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Educa-messujen vaalitentissä 
kuultua
e e ro  k i tu n e n

Kirjoittaja on HYOL:n hallituksen puheenjohtaja.

"Opettajille tulisi nyt 
suoda mahdollisuus  
keskittyä opettamiseen"

Eduskuntavaalit lähestyvät. Niiden yhteydessä 
tulisi keskustella suomalaisen koulutuksen tu-
levaisuudesta, mutta ainakaan vielä tämä kes-

kustelu ei ole alkanut. Aiheen nosti laajemmin het-
keksi esille tammikuun Educa-messuilla järjestetty 
vaalitentti, jossa HYOL:n näkökulmasta kiinnostavia 
puheenaiheita olivat muun muassa oppivelvollisuu-
den pidentäminen ja elinikäinen oppiminen. 

 Vaalitentissä vihreiden puheenjohtaja Pekka 
Haavisto sanoi, että kansantalouden menestyksen 
edellytys on koulutustason yleinen nostaminen, 
minkä takia oppivelvollisuutta on pidennettävä. 
Koulupudokkaisiin on Haaviston mukaan käytet-
tävä oppivelvollisuuden lisäksi muitakin keinoja. 
Tässä hän on varmasti oikeassa.

 Kristillisten puheenjohtaja Sari Essayah 
puolestaan painotti, että 75 % työllisyysasteen 
saavuttaminen edellyttää kansalaisilta elinikäikäs-
tä oppimista. Yksilön näkökulmasta tämä lienee 
selvää: työelämän rakenteet muuttuvat koko ajan 
nopeasti, minkä vuoksi työllistyminen vaatii uusien 
tietojen ja taitojen omaksumista. Kansantalouden 
ja hyvinvointijärjestelmän kestävyyden kannalta 
Essayahin tavoite saattaa tosin olla liian vaatimaton. 
Kauppalehti muiden muassa vaati hiljattain pääkir-
joituksessaan (29.1.), että työllisyysaste tulisi nostaa 
pitkällä aikavälillä 80 %:iin.

Oppimaan oppimisen taidot eli opiskelutaidot 
antavat edellytykset Essayahin peräänkuuluttamalle 
elinikäiselle oppimiselle. Historian ja yhteiskun-
taopin opiskelu kehittää opiskelutaitoja: ne muun 
muassa opettavat kriittistä ajattelua, tiedonhakutai-
toja sekä hallitsemaan  ja tiivistämään asiakokonai-
suuksia.

 Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja 
Anna-Maja Henriksson muistutti Educa-messujen 
vaalitentissä tärkeästä asiasta: koulutusta koske-
via muutoksia on viime aikoina tehty liikaa – nyt 
opettajien on saatava työrauha! Hän sai yleisöltä 
ansaitsemansa aplodit. Esimerkiksi lukio-opettajat 
ovat joutuneet kovan muutospaineen kohteeksi 

lukiouudistuksen seurauksena. 
Vaarana on, että monet samanaikaiset uudis-

tukset vievät voimavarat omaehtoiselta uuden 
oppimiselta, mikä on opetuksen kehittämisen 
kannalta olennaisempaa kuin esimerkiksi opetus-
suunnitelman muuttaminen muutaman vuoden 
välein. Vaarana on myös, että lukuisat ylhäältä päin 
tulevat uudistukset aiheuttavat työstressiä, jota 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n viimeisimmän 
työolobarometrin mukaan on opetusalalla muita 
aloja enemmän. Jos opettaja voi huonosti, heijastuu 
se väistämättä myös oppilaisiin ja opiskelijoihin. 

Viime vuosina tehtyjen uudistusten jälkeen 
opettajille tulisi nyt suoda työrauha ja mahdollisuus 
keskittyä päätehtäväänsä eli opettamiseen. Ja kun 
opetusalaa koskevia valtakunnallisia uudistuksia 
tulevaisuudessa tehdään, tulisi muutostyön olla 
pitkäjänteistä ja perustua tutkittuun tietoon. Nämä 
ovat HYOL:n keskeisimpiä viestejä poliittisille 
vaikuttajille, joita sen edustajat tapaavat kuluvan 
vaalikevään aikana. ▪
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s t y r e l s e m e d l e m

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

" Vi historiker vet att  
förändring och kontinuitet 
existerar parallellt."

Förändring och kontinuitet
n i k l as  r a p o

Nyheten föll ned som en bomb! Ett styrel-
seproffs och en nordisk aktör bestämde sig 
till allas – nå, i alla fall somligas – stora förvå-

ning att i början av 2019 stiga åt sidan och ge vidare 
stafettpinnen. Hans många år i styrelsen kommer 
man att minnas i positiv dager. Förutom att han ju 
förstås alltid har representerat sig själv så har han ju 
också varit ett finlandssvenskt ansikte utåt. Också 
det har han skött fint! Det mesta var under hans tid 
i styrelsen okontroversiellt – även om man nog ock-
så kan rikta en del kritik mot verksamheten; skatte-
paradis i Panama och slappa tag i bekämpningen av 
penningtvätt har väl i viss mån befläckat det annars 
goda ryktet. Men Wahlroos lär väl klara sig bra också 
i framtiden. Och den här kolumnen ska ju faktiskt 
handla om något helt annat. I och för sig så har också 
FLHS inlett verksamhetsåret 2019 med förändringar 
i styrelsen. 

Innan jag blev invald som ordinarie medlem i 
styrelsen 2017 var jag Petter Wallenius suppleant i 
några år. Jag fick snabbt höra att uppdraget inte är 
betungande eftersom Petter aldrig är borta – och 
visst var det ju så. Nu verkar det ju ändå som att det 
är dags att betala tillbaka. Och dyrt blir det! Petters 
avgång innebär nämligen att någon ska ta över 
den svenskspråkiga kolumnen i Kleio. Som den 
numera enda tvåspråkiga i styrelsen föll ”valet” på 
mig. Kolumnen är en sak, men också i övrigt har jag 
stora skor att stiga i. Min föregångare har nämligen 
mycket konsekvent lyft fram det svenska och sett 
till att HYOL också i hög grad är FLHS. Han har 
dessutom haft en förmåga att kläcka ur sig bra idéer 
i det skede då alla efter en lång arbetsdag och ett 
långt möte bara tänkt på att avrunda och gå hem. Ja, 
och för att nu kopplingen till den andra finlandss-
vensken som nyss hoppat av en styrelse så drog 
han ju faktiskt in en del pengar genom att fungera 
”stipendieansökningsmaskin”. Inte illa!

Vi historiker vet att förändring och kontinuitet 
existerar parallellt. Tanken om förändring som en 
revolution och ett totalt och plötsligt brott mellan 

nytt och gammalt har utmanats redan länge sedan; 
vissa saker går framåt, andra bakåt och en del står 
stilla. Styrelser byts men verksamheten fortsätter 
med nya pigga krafter, nya idéer och nya tyngd-
punkter. Men alltid förblir något oförändrat; och 
inte kan man ju tänka sig en premiär som kolumns-
krivare utan att i alla fall kort ta upp den lönepolitik 
som till allas vår förtret verkar vara som hugget 
i sten.  Då man samtalar med lärare om skolans 
värdegrund och vad vi lärare anser att är viktigt så 
brukar ”jämlikhet” dyka upp ganska snabbt. Och 
visst är det något vi ska jobba på i skolorna. Och det 
ska väl gälla både elever och personal?

Jag frågade nyligen en kollega som sitter i OAJ:s 
fullmäktige om hen redan har fixat den struktu-
rella orättvisan inom vår bransch. Svaret var föga 
hoppingivande. Så arbetet fortsätter så länge ”alla 
lärare är jämlika men somliga lärare är mer jämlika 
än andra.” ▪
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Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry
KEVÄTLIITTOKOKOUS

pidetään sunnuntaina 7.4.2019 kello 14.00
Porin Lyseossa (Annankatu 5, 28100 Pori).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätliittokokousasiat.
Hallitus

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

hålles söndagen den 7 april 2019 kl 14.00
i Porin Lyseo (Annankatu 5, 28100 Björneborg).

Vid mötet behandlas stadgeenliga vårmötesärenden.
Styrelsen

Kevätpäivät Porissa
Kevätpäivät pidetään Porissa 
6.-7.4.2019 teemalla Patruuna-
ajoista peliteknologiaan. Ohjelma 
on nähtävissä HYOL:n nettisivuil-
la ja ilmoittautumisaikaa on 22.3. 
saakka. 

Kevätpäivien yhteydessä pide-
tään HYOL ry:n sääntömääräinen 
kevätliittokokous.

Lakitiedon kurssi 
 
HYOL järjestää lakitiedonkurssin 
Helsingissä 4.6.2019. Kurssin 
ohjelma valmistuu piakkoin. 

Talous tutuksi 
 
Talous tutuksi -koulutustilai-
suuksia järjestetään Tampereella 
4.9., Jyväskylässä 10.9. ja Helsin-
gissä 18.9.2019. 

HYOL toimii
k i r s i  ru h a n e n

Kirjoittaja on HYOL ry:n 
 toiminnanjohtaja.

to i m i n n a n j o h ta ja 5

Talous tutuksi -koulutusten 
teema on Vastuullisuus. Paikka-
kuntakohtaiset ohjelmat valmis-
tuvat myöhemmin keväällä.

EU-koulutukset

HYOL järjestää marraskuussa 
2019 EU-koulutustilaisuuksia 
yhteistyössä Eurooppatiedotuk-
sen, Ulkopoliittisen instuutin ja 
Euroopan parlamentin Suomen 
tiedotustoimiston kanssa. 

Koulutukset järjestetään 
Helsingissä 8.11. ja Oulussa 
15.11.2019. Koulutusten ohjelmat 
valmistuvat syyslukukauden 
alkaessa.

Taloustaitokilpailu
 
Taloustaitokilpailu pidetään 
yhdeksännen luokan oppilaille 
4.4.2019. 

Apua arviointiin
HYOL on laatinut jäsenille tar-
koitetun Välineitä formatiiviseen 
arviointiin -sivuston, jonka tar-
koituksena on tukea peruskoulun 
opettajien työtä. Sivusto tarjoaa 
tietoa formatiivisesta arvioin-
nista ja sisältää useita erilaisia 
arviointilomakkeita.

Preliminäärikokeet
 
Yhteiskuntaopin uusi preli-
minäärikoepaketti valmistui 
kevätlukukauden alkaessa. Myös 
alkusyksystä laadittu yhteiskun-
taopin prelipaketti on myynnissä 
HYOL:n verkkosivuilla. 

Preliminäärikokeet ovat 
tilattavissa myös ruotsinkielisinä 
versioina. ▪ 
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Huhtikuu on kuukausista julmin  
- mutta kenelle?  
r i i t ta  m i k ko l a

"Nuoret äänestävät  
laiskasti."  

pä äto i m i t ta ja

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

Huhtikuu on T. S. Eliotin runossa paha kuu-
kausi. Sen, minkä talvi on peittänyt, kevät 
tuo karvaasti esille. Näin on myös meidän 

elämässämme. Talvi on gallupeista huolimatta peit-
tänyt totuuden puoluekannatuksesta, mutta huhti-
kuussa faktat tuodaan esille. Ja toukokuussa uudet 
vaalit pakkaavat päälle.

Vaalikeväänä opettajaa jännittää, pääsevät-
kö siniset eduskuntaan, kuinka suureksi kasvaa 
populistien ryhmä EU-parlamentissa ja asettuuko 
Timo Soini ehdolle yksissä, kaksissa vai ei yksissä-
kään vaaleissa. Opettaja seuraa äänestyprosentteja, 
puolueiden kannatusprosentteja ja vaalilupausten 
euroja ja prosentteja. Kaikki tämä nostattaa opetta-
jan mieltä.

Miten saada innostus siirtymään oppilaisiin? 
Olen huomannut, että somen myötä perinteisen 
median seuraaminen on loppunut. Siis nuorilta. 
Ja pikkuisen myös vanhemmilta. Kotona ei istuta 
enää puoli yhdeksältä tv:n ääressä. Ja kun ei altis-
tuta uutisille, ei tiedetä myöskään ajankohtaisista 
poliittisista asioista, puolueista, vaaliteemoista, 
sotesta, koulutuslupauksista eikä vanhustenhoidon 
ongelmista. Opettajalta aiempaa enemmän saada 
opiskelijat innostumaan vaaleista, vaikuttamisesta, 
keskustelusta ja kansalaisena toimimisesta.

Olemme kaikki opettajat näiden haasteiden 
keskellä. Nuoret äänestävät laiskasti. Vuoden 
2015 eduskuntavaaleissa 18-24-vuotiaiden äänes-
tysprosentti oli 47, kun se oli 55-69-vuotiailla 80. 
Äänestäminen vaaleissa on vain yksi tapa vaikuttaa 
asioihin, mutta demokratian oikeutuksen kannalta 
on huolestuttavaa, jos vain alle puolet väestöstä 
vaivautuu äänestämään. Koulu on paikka, jossa 
kaikki nuoret kohdataan. Siksi koulu voi ja sen pitää 
vaikuttaa siihen, että myös nuoret haluavat ottaa 
osaa yhteisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Tämän lehden teemana on vaalit. Olemme pyrki-
neet löytämään vaaleista sekä teoreettisia että käy-

tännöllisiä näkökulmia opetuksen tueksi. Vaaleihin 
materiaalia tuottavat tahot kertovat, miten oppilaita 
voi aktivoida. Käsittelemme vaalien lisäksi myös 
kansanäänestyksiä ja vaalijärjestelmiä. Tutkimme 
tilannetta niin Suomessa kuin muualla maailmassa. 
Mukana on juttuja myös demokratian haasteista ja 
ongelmista. Miten järjestää vaaleja maissa, joissa 
demokratia on vain silmänlumetta?

Huumori on ihmislapsen defensseistä toimivim-
pia. Välillä se toimii myös opetuksessa. Päätänkin 
vaalilehden pääkirjoituksen kahteen neuvosto-
vitsiin, sillä diktatuuri on hallintomuotona ikävä 
mutta hyvä poliittisen vitsikulttuurin kannalta. 

Mitkä olivat maailman ensimmäiset kommunistiset 
vaalit?  
- Kun Jumala sanoi Aatamille: “Tässä on Eeva, valit-
se itsellesi vaimo.”
 
Vaalit Neuvostoliitossa. Sen sijaan että äänestäjä 
olisi pudottanut äänestyslipun vaaliuurnaan sitä 
lukematta, hän alkoi tavailla ainoan ehdokkaan 
sukunimeä.

- Mitä ihmettä te oikein teette, vaalivalvoja kysyy.
- Haluan tietää, kenelle annan ääneni.
- Ei saa, ei saa! Rikotte vaalisalaisuuden! ▪
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Suomen perustuslain toisen pykälän mu-
kaan valtiovalta maassamme kuuluu kan-
salle. Tätä kansaa edustaa valtiopäiville 
kokoontunut eduskunta, joka säätää lait 
ja päättää valtiontaloudesta. Tästä syystä 

eduskuntavaalit ovat tärkeimmät Suomessa järjes-
tettävät valtiolliset vaalit. Niissä jaettava valta on 
luonteeltaan laajinta, merkittävintä ja eniten ihmis-
ten elämään vaikuttavaa. 

Poliittinen elämämme rytmittyy pitkälti edus-
kunnan nelivuotisten vaalikausien mukaan. Jos 
ylintä toimeenpanovaltaa käyttävä hallitus ei kaadu 
epäluottamuslauseeseen tai joudu muusta syystä 
eroamaan, vallankäytön aikaikkuna on eduskunta-
vaaleja seuraavan neljän vuoden mittainen. Vaali-
kauden päättyessä hyväksymättä olevat hallituksen 
esitykset ja lakialoitteet raukeavat.
 
Kaikki vaalit ovat muutosvaaleja 
 
On tyypillistä, että vaalit muuttavat eduskunnan 
kokoonpanoa ja puolueiden voimasuhteita sekä nii-
hin perustuvaa hallituspohjaa merkittävällä tavalla. 
Nykyinen parlamentaarinen poliittinen kulttuu-
rimme, jolle ovat olleet ominaisia koko vaalikauden 
istuvat vahvat enemmistöhallitukset, on muotou-
tunut vuonna 1981 tapahtuneet presidentti Urho 
Kekkosen pitkän valtakauden päättymisen jälkeen. 
Sitä edeltävää aikaa leimasivat presidentin vahva 
puuttuminen myös sisäpolitiikkaan ja eduskunnan 
suhteellinen heikkous.   

Vuosina 1983-2015 järjestettiin yhdeksät edus-
kuntavaalit, joissa eduskunnan suurimman puo-
lueen paikka vaihtui viidesti. Sitä ovat vuorollaan 

pitäneet hallussaan sosialidemokraatit, keskusta 
ja kokoomus. Pääministeripuolue pysyi vaalien 
jälkeen samana vain kolme kertaa yhdeksästä, 
hallituspohja säilyi pääosin samana vain kahdesti. 
Eduskuntavaalit tuovat siis lähes aina merkittäviä 
muutoksia. 

Välillä nämä muutokset asettavat yhteis-
kuntamme ikään kuin aivan uuteen asentoon ja 
muokkaavat poliittista kulttuuriamme paljon yhtä 
vaalikautta pidemmälle. Maamme itsenäisyyden 
aikana on järjestetty yhteensä 37 eduskuntavaalit, 
jotka kansanvallan toteuttamisen ja vallankäytön 
legitimoimisen näkökulmasta ovat tietysti kaikki 
olleet aikanaan yhtä tärkeitä. Todellisia vedenjaka-
javaaleja on paljon harvemmassa. 

Vaaleissa tapahtuneen muutoksen rajuuden 
aste riippuu myös siitä, miltä näkökulmalta asioita 
tarkastellaan. Itsenäisyytemme ajan eduskuntavaa-
leista ainakin vuosien 1919, 1945, 1983 ja 2011 vaalit 
erottuvat radikaaleina käännekohtina. Kaikki nämä 
merkitsivät yhden aikakauden päättymistä ja toisen 
alkua - hetkeä, jonka jälkeen parlamentaariset olo-
suhteemme ja poliittinen kulttuurimme muuttuivat 
olennaisella tavalla.
 
Itsenäisen Suomen ensimmäinen 
eduskunta
 
200-jäseninen ja yksikamarinen, yleiseen ja yh-
täläiseen äänioikeuteen perustuva, välittömillä ja 
suhteellisilla vaaleilla valittava eduskunta syntyi 
vuoden 1906 eduskuntauudistuksen seurauksena ja 
autonomiakaudella ehdittiinkin järjestää jo kahdek-
sat eduskuntavaalit. Koska Suomi oli osa Venäjän 

SUOMEN HISTORIAN  
VEDENJAKAJAVAALIT
m a r k ku  j o k i s i p i l ä
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valtakuntaa eikä suvereenia itsemääräämisoikeutta 
nauttiva itsenäinen valtio, ei autonomiakauden 
eduskuntaa voi vaikutusvallaltaan ja merkityksel-
tään rinnastaa itsenäisyysajan kansanedustuslai-
tokseen. 

Ensimmäiset eduskuntavaalit joulukuussa 1917 
itsenäistyneessä Suomessa järjestettiin maalis-
kuussa 1919. Lähtötilanne oli dramaattinen, sillä 
vuotta aiemmin maa oli ollut sisällissodassa. Koska 
lokakuussa 1917 valitun eduskunnan kapinaan 
osallistuneet sosialidemokraattiset jäsenet olivat 
vangittuina, syytteessä tai paenneet Venäjälle, oli 
sodan jälkeen kokoontunut vain porvarillisista 
edustajista koostunut ns. tynkäeduskunta, jossa 
enimmilläänkin oli vain 111 edustajaa. Vielä kevään 
1919 vaalikampanjan aikana vasemmiston toiminta-
mahdollisuudet olivat monin tavoin rajalliset. 

Viimeisessä autonomiakauden eduskunnassa 
sosialidemokraatit olivat olleet 92 edustajallaan 
ylivoimaisesti suurin ryhmä. Vuonna 1919 tappioita 
tuli 12 paikan verran, mutta puolue säilytti aseman-
sa eduskunnan suurimpana. Koska eduskuntaan 
valittiin porvarillinen enemmistö, ei SDP:llä ollut 
asiaa eikä haluakaan hallitusneuvotteluihin. 

Vaalien suuri voittaja oli maalaisliitto, joka 
kasvatti paikkalukuaan 26:sta 42:een nousten edus-
kunnan suurimmaksi porvarilliseksi puolueeksi. 
Tätä asemaa se piti aina vuoden 1970 kokoomuksen 
vaalivoittoon saakka ja useita kertoja sen jälkeen-
kin. Vuoden 1919 vaaleissa esiintyivät ensimmäistä 

kertaa suomenkieliset konservatiivi- ja liberaalipuo-
lueet eli kokoomus ja edistyspuolue.

Eduskuntavaalien järjestäminen oli merkittävä 
askel maan normalisoitumisessa. Se, että kansalai-
set pääsivät äänestämällä ilmaisemaan kantansa 
maan olojen kehittämisestä, toi vakautta sisällisso-
dan ja valtiomuototaistelun jäljiltä sekaviin valtiolli-
siin oloihin. Kansallisen eheytymisen näkökulmas-
ta oli äärimmäisen tärkeää, että myös sisällissodan 
hävinneen osapuolen edustajat saattoivat asettua 
ehdolle ja pääsivät äänestämään, kuten tietysti 
sekin, että sisällissodan seurauksena sosialidemo-
kraatit olivat irtisanoutuneet kommunismista ja 
vallankumouksen tavoittelusta.

Vuonna 1919 läpimurron teki uusi sukupolvi, sil-
lä peräti 112 valitulla ei ollut aiempaa valtiopäiväko-
kemusta. Tämä ensimmäisen itsenäisessä Suomessa 
valittu eduskunta teki kaksi maan tulevan kehityk-
sen kannalta aivan avainasemassa ollutta ratkai-
sua eli hyväksyi heinäkuussa 1919 tasavaltaisen 
hallitusmuodon sekä valitsi maan ensimmäiseksi 
presidentiksi K.J. Ståhlbergin. 

Jo vuonna 1919 valitussa eduskunnassa toteutui 
malli, jossa sosialidemokraatit asettuivat tukemaan 
liberaalien porvarien ja keskustan linjaa. Tämä tar-
koitti vuoden 1918 poliittisen rajalinjan ylittymistä 
ja laillisuuteen sitoutuneen maltillisen poliittisen 
keskustan vahvistumista, minkä ansiosta poliittiset 
äärilaidat eivät koskaan onnistuneet Suomessa 
kasvamaan niin voimakkaiksi kuin monissa muissa 

Euroopan maissa. Puoluera-
jat ylittävään yhteistyöhön 
kyenneistä keskustaoikeis-
tolaisista ja keskustavasem-
mistolaisista voimista muo-
dostui suomalaisen vapaan 
kansanvallan vahvin tuki.
 
Suomen historian 
suuri jytky  
 
Vaikka maailmansota ei 
vielä maaliskuussa 1945 ollut 
päättynyt ja Suomenkin osal-
ta Lapin sota jatkui, voidaan 
tuolloin järjestettyjä Suomen 
eduskuntavaaleja pitää 
maailman ensimmäisinä 
toisen maailmansodan jäl-

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 1919 - 1922 Säätytalon portailla. 
Kuva: Työväen arkisto.
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keisen kauden demokraattisina vaaleina. Tärkeintä 
oli, että omalle väestölle, Neuvostoliitolle ja koko 
maailmalle lähti selvä viesti Suomen sitoutumisesta 
demokratiaan.

Turvasäilöstä ja maan alta yhteiskuntaan syksyl-
lä 1944 palanneen äärivasemmiston keskuudessa oli 
niitäkin, jotka haaveilivat sosialistisen vallankumo-
uksen toimeenpanemisesta. He uskoivat saavansa 
tukea Neuvostoliitolta, jonka johtama liittoutunei-
den valvontakomissio oli syksyllä 1944 saapunut 
Helsinkiin valvomaan rauhansopimuksen täytän-
töönpanoa. Näissä potentiaalisesti räjähdysherkissä 
oloissa oli tärkeää, että sotavuosien politiikkaan 
tyytymättömille tarjoutui rauhanomainen väylä 
ilmaista protestinsa parlamentaarisia reittejä pitkin. 
Kahdeksan uutta vuosiluokkaa ja suuren määrän 
sodan kokeneita nuoria miehiä vaaliuurnille tuonut 
äänestysikärajan lasku 24 vuodesta 21 vuoteen teki 
tuloksen ennakoimisesta vaikeaa.   

Vaaleista muodostui taitekohta vuoden 1918 voit-
tajien porvarillis-oikeistolaiseen arvomaailmaan 
nojanneen valkoisen Suomen ja sodanjälkeisen 
huomattavasti vasemmalle siirtyneen sekä idän-
suhteet ulkopolitiikan tärkeimmäksi kysymykseksi 
nostaneen ns. toisen tasavallan välillä. Kommunistit 
ja vasemmistososialistit järjestäytyivät Suomen 
Kansan Demokraattiseksi Liitoksi, joka otti huikean 
vaalivoiton 49 paikallaan ja 23,47 prosentin kanna-
tusosuudellaan. Uusi vasemmistopuolue söi ennen 
kaikkea SDP:n kannatusta, jonka ryhmä kutistui 85 
edustajasta 50:een. 

Vuoden 1945 vaalit synnyttivät sotaa seurannei-
den vuosien merkittävimmän jakolinjan käynnistä-
essään SDP:n ja SKDL:n välisen kamppailun. SKDL 
otettiin hallitukseen, mutta vaalikauden edetessä 
muut puolueet alkoivat suhtautua siihen yhä suu-
remmalla varauksella, koska epäilivät sen sitoutu-
mista suomalaismalliseen vapaaseen demokratiaan 
ja oikeusvaltioon sekä pelkäsivät sen lojaaliuden 
suuntautuvan enemmän Moskovaan kuin oman 
maan rajojen sisäpuolelle. 

Vaikka vaalitulos oli äärivasemmistolle suuri 
voitto, pysyi eduskunta porvarienemmistöisenä ja 
sotavuosien politiikasta päävastuun kantaneiden 
vanhojen puolueiden yhteenlaskettu voima oli 
huomattavasti kommunisteja suurempi. Tämä 
loi jatkuvuutta ja takasi sen, että kesällä 1944 
otettu sotilaallinen torjuntavoitto sai jatkokseen 
poliittisen. Suomesta ei tullut Itä-Euroopan 

valtioiden kaltaista kansandemokratiaa, vaan 
hyvien ja luottamuksellisten naapuruussuhteiden 
varaan rakentunutta puolueettomuuspolitiikkaa 
toteuttanut pohjoismaa.

Eduskunta nousee Kekkosen 
varjosta 
 
Vuonna 1983 järjestettiin ensimmäiset presidentti 
Kekkosen pitkän valtakauden (1956-1981) jälkei-
set presidentinvaalit. Kekkonen, jonka kolmatta 
toimikautta oli demokratian kannalta vähintäänkin 
kyseenalaisella tavalla vuonna 1973 jatkettu poik-
keuslailla, oli ulosmitannut Suomen valtiosäännön 
presidentille suomat laajat valtaoikeudet täyteen 
mittaansa. Hän oli mm. kolme kertaa käyttänyt 
hallitusmuodon järeintä poliittista asetta eli 
presidentin oikeutta hajottaa eduskunta. Suomen 
demokratian historiassa varsinkin 1970-luku muo-
dostaa synkän luvun, jota leimasivat normaalien 
kansanvaltaisten käytäntöjen rämettymisilmiöt. 

Vaaleista muodostui protestivaalit. Selvim-
min tämä näkyi populistista ”rötösherrajahtiaan” 
käyneen Suomen Maaseudun Puolueen vaalivoi-
tossa, jossa se kasvatti paikkamääränsä seitsemästä 
17:sta. Toinen merkki uusista tuulista oli vihreiden 
läpimurto eduskuntaan kahden edustajan voimin. 
Perinteiset suuret puolueet joutuivat ottamaan 
kampanjoissaan ensimmäistä kertaa laajemmin 
kantaa ympäristöteemoihin.

Tammikuussa 1982 presidentiksi valittu Mauno 
Koivisto oli ilmoittanut haluavansa viedä maan 
poliittista järjestelmää vähemmän presidenttikes-
keisen normaaliparlamentarismin suuntaan. Kan-
salaiset äänestivät innolla, ja toistaiseksi viimeisen 
kerran äänestysaktiivisuus kipusi yli 80 prosentin. 
SDP sai Koiviston suosiosta nostetta ja kasvatti edus-
kuntaryhmänsä 55 edustajaan, mikä oli enemmän 
kuin kertaakaan sodan jälkeen.

Vuoden 1983 vaalit merkitsivät joutsenlaulua 
Suomen puoluejärjestelmää vuosikymmenet 
leimanneelle neljän suuren puolueen mallille. 
Vuodesta 1966 vuoteen 1982 hallitusten vakio-
puolueisiin kuulunut SKDL putosi ensimmäisen 
kerran historiansa aikana alle 30 edustajan ja alle 15 
prosentin kannatusosuuden puolueeksi. Sisäisten 
riitojen repimä puolue ei tästä enää palautunut. 
Neljä vuotta myöhemmin se putosi alle 10 prosentin 
kannatukselle ja 16 edustajalla pienten puolueiden 
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kategoriaan. Tämän seurauksena äärivasemmisto 
lakkasi olemasta merkittävä poliittinen voimatekijä.

Vuoden 1983 vaalien jälkeen muodostettu 
Kalevi Sorsan neljäs hallitus pysyi vallassa seuraa-
viin eduskuntavaaleihin saakka ja käynnisti koko 
vaalikauden istuvien vahvojen enemmistöhalli-
tusten kauden. Tämä oli merkittävä vallankäyttöä 
vakauttanut muutos Suomen poliittisessa järjestel-
mässä, jota Kekkosen kaudella oli leimannut sekä 
hallitusten riippuvaisuus presidentistä että niiden 
lyhytikäisyys. Kekkosen aikana maassa ehti toimia 
22 hallitusta, eli niiden keski-ikä oli vain vähän 
päälle vuoden. Vuodesta 1983 eteenpäin hallitukset 
ovat pääsääntöisesti istuneet koko vaalikauden eli 
neljä vuotta.
 
Ei enää kolmen kauppoja
 
Vuoden 2011 vaaleihin valmistautumista leima-
si lähes koko edeltävän vaalikauden vellonut 
vaalirahakeskustelu, jossa puhuttiin paljon 
politiikkaan rakenteellista korruptiota tuovasta 
maan tavasta. Erityisesti Timo Soinin johtamat 
perussuomalaiset kritisoivat ns. vanhoja puolueita 
ja esittivät vaalirahoituksen epäselvyydet osoi-
tuksena järjestelmää laajemminkin leimaavasta 
mädännäisyydestä. Tämän järjestelmäkritiikin 
ohella perussuomalaisille toivat kovaa nostetta vas-
tuullisen talouskurin hylänneen Kreikan talouden 
pelastusoperaation arvostelu ja humanitaarisen 
maahanmuuton vastustaminen. 

Kun gallupit alkoivat vuoden 2011 alussa povata 
perussuomalaille 16-17 prosentin kannatusosuutta, 
nostivat valtakunnalliset mediat Timo Soinin ”pää-

ministerikandidaattien” pöytään yhdessä kokoo-
muksen Jyrki Kataisen, sosialidemokraattien Jutta 
Urpilaisen ja keskustan Mari Kiviniemen kanssa. 
Tämä tasoitti ”jytkyn” loppusuoran ja kun vaalitulos 
julkistettiin, oli perussuomalaiset noussut Suomen 
kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi 19,05 % 
kannatusosuudella ja 39 kansanedustajalla. 

Tämä oli ensimmäinen kerta vuoden 1975 
vaalien jälkeen, kun kolmen suurimman puolueen 
joukkoon onnistui tunkeutumaan joku kolmikon 
keskusta-SDP-kokoomus ulkopuolelta. Musta pekka 
jäi vaalirahakohussa pahiten ryvettyneen keskustan 
käteen, joka sai itsenäisyyden ajan huonoimman 
vaalituloksensa. Tulos särki vuosikymmeniä 
noudatetun hallituksen muodostamisen kaavan, 
jossa kolmen suuren keskinäisen kisan voitta-
jasta tuli pääministeripuolue, joka sitten valitsi 
toisen jäljelle jääneistä hallituskumppanikseen. 
35 edustajanpaikkaa voittaneita perussuomalai-
sia ja yhdeksän edustajaansa säilyttänyttä RKP:tä 
lukuun ottamatta kaikki muut puolueet menettivät 
paikkoja. 

Kun perussuomalaiset vaalivoitostaan huolimat-
ta päätti jäädä oppositioon, muodostettiin kokoo-
muksen Jyrki Kataisen johdolla koalitioksi kuuden 
puolueen ”six-pack-hallitus”, joka oli yhteenlasket-
tuna kärsinyt vaaleissa 18 paikan tappion. Halli-
tuksen toimintaa leimasi alusta saakka liiallinen 
ideologinen heterogeenisyys sekä siitä johtuva 
keskinäinen kyräily, joka näkyi sitä pahemmin pää-
töksenteon vaikeuksina, mitä pidemmälle hallitus-
kausi eteni. 

Vaikka perussuomalaisten eduskuntaryhmä 
kesällä 2017 hajosikin kahtia, puoluekannatuksem-
me ei ole palautunut jytkyä edeltävän aikakauden 
tilaan. Vuosien 2011 ja 2015 vaaleissa kolmen 
perinteisen suuren yhteenlaskettu ääniosuus putosi 
aiemmalta 65-67 prosentin tasolta 55 prosentin 
tietämille. Tuoreimpien kannatuskyselyjen mukaan 
osuus näyttäisi huhtikuussa 2019 laskevan vielä täs-
täkin. Tämä tarkoittaa sitä, että parlamentaarisesti 
vahvan ja ideologisesti yhtenäisen hallituksen muo-
dostamisesta on tullut huomattavasti hankalampaa, 
eikä vanha koalitiomatematiikka enää päde. ▪  

 
Kirjoittaja on Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja.

Yleiskuva hallituksen aitiosta valtiopäivien  
avajaisissa 7.2.2012.  
Kuva: Sari Gustafsson / STT-Lehtikuva / Eduskunta.
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Vaalien turvaaminen on kansanvallan 
turvaamista. Vaaleissa kansalaiset 
valitsevat maalle poliittiset päätök-
sentekijät, jotka edustuksellisessa 
demokratiassa päättävät maan asiois-

ta. Vaaleja voi pitää demokraattisen yhteiskunnan 
keskeisenä puolustuslinjana. Ihmisten luottamus 
vaalien rehellisyyteen ja oikeellisuuteen on puoles-
taan toimivan demokratian edellytys. Vaaleissa on 
kyse yhteiskunnan kannalta elintärkeän toiminnon 
turvaamisesta, jolloin vaalien suojaaminen ulkoisel-
ta vaikuttamiselta tulee olla keskeisessä kansallisen 
turvallisuuden intressissä. Ulkopuolisen vaikutta-
misen uhkaa vaaleissa ei tule tarpeettomasti koros-
taa, mutta sen tiedostaminen on välttämätöntä tä-
män päivän turvallisuusympäristössä.

Vaaleihin vaikuttaminen (tai paremminkin vaa-
lihäirintä) sekä vaalien luotettavuudesta huolehti-
minen ovat merkittäviä puheenaiheita tällä hetkellä 
läntisessä maailmassa. Etenkin Yhdysvaltojen ja 
Ranskan presidentinvaaleihin kohdistuneet tieto-
murrot ja -vuodot sekä informaatiovaikuttamisen 
eri muodot ovat herättäneet huolta useissa maissa 
digitaalisten yhteiskuntien demokraattisesta haa-
voittuvuudesta. Huolta voi pitää aiheellisena, sillä 
eri toimijoilla näyttää olevan motiivia häiritä vaa-
lien rehellistä ja oikeudenmukaista toteuttamista. 
Tietoista valtiollista vaalihäirintää voi pitää yhtenä 
hybridivaikuttamisen muotona.

Vaalihäirintä
 
Valtiot ovat kyvykkäimpiä toimijoita vaalien häirin-
tään ja vaikuttamiseen, mutta ne eivät ole ainoita 
toimijoita. Ei-valtiolliset toimijat, kuten ääriliikkeet, 

voivat tarkoituksellisesti pyrkiä toimillaan luomaan 
sekaannusta vaalien toteuttamiseen ja epäluotta-
musta vaalitulosta kohtaan. Menneisyydestä löytyy 
myös esimerkkejä, joissa yksittäinen ihminen on 
pyrkinyt vakavastikin häiritsemään vaaleja saadak-
seen julkisuutta omalle asialleen tai pyrkiessään 
edesauttamaan oman ehdokkaansa valintaa.

Kohteena voivat olla ehdokkaat ja puolueet. 
Ehdokkaita voidaan esimerkiksi tietoisesti pyrkiä 
eri tavoin mustamaalaamaan tai suosimaan toisten 
kustannuksella. Nykytekniikalla väärennettyjen vi-
deoiden, äänitallenteiden ja dokumenttien tekemi-
nen ja levittäminen on varsin helppoa. Tietomurrot 
puolueiden ja ehdokkaiden sähköisiin tiedostoihin 
tai sähköposteihin sekä erilaiset kiusalliset tieto-
vuodot ovat mahdollisia. Ehdokkaita voidaan myös 
painostaa tai kiristää joko suoraan tai välillisesti.

Yleinen informaatioympäristö on keskeinen 
vaalikamppailun kenttä – myös ulkopuoliselle 
vaikuttamiselle. Ihmisten mielipiteisiin, asentei-
siin, julkiseen keskusteluun ja yhteiskunnalliseen 
mielipideilmapiiriin vaikuttamisesta on Suomessa 
jo havaintoja.
 
Vaalihäirinnän tavoitteet
 
Useasti vaalihäirinnän tavoitteena on yleisen 
luottamuksen heikentäminen ja erimielisyyden 
lisääminen sekä yhteiskunnan sisällä että kansalais-
ten ja poliittisten päättäjien välillä. Valemedioiden 
ja valheellisten uutisten levittämisen, sosiaalisen 
median trollaamisen, väärennettyjen Twitter-kam-
panjoiden sekä ”puhemiesten” käyttämisen ohella 
vaikuttamista voi kohdistua ihmisten luotettavina 
pitämiin medioihin. Keinoja on monia.

VAALIHÄIRINTÄ  
JA SIIHEN VARAUTUMINEN
ja r n o  l i m n é l l
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Yleinen informaatioympäristö on keskeinen 
vaalikamppailun kenttä myös ulkopuoliselle vai-
kuttamiselle. Vaalien luotettavuuden yhteydessä 
on huomioitava, että psykologinen vaikuttaminen 
voi kohdistua niin itse ehdokkaisiin ja kampan-
joihin kuin ihmisten äänestyskäyttäytymiseen tai 
vaalijärjestelmään. Objektiivisen todellisuuden ei 
psykologisessa vaikuttamisessa välttämättä tarvitse 
muuttua, ”riittää” että ihmisten ajattelu, mielikuvat, 
käyttäytyminen tai erityisesti tunteet muuttuvat 
vaikuttamisen seurauksena. Tai jos jotain tapahtuu, 
pyritään usein tarkoituksellisesti vaikuttamaan 
ihmisten mielikuviin siitä, että mitä itse asiassa on 
tapahtunut. Ei voi myöskään sulkea pois mahdol-
lisuutta, että vaaleissa hävinnyt ehdokas syyttäisi 
vaaleja epäluotettavuudesta ja pyrkisi heikentä-
mään vaalien voittajan legitimiteettiä kyseen-
alaistamalla vaalien tuloksen. Vaalit perustuvat 
luottamukseen, ja jos äänestäjät luottavat vaalien 
rehellisyyteen on tulos helpompi hyväksyä, vaikka 
se ei olisikaan itselle mieluinen. Esimerkiksi Yh-
dysvalloissa on ihmisten mielissä edelleen epävar-
muutta siitä mitä vuoden 2016 presidentinvaaleissa 
tarkalleen ottaen tapahtui.

Keskiössä on ihmisten luottamus itse äänes-
tysprosessin, vaalien käytännön toteuttamisen, 
oikeellisuuteen ja rehellisyyteen. Vaalien tulokseen 
on demokratiassa voitava luottaa. Äänestyspro-
sessiin vaikuttamisen tai häirinnän ei edes tarvitse 
onnistua kovin hyvin luodakseen epäluottamusta 
vaalituloksen oikeellisuuteen ja rehellisyyteen 

sekä valittuihin päättäjiin. Laajalle leviävä epäilys 
voi vakavasti vahingoittaa demokratiaa. Äänes-
tyspaikkojen läheisyydestä löytyvät äänestysliput, 
vaalisalaisuuden periaatteen murentaminen, 
äänestyspaikoista kertovien verkkosivujen kaa-
taminen, väitteet kadonneista tai ylimääräisistä 
äänistä tai epäilyt vaalivirkailijoiden virheellisestä 
toiminnasta voivat heikentää luottamusta äänestys-
tulokseen. Virheellisiä vaalituloksia voidaan pyrkiä 
esittämään ennen virallisten tulosten julkistamis-
ta. Vakavampina tekoina voi esiintyä esimerkiksi 

pyrkimyksiä manipuloida äänestäjärekistereitä tai 
hävittää suuri määrä äänestyslippuja tarkastuslas-
kennan yhteydessä. Tämänkaltaiset niin digitaaliset 
kuin fyysisetkin vaikutustoimet voivat oleellisesti 
heikentää vaalituloksen uskottavuutta ja aiheuttaa 
poliittista epävakautta.

Me kaikki voimme vaikuttaa
 
On tärkeää, että vaaleihin vaikuttamisen mahdolli-
suus tiedostetaan ja ennakoivasti arvioidaan erilai-
sia vaikuttamisen keinoja ja mahdollisia haavoittu-
vuuksia. Mikään äänestysjärjestelmä, perinteinen 
analoginen tai digitaalinen, ei ole aukottoman 
turvallinen ja siksi haavoittuvien kohtien tunnis-
taminen on välttämätöntä. Äänestyspaikoilla toi-
mittaessa ja äänten laskennassa vaaditaan erityistä 
tarkkuutta ja läpinäkyvyyttä sekä riittävää valvon-
taa. Tarvittavien tietojärjestelmien ja vaalimateriaa-
lin turvallisuusvaatimusten ajanmukaisuudesta on 
huolehdittava. Mahdolliset häirintäpyrkimykset on 
raportoitava ja tuotava julkisuuteen, jotta yhteis-
kunnallinen tilanneymmärrys säilyy mahdollisim-
man oikeana.

Viestinnällä on yhä suurempi merkitys turvalli-
suudessa, myös vaalien turvaamisessa. Suomalai-
sille on viestittävä vaalien turvallisesta toteuttami-
sesta, ja viranomaisilla on oltava valmius puuttua 
häirintäpyrkimyksiin nopeasti ja päättäväisesti. 
Laadukkaasta journalismista huolehtiminen on 
puolestaan tietoyhteiskunnassa toimivalle uskot-
tavalle medialle ja demokratian ylläpitämiselle 
välttämätön vaatimus. Lähdekriittisyyden mielessä 
pitäminen ja selkeästi valheellisten uutisten ja 
huhujen levittämättä jättäminen korostavat meidän 
jokaisen vastuullisuutta tämän päivän informaatio-
ympäristössä.

Jokainen meistä voi lisätä vaalien luotettavuutta 
ennen kaikkea äänestämällä. Mitä useampi suo-
malaisista on vaaleissa mukana ja tuntee vastuulli-
suutensa, sitä vaikeampi vaaleihin on sekaantua tai 
niiden uskottavuutta horjuttaa. Jokaisen on syytä 
pitää silmät ja korvat auki.

Vaalien turvallisuudesta ja luotettavuudesta 
huolehtiminen on demokratian turvaamista. Siksi 
siitä on pidettävä erityisen hyvää huolta. ▪

Kirjoittaja on kyberturvallisuuden professori  
Aalto-yliopistossa.

"Vaalien turvallisuudesta  
ja luotettavuudesta  
huolehtiminen on  
demokratian turvaamista."
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Tänä keväänä jännitetään huhtikuussa 
eduskuntavaaleissa ja toukokuussa eu-
roparlamenttivaaleissa. Demokratiassa, 
jossa kansa käyttää valtaa äänestämällä, 
vaalit ovat aina jännitysnäytelmä. Pit-

kään vaalit olivat oikeiston ja vasemmiston valta-
kamppailua. Yleensä voitti se, joka astui vaalikentille 
hallituspuolueiden haastajina.

Viime vuosina asetelmaa on muuttanut populis-
min nousu. Voiton vie se, joka hallitsee mediatilaa 
– se, joka muotoilee viestinsä iskevimmin ja saa sen 
tehokkaimmin läpi.

USA:n presidentinvaaleissa Donald Trumpin 
kampanja tyhjine iskulauseineen ja perättömine 
väitteineen vei voiton Hillary Clintonin kokemuk-
selle perustuvasta, siistimmästä, mutta vähemmän 
tunteisiin vetoavasta kampanjasta. Britannian 
Brexit-äänestyksessä kansa uskoi populistista 
puhetta EU:n pahuudesta ja äänesti eron puolesta, 
jälkiviisaasti katsottuna omaa etuansa vastaan.

Populistien äänivyöryä ennustellaan nyt sekä 
Suomessa että Euroopan parlamentissa. Se, pelä-
täänkö vai toivotaanko populistien voittoa, riippuu 
äänestäjästä. Mutta mitä populismi oikeastaan on? 
Onko se vaarallista vai demokratialle tarpeellinen 
kansan ääni?
 
Populismi poliittisen toiminnan 
logiikkana
 
Populismin nimi tulee latinan sanasta populus, 
kansa. Kansa onkin populismin keskeinen mää-
rittäjä: kansan tahtoon populistijohtajat vetoavat 
toistuvasti. Pelkästään kansasta ei kuitenkaan ole 
populismin määrittäjäksi, onhan se aina demokra-
tiassa merkittävässä roolissa.

Populismi ei itsessään tarkoita mitään. Se on 
sisällöstä tyhjä. Populismia voi pitää pikemminkin 
muotona kuin sisältönä: se on poliittisen toiminnan 
tapa tai logiikka, joka perustuu vastakkainasette-
luille.

Keskeinen, mutta ei välttämätön populismin 
dikotomia on kansan ja eliitin asettaminen vastak-
kain. Kansa olemme ”me”, ja populistipoliitikko ajaa 
kansan asiaa. Eliitti puolestaan on vastustettava, vi-
hollinen. Eliitiksi voivat määrittyä Helsingin herrat, 
EU-byrokraatit tai vaikkapa akateeminen älymystö.

Antielitismi on populismille yleistä, mutta sitä 
määrittää yleinen jako hyvään ”meihin” ja pahaan 
”muihin”. Populismi itsessään ei ole mikään ideolo-
gia, mutta se voi kiinnittyä eri ideologioihin. Valittu 
kiinnittymisen kohde määrittää, keistä rakennetaan 
pahan ”toisten” ryhmä, jota vastaan ”meidän” on 
puolustauduttava populistijohtajan johdolla.

Populismi itsessään sisällöttömänä toiminnan 

MIKSI POPULISMI VIE?  
– VAALIT JA VIHAPUHE
tu i ja  sa r e s m a
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logiikkana näkyy siinä, että on olemassa oikeistopo-
pulismia ja vasemmistopopulismia. Oikeistopopu-
lismissa pahaksi määrittyy liberalismi tai maa-
hanmuutto, vasemmistopopulismin vastustettava 
vihollinen on kapitalistinen talouseliitti.

Oikeistopopulismilla on nostetta halki Euroo-
pan, mutta myös Amerikoissa: Yhdysvalloissa se on 
noussut republikaanien radikalisoitumisen ja alt 
right -liikehdinnän myötä ja Brasilian uusi presi-
dentti on äärioikeistolainen. Myös vasemmistopo-
pulismilla on Euroopassa jalansijaa.

Populismi ei ole itsessään hyvä eikä paha. Jotkut 
pitävät sitä demokratian uhkana, toiset mahdolli-
suutena. Se on kuitenkin demokratian toimivuuden 
kannalta tärkeää.

Populismilla ei ole ydinviestiä, vaan se kiinnittyy 
kunkin käyttäjänsä parhaiten tarpeita palvelevaan 
ideologiaan. Vaalien alla huolta aiheuttaa mahdolli-
suus, että populismi ruokkii vihapuhetta.
 
Vihapuhe populismin  
ilmenemismuotona
 
Annos populismia tekee hyvää vaaleissa: se herätte-
lee äänestäjiä kärjistysten ja vastakkainasettelujen 
avulla. ”Liika” populismi voi kuitenkin vaikuttaa 
myös päinvastaisesti. Ruokkiessaan aggressiivista 
puheilmapiiriä se voi pelottaa ehdokkaita puhumas-
ta tietyistä aihepiireistä ja karkottaa äänestäjiä.

Uhkaksi demokratialle populismi muodostuu 
kiinnittyessään esimerkiksi äärioikeistolaiseen 
politiikkaan, joka pyrkii luomaan yhteiskunnallista 
epävakautta luomalla uhkakuvia vaarallisista ”toi-
sista”, ruokkimalla pelkoja ja lietsomalla kriisejä. 
Populistisen ilmapiirin on katsottu ruokkivan 
vihapuhetta.

Vihapuhetta ei ole määritelty laissa. Tässä tarkoi-
tan vihapuheella yhteiskunnalliseen päätöksente-
koon vaikuttamaan pyrkivää uhkaavaa puhetta. Vi-
hapuheen tarkoitus on hiljentää vastustajien äänet. 
Ilman vastakkaistenkin mielipiteiden esittämisen 
mahdollisuutta demokratia ei toteudu.

Kun vihapuheella onnistutaan hiljentämään eri 
mieltä olevia, he eivät enää tuo keskusteluun lisää 
sävyjä tai uusia tulkintoja. Vihapuheen kannattajien 
äänet saavat enemmän julkista tilaa, ja vastaväittei-
den esittäminen tulee yhtä vaikeammaksi.

Vihapuhe hyväksikäyttää ihmisten tunteita. 
Uhkakuvia luomalla herätetään pelkoa. Vihapuhe 

toimii kahdella tavalla: yhtäältä lietsomalla pelon 
ilmapiiriä, toisaalta kohdistamalla hyökkäyksiä 
yksittäisiin henkilöihin, jotka halutaan vaientaa.

Vihapuhe on yleistynyt populismiin usein 
kuuluvan aggressiivisen puhekulttuurin ja digita-
lisoitumisen, erityisesti sosiaalisen median myötä. 
Samalla kun netin affektiivinen ja aggressiivinen 
keskustelukulttuuri tihkuu kaikkialle, aiemmin 
anonyymiuden suojasta heitetyistä uhkauksista 
tulee uusi normaali. 

Mikä on vaalien agenda?
 
Kevään eduskuntavaalit on nimetty jo ainakin 
pääministerivaaliksi, ilmastovaaleiksi, maahan-
muuttovaaleiksi, tasa-arvovaaleiksi, sote-vaaleiksi ja 
koulutusvaaleiksi.

On ongelmallista palauttaa vaalit yhden asian 
vaaliksi. Suomen kansa käyttää äänioikeuttaan ja 
valitsee edustajansa seuraaviksi neljäksi vuodeksi 
päättämään maan suunnasta. On populismia väit-
tää, että kyse olisi vain yhdestä asiasta, oli se sitten 
ilmastonmuutos tai maahanmuutto.

Emme ole käymässä pääministerivaaleja. Suo-
men monipuoluejärjestelmällekin aiemmin tyypil-
linen jako vasemmistoon, keskustaan ja oikeistoon 
– ja vaaliasetelman muotoutuminen sen mukaisesti 
kolmen suuren kannatuskilpailuksi – on muuttunut 
monisävyisemmäksi.

Puoluekenttä ei jakaudu enää suuriin ja pieniin. 
Samoista äänestysluvuista kilpailee yhä useampi 
kannatukseltaan lähes tasavahva puolue. On arveltu 
jopa, että kevään vaaleissa nähtäisiin historiallinen 
tilanne, jossa yksikään puolue ei saisi yli 20 prosen-
tin kannatusta.

Populismi on muuttanut politiikkaa ja vihapuhe 
on muuttanut populismia. Äänestäjien houkutte-
lemiseksi hyödynnetään uhkakuvia ja lietsotaan 
pelon tunteita voimakkailla vastakkainasetteluilla. 

Vastuu on nyt äänestäjillä. Lähdemmekö 
mukaan populistisiin yhden asian heittoihin vai 
näemmekö politiikan laajempana? Jotta demokratia 
toimisi, olisi pysyttävä etäällä tunteikkaista kahtia-
jaoista ja äänestettävä kansan edustajiksi vastuulli-
sia toimijoita. ▪

Kirjoittaja on yliopistotutkija Jyväskylän yliopiston  
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksessa sekä  

dosentti Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoissa.
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MITEN VAIKUTTAA  
ÄÄNESTYSVILKKAUTEEN?
lauri tarasti

va a l i t

Ruotsin valtiopäivävaaleissa syksyllä 
2018 äänestysvilkkaus nousi peräti 
87,1 %:iin. Edellisissä eli vuoden 2014 
vaaleissakin se oli korkea 85,5 %. Suo-
messa yli 80 % äänestysvilkkauteen 

päästiin vuosien 1962 – 1983 välisenä aikana neljissä 
eduskuntavaaleissa, korkeimpana vuonna 1962 84,1 
%. Vuodesta 1991 alkaen äänestysvilkkaus on edus-
kuntavaaleissa laskenut 70 %:n tuntumaan. Vuoden 
2015 eduskuntavaaleissa Suomessa asuvista Suomen 
kansalaisista äänesti 70,1 % ja niitä edeltävissä vuo-
den 2011 vaaleissa 69,7 %.    

Mistä johtuu nykyinen yli 15 prosenttiyksikön 
ero Suomen ja Ruotsin välillä? Syitä on varmaan 
monia, eikä niitä ole helppoa eritellä. Peruskysymys 
kuitenkin on, minkä vuoksi kansalaiset menevät 
äänestämään. Tähän on Suomessa haettu vastausta 
tuoreessa johtavan vaalitutkijamme Sami Borgin 
tutkimuksessa Kuntavaalitutkimus 2017, joka on 
julkaistu Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutki-
musjulkaisu-sarjassa nro 108.

Tutkimus perustui 1726 äänioikeutetulle tehtyyn 
valtakunnalliseen kyselyyn, jossa muun ohella kä-
siteltiin äänestysaktiivisuutta. Kyselyssä tiedustel-
tiin pääasiallista motivaatiotekijää äänestämiseen 
kahtena vaihtoehtona: Suhtautuminen väittämään: 
”Voin vaikuttaa oman kuntani asioihin äänestämäl-
lä kuntavaaleissa” tai Suhtautuminen väittämään: 
”Pidän äänestämässä käyntiä kansalaisvelvollisuu-
tena”. Tulos yllättää. 75 % ilmoitti motivaatiokseen 
velvollisuuden äänestää, kun halu vaikuttaa oman 
kuntansa asioihin jäi 33 %:lle tärkeimmäksi syyksi. 
Kuten luvuista käy ilmi, osalla vastaajista molem-
mat syyt olivat esillä. 

Johtopäätöksenään Borg toteaa, että velvollisuus-
suuntautuneisuus näyttää selittävän äänestämässä 
käyntiä paljon voimakkaammin kuin halu vaikuttaa 
kuntansa asioihin. Tämä tulos tulisi ottaa huomi-
oon pyrittäessä nostamaan äänestysaktiivisuutta.  
 
Äänestäminen kansalais- 
velvoitteeksi
 
Miten vaikuttaa velvollisuuteen äänestää, herättää 
monenlaisia ajatuksia. Velvollisuus-sanan tilalla 
voisi usein olla tärkeänä pidetty tapa. Tapojen 
muuttaminen ei ole helppoa. Sen vuoksi olisi tärke-
ää, että nuorille saataisiin heti tavaksi äänestää ylei-
sissä vaaleissa. Tähän koululaitoksella on vaikutta-
misen mahdollisuuksia selvittämällä kansanvallan 
merkitystä, opastamalla, miten äänestys tapahtuu ja 
kertomalla puoluelaitoksesta ja eduskuntapuolueis-
ta. Historian ja yhteiskuntaopin opettajilla on tässä 
runsaasti työmaata. 

Medialla on velvollisuudentunteen syntymisessä 
tärkeä vaikutuksensa. Se on tässä asiassa toiminut 
kiitettävästi ja tehokkaasti. Vaalit ovat valtaisasti 
esillä lähes kaikissa tiedotusvälineissä. Poliittisten 
puolueiden jäsenet tuntevat tietenkin velvolli-
suudekseen äänestää jo asemansa perusteella. 
Poliittisiin puolueisiin kuuluminen on kuitenkin 
selvästi vähentynyt viime vuosikymmeninä. Niihin 
kuulumattomilla sidonnaisuus politiikkaan on 
vähäisempää. Eduskuntavaalitutkimuksissa 2011 
ja 2015 20-25 % vastanneista ilmoitti olevansa vain 
vähän kiinnostunut politiikasta ja 5-6 % ei lainkaan 
kiinnostunut. Heidän velvollisuudentunteeseensa 
äänestää tulisi vaikuttaa. 
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Olen itse poiminut esiin artikkelissani Mietteitä 
vaalilainsäädännön kehittämisestä (Kanava 8 /2018) 
toistamani Kansanvalta 2007 -toimikunnan kan-
nanoton, jota toimikunnan asiantuntijana voimak-
kaasti kannatin:

”Toimikunta ehdottaa, että perustuslakia seuraa-
van kerran uudistettaessa voitaisiin harkita siihen 
lisäystä, jonka mukaan äänestäminen yleisissä 
vaaleissa ja kansanäänestyksissä olisi kansalaisvel-
vollisuus. Säännös olisi kuitenkin vain julistuksen-
omainen samaan tapaan kuin perustuslain 20 §:n 
1 momentti, jonka mukaan vastuu luonnosta ja sen 
monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuripe-
rinnöstä kuuluu kaikille. Säännökseen ei sisältyisi 
rikosoikeudellista vastuuta eikä sen noudattamista 
valvottaisi millään lailla. Kansalaisvelvollisuus kui-
tenkin ilmaisisi selkeästi yhteiskunnan käsityksen 
äänestämisen tärkeydestä kansanvallan toteutta-
misessa ja sillä olisi vaikutusta poliittisen kulttuu-
rimme kehittämisessä. Säännöksen periaatteellista 
merkitystä korostaisi se, että se olisi perustuslaissa.”

Pertti Paasion puheenjohdolla toiminut toimi-
kunta koostui yksinomaan eduskuntapuolueita 
edustavista jäsenistä, kansanedustajista ja puolue-
sihteereistä, minkä vuoksi olisi odottanut tämän 
kannanoton vastaavan puolueiden näkökantoja. 
Lausuntokierroksella puolueet kuitenkin suhtau-
tuivat ehdotukseen nuivasti. Ehdotusta ei pidetty 
tarpeellisena, eikä mihinkään toimiin ryhdytty. 

Käsitykseni on, että on vaikeaa löytää vaikutta-
vampaa keinoa kuin perustuslaki saada kansalaiset 
tuntemaan, että äänestäminen yleisissä vaaleissa 
on moraalinen velvoite. Perustuslakimme perus-
tuu kansanvaltaan ja todellista kansanvaltaa ei 
ole ilman korkeaa osallistumista vaaleihin. Kun 
perustuslaissa on tarkoitus säätää muun ohella 
kansalaisten oikeusasemasta suhteessa valtioon, 
äänestäminen kansalaisvelvoitteena on tällainen 
seikka. Perustuslaissa on perusoikeuksien ohella 
myös eräitä perusvelvollisuuksia kuten esimerkiksi 
20 §:n kaikille kuuluva vastuu luonnosta ja sen 
monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuri-
perinnöstä samalla tavalla moraalisena vastuuna 
ilman rangaistusta kuin ehdotettu äänestäminen 
kansalaisvelvoitteena.
 
Nettiäänestyksistä
 
Hallitus linjasi strategiaistunnossaan digihuuman 

vallitessa vuonna 2016, että Suomessa otetaan 
käyttöön nettiäänestys kaikissa vaaleissa ja kansan-
äänestyksissä. Se oli vastoin tietoturva-asiantunti-
joiden, kuten kyberturvallisuuden professori Jarno 
Limnéllin, käsityksiä siitä, että nettiäänestyksen 
luotettavuutta ei voida nyt turvata. 

Poliittiset asenteet tuon päivämäärän jälkeen 
muuttuivat, kun tiedot internetin kielteisestä 
vaikutuksesta äänestyskäyttäytymiseen ja äänten 
laskentaan useissa maissa levisivät. Oikeusmi-
nisteriön asettama nettiäänestystyöryhmä totesi 
loppumietinnössään vuonna 2017:

”On olemassa varteenotettavia nettiäänestysjär-
jestelmiä, mutta niistä mikään ei täytä vaatimuksia, 
ja jatkokehityksestäkin huolimatta kokonaistoteu-
tukseen jää riskejä. Päätös nettiäänestyksen käyt-
töönotosta tulee perustua riskien hyväksymiseen. 
Varmennettavuuden ja vaalisalaisuuden samanai-
kainen takaaminen on ongelmallista. Lisäksi äänes-
tämiseen valvomattomissa olosuhteissa, äänestäjän 
tunnistamiseen ja järjestelmän toimintavarmuu-
teen liittyy haasteita. Keskeistä on kansalaisen 
luottamus. Työryhmä ei suosittele nettiäänestyksen 
käyttöönottoa.”

Työryhmän parlamentaarinen seurantaryh-
mä puolestaan totesi, että nettiäänestystä ei tule 
ottaa käyttöön yleisissä vaaleissa, koska riskit ovat 
suurempia kuin hyödyt. Nykytilanteessa olevia 
ongelmia, kuten alhainen äänestysaktiivisuus, ei 
ratkaista nettiäänestyksellä.

Nettiäänestyksellä on kuviteltu vaikutettavan 
äänestysaktiivisuuteen. Nettiäänestystyöryhmä 
selvitettyään nettiäänestyskokeiluja Virossa, 
Norjassa ja Sveitsissä lausui, että tutkimustulokset 
nettiäänestyksestä ovat vaihdelleet, mutta yleensä 
nettiäänestyksellä on ollut varsin pieni vaikutus ää-
nestysaktiivisuuteen. Tutkimukset ovat osoittaneet, 
että ne, jotka muutenkin äänestävät aktiivisesti, 
ovat niitä, jotka eniten hyödyntävät nettiäänes-
tämistä. Tämä vastaa aikaisempia kokemuksia 
teknisistä uudistuksista vaaleissa. Itse muistan 
hyvin, kun vaalijärjestelmämme merkittävimpiin 
uudistuksiin kuuluva ennakkoäänestys otettiin ensi 

"Todellista kansanvaltaa 
ei ole ilman korkeaa  
osallistumista vaaleihin."
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kerran käyttöön vuoden 1970 eduskuntavaaleissa, 
kuviteltiin äänestysvilkkauden kasvavan. Kävi 
kuitenkin niin, että äänestysaktiivisuus putosi 2,7 
prosenttiyksikköä edellisistä vuoden 1966 vaaleista. 

Kun vuonna 1965 eduskuntavaalit siirrettiin heinä-
kuusta maaliskuulle äänestyksen helpottamiseksi, 
ei sillä ollut vaikutusta äänestysvilkkauteen. 
 
Rakenteellisia kysymyksiä
 
Edellä mainittu Kansanvalta 2007 -toimikunta 
käsitteli paitsi äänestämistä kansalaisvelvoitteena 
sekä tiedottamisen ja tutkimuksen osuutta äänes-
tysaktiivisuudessa myös vaalijärjestelmän vaikutus-
ta äänestysaktiivisuuteen. Siinä se käsitteli ensiksi 
äänestämisen ajankohtia ja tiheyttä pitäen niitä 
nykyisin tarkoituksenmukaisina. Ainoa toivomus 
oli, että ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän väliä 
voitaisiin lyhentää. 

Toiseksi toimikunta käsitteli vaalijärjestelmän 
oikeudenmukaisuutta ja selkeyttä äänestysaktii-
visuuden kannalta. Esillä olivat vaalien poliittisen 
suhteellisuuden parantaminen äänikynnyksiä ta-
saamalla, vaaliliittojen vaikutus vaalien selkeyteen, 
henkilö- ja listavaalien erot sekä äänestäjä-edustaja-
suhteen toimivuus vaalipiirien koon suurentuessa. 
Toimikunta piti vaalijärjestelmämme ongelmina 
lähinnä poliittisen suhteellisuuden toteutumista ja 
äänestäjä-edustajasuhteen toimintaa. Toimikunta ei 
kuitenkaan katsonut voivansa tehdä konkreettisia 
ehdotuksia havaitsemiensa ongelmien ratkaisemi-
seksi. 

Tämän jälkeen vaalijärjestelmämme muutta-
misen vaikutus äänestysvilkkauteen on ollut vain 
harvoin esillä, ja silloinkin vain lähinnä asian 
harrastajien toimin. Mika Jarvansalo kommentoi 
Kanava-lehdessä alkuvuodesta 2019 kahta ehdo-
tusta. Vaalipiirien etukäteen määrättyjä edustajan-
paikkoja voitaisiin joko kokonaan tai joiltain osin 
muuttaa määrättäviksi vaalipiirin äänestysaktiivi-

suuden perusteella. Seurauksena olisi se, että vaa-
lipiiri, jossa äänestysvilkkaus olisi korkea, hyötyisi 
siitä edustajanpaikkojensa määrässä. Vaalipiirissä 
olisi intressi pyrkiä korkeaan äänestysaktiivisuu-
teen, mutta vastaavasti edustajanpaikkojen tasainen 
jakauma koko maassa kärsisi.

Tarja Cronbergin jääminen vuoden 2007 edus-
kuntavaaleissa valitsematta Pohjois-Karjalan vaali-
piirissä, vaikka hän sai toiseksi eniten ääniä (7804) 
kaikista ehdokkaista, herätti kysymyksen, tulisiko 
aina valita enimmät äänet saaneet silloinkin, kun 
puolueen vaalipiirissä kaiken kaikkiaan saamat ää-
net eivät riitä vertauslukujen perusteella kenenkään 
puolueen ehdokkaan valituksi tulemiseen. Tällä 
saattaisi olla vaikusta äänestysaktiivisuuteen, kun 
aina äänestäjien suosikit tulisivat valituiksi. Toi-
saalta se voisi myös johtaa julkkisten lisääntyvään 
hakeutumiseen ehdokkaiksi. 
 
Lopuksi
 
Olen tietoisesti jättänyt edellä käsittelemättä po-
litiikan teon vaikutuksen äänestysaktiivisuuteen. 
Vaaliteemojen kiinnostavuudella ja eri poliittis-
ten kantojen vahvuudella ja ristiriitaisuudella on 
merkitystä. Puolueiden johtajien esiintymiset ja 
pääministeriehdokkuudet, vaalitentit ja vaalikoneet 
voivat vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen, jos kohta 
molempiin suuntiin. Näihin tekijöihin on kuitenkin 
vaikeaa vaikuttaa ulkopuolisin toimin pyrittäes-
sä parantamaan äänestysvilkkautta. Ne toimivat 
politiikan sisällä. Niiden luotettava tutkiminenkin 
on vaikeaa. 

Olen itse aina katsonut, ettei äänestämisen hel-
pottaminen – niin suotavaa kuin se onkin – ratkaise 
äänestysvilkkautta. Ennakkoäänestys, vaalipäivien 
sijoittelu, ennakko- ja vaalipäivän äänestyspaik-
kojen sijainti esimerkiksi eivät näytä vaikuttaneen 
äänestysaktiivisuuteen. Pikemminkin tulisi koros-
taa äänestämisen merkityksellisyyttä liputuksin ja 
arvokkaine äänestyspaikkoineen, pohtia mahdol-
lisuutta vaalipullakahvien tarjoamiseen äänestys-
paikoilla, mitä lienee jossakin kunnassa kokeiltu, 
ja vaikkapa antaa jokaiselle äänestäjälle vaalipinssi 
muistoksi ja keräilykohteeksi tai arpoa palkintoja 
äänestäneiden kesken. ▪  

Kirjoittaja on ministeri.

"Vaaliteemojen kiinnosta-
vuudella ja eri poliittisten 
kantojen vahvuudella ja 
ristiriitaisuudella on  
merkitystä."
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PAKOLAISLEIRISTÄ
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Kansanedustaja Pertti Salolainen on ollut 
uransa aikana monessa mukana. Hän 
aloitti kauppatieteiden maisterin tut-
kinnon jälkeen Yle TV:n uutistenluki-
jana ja Lontoon kirjeenvaihtajana sekä 

BBC:n toimittajana. Seuraavana oli vuorossa 26 vuo-
den ura kansanedustajana vuosina 1970–1996, joista 
kahdeksan vuotta ulkomaankauppaministerinä ja 
neljä vuotta pääministerin sijaisena. Suomen EU-so-
pimuksen pääneuvottelijana Salolainen toimi vuo-
sina 1993–1995. Sen jälkeen hän siirtyi kahdeksaksi 
vuodeksi Suomen suurlähettilääksi Lontooseen ja 
palasi vuonna 2007 kansanedustajaksi. 

Tällä hetkellä Salolainen toimii eduskunnan ul-
koasiainvaliokunnan varapuheenjohtajana. Hänen 
harrastuksiinsa kuuluvat ulkopolitiikka, luonnon-
suojelu ja luontokuvaus. Hän on Suomen WWF:n 
kunniaperustaja sekä kunniapuheenjohtaja. Edus-

kunnassa Salolainen on perustanut ympäristö- ja 
luontoryhmän ja toimii myös sen puheenjohtajana.

Salolainen on toiminut kansanedustajana 
viidellä eri vuosikymmenellä. Miten eduskuntatyö 
on muuttunut vuosien varrella? Salolainen vastasi 
kysymyksiin.
 
Miten täysistunnon puheet ovat muuttuneet?

 
Tullessani ensi kertaa eduskuntaan vuonna 1970 
noudatetut työtavat ja käytännöt olivat todella 
antiikkisia. Kun esimerkiksi puheaikoja ei ollut mi-
tenkään rajoitettu, saatettiin pitkillä puheilla suo-
rastaan terrorisoida työskentelyä. Istunnot kestivät 
monesti aamun puolelle, kunnes lääkärit ilmoittivat 
sairastapausten jälkeen, ettei näin voida jatkaa. 

Puheenvuorojen keston säätely on yksi tärkeim-
mistä keinoista täysistuntojen jäntevöittämisessä 

EDUSKUNTA MUUTTUU  
HITAASTI MUTTA VARMASTI
p e rt t i  s a lo l a i n e n

Pertti Salolainen aloitti uransa eduskunnassa jo vuonna 1970.
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ja mielenkiinnon säilyttämisessä. Puheenvuorojen 
kestoissa yritettiin aluksi edetä suositusten pohjal-
ta, mutta kun niistä poikettiin, otettiin vuonna 1995 
käyttöön rajoitukset: varsinaisen puheenvuoron 
kesto on 10 ja ryhmäpuheenvuoron 15 minuuttia. 
Käyttöön otettiin myös lyhyet minuutin mittaiset 
vastauspuheenvuorot. Keväällä 2018 puhemiesneu-
vosto rajoitti myös esittely- ja puhujakorokepuheen-
vuoroja. Nykyinen järjestely toimii varsin hyvin, 
joskin minuutin vastauspuheenvuoro on liian lyhyt.
 
Mitä kyselytunneille on tapahtunut?

 
Vuonna 1966 suulliset kysymykset aloitettiin niin, 
että edustajan oli toimitettava kirjallisesti etukäteen 
ministerin vastattavaksi kysymys ja kaksi lisäkysy-
mystä. Vuodesta 1987 eteenpäin myös muut edus-
tajat saattoivat tehdä lisäkysymyksiä. Eri vaiheitten 
jälkeen on päädytty nykyiseen televisioituun kyse-
lytuntiin, jossa edustajat voivat tehdä kysymyksiä, 
mutta puhemiehelle on annettu valta päättää, miten 
kauan kutakin debattia jatketaan ja ketkä voivat 
kysymyksiä esittää. On todellisuudessa siirrytty 
järjestelmään, jossa ryhmäkokouksessa päätetään, 
mitä ja kuka ryhmän puolesta kysyy. Keskustelu 
tosin on kaikille vapaa kysymyksen jälkeen.
 
Miten työskentelyä on tehostettu?

 
Vuodesta 1993 on otettu käyttöön ajankohtaiskes-
kustelu, jonka tarkoituksena on saada debatteihin 
mukaan myös tuoreempia teemoja. Uudistus on 
hyvä, mutta valitettavasti varsinkin viime aikoina 
kunnon puheenvuoroille ja keskustelulle on ollut 
liian vähän aikaa. Eduskunnassa käydään edelleen 
myös liian vähän ajassa olevia keskusteluja. 

Budjetin käsittelyä on nopeutettu, ja parhaillaan 
on suunnitelmia budjetin eduskuntakäsittelyn uu-
distamiseksi. Lähinnä pyritään uudistamaan budje-
tin muutosesitysten tekemistä ja äänestämistä. Kun 
esimerkiksi viime vuonna oli yksittäisiä äänestyksiä 
noin 800, pyritään jatkossa 100 - 150 äänestykseen. 
Tähän päästäisiin siten, että jatkossa budjetin muu-
tosehdotukset tehtäisiin vastalauseittain.
 
Miten tietotekniikkaa on hyödynnetty?
 
Verrattuna esimerkiksi brittiparlamenttiin Suomen 
eduskunta on ollut tietotekniikan käytössä varsin 

edistyksellinen. Ensimmäinen äänestyskone 
oli käytössä jo 1920-luvulla, vuonna 1992 tulivat 
koneelliset puheenvuoropyynnöt, 2008 puheenvuo-
rojen sähköinen ennakkovaraus ja 2017 tietopa-
neeleihin värilliset kosketusnäytöt ja kannettavien 
laitteiden, lähinnä iPadien, käyttömahdollisuus 
täysistunto- ja valiokuntatyössä. Istuntosaliin jaetta-
va paperimateriaali on supistettu minimiinsä, koska 
asiakirjat on saatavissa sähköisesti.
 
Mitä palveluja edustajille on tarjottu?
 
On suorastaan käsittämätöntä, että vasta vuonna 
1995 edustajille tulivat henkilökohtaiset avustajat. 
Muistan hyvin, kun minut valittiin eduskuntaan 
ensimmäistä kertaa vuonna 1970, koko eduskunta-
ryhmällä oli käytössään yksi pääsihteeri ja hänellä 
konekirjoittaja. Tämä tarkoitti sitä, että kun puolu-
eeni oli oppositiossa, toimiessani valtiovarainvalio-
kunnan puheenjohtajana jouduin kirjoittamaan itse 
ryhmäni vastalauseet! Ilman journalistista taustaa 
se ei olisi onnistunut. 

Suureksi avuksi on nykyisin sisäinen tietopalve-
lu, josta voi saada arvokasta aineistoa mm. kirjal-
lisiin kysymyksiin ja muuhun edustajan työhön. 
Eduskunnan työtä ovat parantaneet myös uudet 
valiokunnat, kuten 1990-luvulla aloittaneet tulevai-
suusvaliokunta ja tarkastusvaliokunta. Viimeisin 
uutuus on tiedusteluvalvontavaliokunta, jonka 
tarkoitus olisi alkaa ensi kaudella seurata uusien 
tiedustelulakien toimintaa.
 
Mitä muita uudistuksia on tehty?
 
Vaalirahoituksen seurannan kannalta merkittävää 
on vuonna 2009 säädetty laki ehdokkaan vaali-
rahoituksesta ja vuoden 2012 kansalaisaloitelaki. 
Edelleen vuodesta 2015 lähtien on kartoitettu 
edustajan sidonnaisuudet ja perustettu sidonnai-
suusrekisteri.

Kuten havaitaan, eduskuntatyö on sekä tekni-
sesti että sisällön kannalta koko ajan parantunut. 
Ei tietenkään olisi mitenkään perusteltua, että 
eduskunta jäisi jälkeen yleisestä yhteiskunnalli-
sesta kehityksestä. Uudistuksissa on aina pidettävä 
huolta eduskunnan arvovallasta ja sen tehtävästä 
parlamentaarisen demokratian toteuttajana. ▪

 
Kirjoittaja on kansanedustaja.
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Puolueiden nuorisojärjestöt ovat usein pro-
filoituneet emopuolueita radikaalimpina 
ja ärhäkämpinä. Kleion toimitus kysyi jär-
jestöjen johdolta, mitkä ovat heidän vaa-

liteemansa yleisesti, koulutuksen sekä historian 
ja yhteiskuntaopin opetuksen suhteen. Seitsemän 
nuorisojärjestön puheenjohtajat vastasivat kysy-
myksiin. 

Kolmen puoleen nuorisojärjestöt eivät vastan-
neet kyselyyn useammasta pyynnöstä huolimatta. 
Onko nuorisojärjestöillä liian kiire vai eivätkö he 
pidä historian ja yhteiskuntaopin opettajia tarpeek-
si kiinnostavina kohteina? Kiitämme kuitenkin 
vastanneita!

1. Mitkä ovat tärkeimmät vaaliteemanne?
2. Mitkä ovat koulutuspoliittiset tavoitteenne?
3. Millaisena näette historian ja yhteiskuntaopin   

      opetuksen aseman koulussa?
 
 
Henrik Vuornos,  
Kokoomus-
nuoret
 
1. Tärkeimmät vaalitee-
mamme ovat ilmaston-
muutoksen torjuminen, 
työllisyysasteen nosta-
minen ja koulutukseen 
panostaminen.

Suomen pitää tulevalla vaalikaudella ottaa 
selkeitä askeleita kohti päästöttömyyttä. Ilmastopo-
litiikan pitää perustua tutkimukseen, joten IPCC:n 
raportti antaa hyvän lähtökohdan tarpeellisten 
toimenpiteiden mittakaavalle. Kansainvälisesti 
Suomen tulee olla ennemmin osa ratkaisua kuin osa 
ongelmaa. 

 Työllisyysasteen nostaminen pohjoismaiselle 
tasolle. Väestön ikääntyminen ja näköpiirissä oleva 
hidas talouskasvu vaatii, että hyvinvointiyhteiskun-
nan rahoituspohjaa vahvistetaan ja kestävyysvaje 
taitetaan. Siihen kaikista inhimillisin ratkaisu on 
korkeampi työllisyys. Tarvitsemme merkittävästi 
lisää joustoja työmarkkinoille, parempaa muun-
tokoulutusta sekä sopivassa suhteessa keppiä ja 
porkkanaa työvoimapolitiikkaan.

Koulutukseen panostaminen. Lisämäärärahoissa 
koulutukseen tulee ottaa huomioon ikäluokkien 
pienentyminen.  
 
2. Koulutuspoliittisia tavoitteitamme on varhais-
kasvatuksen kehittäminen siten, että esiopetus pi-
dennetään kaksivuotiseksi alkamaan jo 5-vuotiaasta 
sekä yleinen osallistumisasteen nostaminen erityi-
sesti maahanmuuttajataustaisten lasten osalta.

Panostaminen perusopetukseen siten, että se 
antaa riittävät valmiudet jatkokoulutukseen. Monet 
myöhemmistä haasteista olisi ratkottavissa varhais-
ta puuttumista lisäämällä perusopetuksessa. On 
parempi panostaa myös juurisyihin kuin ainoastaan 
oireisiin. Esimerkiksi maksuttoman toisen asteen 
hinnalla voitaisiin merkittävästi lisätä perusopetuk-
sen tuntiresursseja, joka varmasti olisi tehokkaampi 
keino torjua nuorten syrjäytymistä.

Korkeakoulutuksen rakenteellinen kehittäminen 
ja profiloituminen sekä TKI-rahoituksen nostami-
nen. 
 
3. Historialla ja yhteiskuntaopilla on aivan keskei-
nen rooli laajan yleissivistyksen saavuttamisessa. 
Opetuksen sisältöihin poliitikkojen ei tule yksityis-
kohtaisesti ottaa kantaa, koska Suomella on hyvä 
toimintatapa siitä, että pedagogiikan ammattilaiset 
suunnittelevat opetuksen sisällön. 

Yhtenä painotuksena yhteiskuntaoppiin tulisi 

JOS NUORISOJÄRJESTÖT  
PÄÄTTÄISIVÄT
r i i t ta  m i k ko l a
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kuitenkin olla erityisesti talouskasvatuksen ke-
hittäminen erityisesti henkilökohtaisen talouden 
hallinnan (pikavipit, maksuhäiriömerkinnät) sekä 
säästämisen (korkoa korolle) osalta. Korkoa korolle- 
ilmiön laajempi ymmärtäminen voisi johtaa moniin 
myönteisiin vaikutuksiin suomalaisessa yhteiskun-
nassa.

Mikkel  
Näkkäläjärvi, 
Demarinuoret
 
1. Demarinuorten 
teemat eduskuntavaa-
leihin ovat ilmaston-
muutoksen torjuminen, 
tasa-arvoinen koulutus 

ja sosiaaliturvan uudistaminen yksinkertaisemmak-
si Yleisturvaksi. Tavoitteenamme on, että tulevalla 
hallituskaudella rakennetaan pohja päästöttömälle 
hyvinvointivaltiolle.
 
2. Ensi hallituskaudella koulutukseen tulee inves-
toida merkittävällä tavalla, kaikki koulutusasteet 
tarvitsevat panostuksia ja erityisesti ammatillisesti 
toiselle asteelle. Oppivelvollisuus tulee nostaa 
toisen asteen loppuun ja toisen asteen koulutuksen 
tulee olla maksutonta. Suomeen tulee luoda kansal-
linen koulutusstrategia, jolla tarkastellaan koulu-
tusjärjestelmää kokonaisuutena ja jonka tavoittena 
on osaamistason nostaminen, oppimiserojen 
kaventaminen, koulutuksen laadun parantaminen 
ja elinikäisen oppimisen ratkaisujen kehittäminen.

3. Demarinuoret näkevät, että opetussisältöjen 
tulee olla perus- ja toisella asteella yleissivistäviä ja 
koulutuksen tulee antaa kattavat valmiudet jatko-
opintoihin. Historian ja yhteiskunnan oppiaineiden 
rooli on keskeinen koulun yleissivistävän tehtävän 
kannalta. Yhteiskuntaopin määrää voisi lisätä kou-
luissa, sillä sen rooli on erityisen tärkeä aktiivisten 
ja valveutuneiden nuorten kasvattamisessa. Osaksi 
yhteiskuntaopin opetusta voisi vahvemmin lisätä 
vapaa-ajan osallistumista, esimerkiksi toimimista 
poliittisissa ja sitoutumattomissa nuorisojärjes-
töissä. Puolueita ja aatteellisia järjestöjä voisi tuoda 
rohkeammin kouluihin, esimerkiksi demokratiapäi-
vien ja järjestötorien avulla.

Sameli Sivonen, 
Vihreät nuoret
1. Ilmastonmuutoksen 
torjuminen on ykkös-
tavoitteemme. Meidän 
tulee pysäyttää ilmas-
ton lämpeneminen 1,5 
asteeseen. Tämä tar-
koittaa Suomen kohdalla hiilineutraaliutta, eli että 
päästömme ja hiilinielumme ovat yhtä suuret, vuo-
teen 2030 mennessä. Tärkeitä keinoja tähän liittyen 
on kivihiilen, polttoturpeen ja polttoöljyn käytöstä 
on luopuminen 2020-luvulla ja maakaasustaluopu-
minen 2030-luvulla. Dieselin, työkoneiden kevyen 
polttoöljyn ja turpeen verotuet ajetaan alas ja uusien 
polttomoottoriautojen myynti kieltää ennen vuotta 
2027. Meidän tulee ottaa käyttöön kulutusta ohjaa-
via veroja, kuten lihavero ja lentovero ja uudistaa 
maatalouden tukia esimerkiksi poistamalla eläin-
tuotannon tuet, jotka pitävät lihaa keinotekoisesti 
liian halvempana kuin kasvisvaihtoehtoja.

Tavoitteenamme on myös uudistaa sosiaaliturva 
perustuloksi. Kaikille automaattisesti maksettava 
perustulo vapauttaa ihmisiä turhasta stressistä 
liittyen omaan toimeentuloon ja kykyyn elättää 
itsensä. Perustulo vastaa työelämän ja työsuhteiden 
muutokseen ja työurien pätkittymiseen.

Suomen tulee kunnioittaa ihmisoikeuksia myös 
omassa lainsäädännössään. Translaki on korjattava 
sukupuolen itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi 
ja pakkosterilisaatiosta on luovuttava välittömästi. 
Suomi on tutkimusten mukaan yksi Euroopan uni-
onin rasistisimpia maita. Suomella tulee noudattaa 
YK:n rotusyrjinnän vastaisen sopimusta ja kieltää 
rasismia edistävät ja siihen yllyttävät järjestöt 
sekä näissä järjestöissä toimiminen. Rikoslaki on 
muutettava itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. 
Sanallinen häirintä on kiellettävä ja raiskauksen 
määritelmä päivitettävä suostumusperustaiseksi.  
 
2. Poistetaan nykymuotoiset ylioppilaskirjoituk-
set. Ylioppilaskirjoitukset ohjaavat opiskelua koko 
lukion ajalta, määrittelevät opiskelijan jatko-opinto-
mahdollisuuksia ja lisäävät epätasa-arvoa eri toisen 
asteen koulutuksen käyneiden välille. 
Siirrytään aitoon maksuttomuuteen myös toisen as-
teen koulutuksessa. Tarjotaan oppimateriaalit, tar-
vikkeet, työvälineet ja -asut sekä opiskelun kannalta 
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välttämätön sisältö maksuttomasti. Opiskelun kulut 
eivät saa kaatua opiskelijan maksettavaksi - oli kyse 
sitten turvakengistä tai opintomatkasta.

Poistetaan kansainvälisten opiskelijoiden luku-
kausimaksut. Myös kansainvälisille opiskelijoille 
kuuluu maksuton koulutus! Lukukausimaksut ovat 
vähentäneet kansainvälisten opiskelijoiden oleske-
lulupahakemuksia tilanteessa, jossa tarvitsemme 
lisää kansainvälisiä osaajia. Niiden poisto on sekä 
yhdenvertaisuusteko, että tärkeää Suomen talouden 
kehitykselle.

Lisätään yhteiskunnallisen vaikuttamisen ope-
tusta. Opetusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta 
tarvitaan lisää etenkin ammatillisessa koulutukses-
sa. Toteutetaan opetuksen lisääminen osallisuuden 
avulla niin, että oppilaitokset tiivistävät yhteistyötä 
opiskelijakuntien kanssa. 

Taataan jokaiselle mahdollisuus opiskella myös 
muussa kuin omassa korkeakoulussa. Uudistetaan 
korkeakoulujen rahoitusmallia palkitsemaan koulu-
tussisältöjen tarjoamisesta muillekin kuin tutkinto-
opiskelijoille. Varmistetaan jokaiselle mahdollisuus 
kansainvälistymiseen joko omassa oppilaitoksessa 
tai vaihto-opiskelun kautta. 
 
3. Historian ja yhteiskuntaopin aineet ovat erittäin 
tärkeitä. Lapsi ja nuori alkaa hahmottaa paikkaam-
me globaalissa yhteisössä sekä yhteiskuntamme toi-
mintaa juuri näiden aineiden kautta. Maailmassa, 
jossa disinformaation määrä kasvaa, on historian ja 
yhteiskuntaopin opiskelu entistä tärkeämpää myös 
medialukutaidon kannalta. Haluaisimme lisätä 
yhteiskuntaopin opetusta kaikilla kouluasteilla ja 
erityisesti tuoda yhteiskuntaopin opiskelua vah-
vemmin mukaan myös ammatillisiin tutkintoihin.

 
Christoffer Ingo,  
Svensk Ungdom
 
1. RKP-nuoret haluaa olla 
mukana ratkaisemassa 
nuorten sukupolvien 
tulevaisuuden haasteita. 
Haluamme että Suomi 
ottaa johtavan aseman 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, että työmarkki-
noita joustetaan tavalla, joka luo lisää työpaikkoja ja 
että koulutukseen ja tulevaisuuden aloihin tehdään 

mittavia panostuksia. 
2. Koulutus on Suomen menestyksen peruskivi. 
Haluamme palauttaa subjektiiviseen oikeuden 
päivähoitoon, jotta kaikilla lapsilla olisi tasavertai-
nen mahdollisuus hyvään oppipolkuun. Paras tapa 
turvata opetuksen laatu on riittävä määrä aikuisia 
kouluissa. Yhteiskunnan asettamat vaatimukset 
ja paine toiseen asteen opiskelijoille on kasvanut 
suuresti viime vuosina. Opiskelijoiden jaksamisen 
kannalta olisi ehdottoman tärkeää tehdä toisesta 
asteesta maksuton, suunnata resursseja lähi-
opetuksen lisäämiseen ja säilyttää valintakokeet 
korkeakouluihin, jotta myös ylioppilaskirjoituk-
sissa heikommin suoriutuneilla on mahdollisuus 
jatko-opintoihin. Korkeakoulutuksessa haluamme 
säilyttää opintojen maksuttomuuden ja kasvattaa 
korkeakoulujen perusrahoitusta. 
 
3. Historian ja yhteiskuntaopin opetuksen merki-
tys on tärkeämpi kuin koskaan. Yhteiskunnalliset 
rakenteet monimutkaistuvat ja nuoren ymmärrys 
häntä ympäröivästä maailmasta on keskeinen 
onnellisen elämän ja aktiivisen kansalaisuuden 
kannalta. Tulevaa on myös mahdoton ymmärtää 
tuntematta historiaa. Näemme yhteiskuntaopin ja 
historian opetuksen keskeisenä osana opetusta ja 
haluamme kirkastaa sen roolia opetussuunnitel-
massa.

Aleksi Sarasmaa, 
KD Nuoret
 
1. KD Nuorten tärkeim-
mät vaaliteemat ovat 
suomalaisen koulutuk-
sen laadun turvaaminen, 
ilmastonmuutoksen 
torjunta, nuorten syr-
jäytymisen ehkäiseminen, kokonaisturvallisuuden 
varmistaminen ja Suomen Nato-jäsenyys. Keskeisiä 
teemojamme ovat myös sosiaaliturvan uudistami-
nen kannustavammaksi sekä maahanmuuttoon liit-
tyvät kysymykset, kuten työperäisen maahanmuu-
ton helpottaminen ja pakolaiskiintiön huomattava 
kasvattaminen. 
 
2. KD Nuoret näkee, että suomalaisen laadukkaan 
koulutusjärjestelmän ylläpito takaa Suomen kilpai-
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lukyvyn ja varmistaa, että hyvinvointia riittää maas-
samme myös tuleville sukupolville. Mielestämme 
koulutusta on tulevalla hallituskaudella resursoi-
tava lisää niin, että jokaisella nuorella on mahdol-
lisuus opiskelupaikkaan ja opinnoissaan menes-
tymiseen. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti 
ammatillisen toisen asteen lähiopetuksen määrään, 
opinto-ohjauksen riittävyyteen kaikilla koulutusas-
teilla, korkeakoulujen joustavampaan sisäänottoon 
ja yksilöllisiin opintopolkuihin. Tavoitteenamme 
on myös parantaa kandidaatin tutkinnon suorit-
taneiden työllistymismahdollisuuksia ja parantaa 
opiskelijoiden sosiaaliturvaa ottamalla käyttöön KD 
Nuorten kannustava opintotukimalli, joka mahdol-
listaa opiskelun erilaisissa elämäntilanteissa. 
 
3. Näemme historian ja yhteiskuntaopin opetuk-
sen aseman varsin hyvänä, mutta uskomme, että 
niiden riittävän keskeisen aseman turvaamiseksi on 
syytä tehdä tulevaisuudessakin töitä. Historian ja 
yhteiskuntaopin merkitys suomalaisessa koulu-
tusjärjestelmässä on aivan keskeinen. On tärkeää, 
että oppilaat saavat riittävän yleissivistyksen, taidot 
yhteiskunnassa toimimiseen ja kyvyn käsitellä 
kriittisesti kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä niiden 
kehitystä. Tästä tulee pitää kiinni myös tulevaisuu-
dessa. 
 

Suvi Mäkeläinen, 
Keskustanuoret
 
1. Tärkeimmät vaalitee-
mamme ovat ilmas-
tonmuutoksen hillitse-
minen, sosiaaliturvan 
uudistaminen, koulu-
tukseen panostaminen ja 
perhepolitiikan nostaminen keskiöön.  
 
2. Edelliset hallitukset, puolueista riippumatta ovat 
leikanneet koulutuksesta. Nyt saa leikkaaminen 
riittää. Keskustanuorten mielestä koulutus ei ole 
vain menoerä valtion budjetissa, vaan investointi 
tulevaisuuteen. Korkea ammattitaito ja sivistys ovat 
avaimia tulevaisuuden kasvuun. Tavoitteitamme 
ovat muun muassa: Toisen asteen koulutuksen on 
oltava aidosti maksutonta, oppivelvollisuusikä on 
nostettava 18 ikävuoteen ja opinto-ohjaukseen ja 

koulupsykologipalveluihin tarvitaan lisäpanosta. 
 
3. Yhteiskuntaopin ja historian opettaminen ovat 
avainasemassa alati muuttuvan nyky-yhteiskunnan 
ymmärtämisessä. Jollei ymmärrä, mistä olemme 
tulossa, ei voi vaikuttaa siihen, mihin olemme 
menossa.  Yhteiskuntaopin opetuksen lisääminen ja 
monipuolistaminen on meille tärkeä tavoite, koska 
olemme huomanneet myös omassa toiminnassam-
me kuinka heikoissa kantimissa monien nuorten 
perustiedot yhteiskunnan toiminnasta ovat.

 
Asseri Kinnunen,  
Perussuomalai-
set Nuoret

1. Tärkeimmät asiat 
meille ovat vaaleissa 
suomalaisten ja Suomen 
etu, turvallisuus, johon 
sisältyy maanpuolustus, 
rajavalvonta sekä maahanmuutto sekä erityisesti 
nuortensyrjäytymisen ja työttömyyden ratkaisu.

2. Koulutuspoliittisina tavoitteenamme on mm. 
pakkoruotsin poistaminen ja kielivapaus, am-
mattikoululaisten lähiopetuksen turvaaminen, 
koulurauhan turvaaminen sekä koulukiusaamisen 
kitkeminen.

3. Historian ja yhteiskuntaopin opetusta olisi syytä 
lisätä, sillä ne antavat tärkeät eväät yhteiskunnan 
ja historiamme ymmärtämiseen sekä itsenäiseen 
ajatteluun. Suomen historia on erityisesti opetetta-
va huolella ja on muutenkin korostettava kansallis-
mielisestä näkökulmasta suomalaisten menestys-
tarinaa. ▪

Haastattelija on Kleion päätoimittaja.

Kuvatiedot:  
Mikkel Näkkäläjärvi: Jukka-Pekka Flander 
Sameli Sivonen: Salla Merikukka 
Christoffer Ingo: Sofia Jern 
Suvi Mäkeläinen: Ilona Suuronen
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Tarve kriittiselle medialukutaidolle ja 
ajattelulle on noussut myös opetusalan 
keskusteluissa. Kriittistä ajattelua on 
kuitenkin vaikeaa opettaa, mikä on on-
gelma, johon yksinkertainen faktantar-

kistuksen opettelu voi ehkä tarjota helpotusta.
Aikaamme on toisinaan luonnehdittu mediassa 

“totuudenjälkeiseksi aikakaudeksi”. Termillä viita-
taan erityisesti USA:n viimeisiin presidentinvaalei-
hin ja sen vanavedessä syntyneeseen tietoisuuteen 
kaikesta siitä määrätietoisesta harhaanjohtami-
sesta, valehtelusta ja vääristelystä, joka ahkeraa 
mediankäyttäjää odottaa internetissä.

Harhaanjohtamista, propagandaa ja jopa 
suoranaista informaatiosodankäyntiä on sinänsä 

aina ollut olemassa, ja niin sanottua “vastamediaa” 
seuraa suomalaisista tutkimusten mukaan loppujen 
lopuksi vain noin 5%. Mistä siis poru?

Keskeisenä erona vaikkapa kahdenkymmenen 
vuoden takaiseen maailmaan on esimerkiksi sosi-
aalinen media, joka mahdollistaa harhaanjohtavan 
informaation tehokkaamman levittämisen sekä 
tavat, joilla eri palveluiden algoritmit valikoivat 
informaation näkyvyyttä. Myös mediakulttuuri on 
lyhyessä ajassa muuttunut entistä reaktiivisempaa 
ja rajumpaa tunnevaikuttamista suosivaksi, pitkälti 
kiitos median ansaintamallien muutoksen.

Nyt kasvavat lapset ja nuoret joutuvat kohtaa-
maan mediaympäristön, jossa jopa videokuvaa ja 
ääntä on mahdollista väärentää täysin uskottavasti 

vapaasti saatavan sovelluksen avulla 
(ns. “deepfake” -tekniikat), valtioiden 
harjoittama informaatiosodankäynti 
on arkipäivää, mediasensuuri on 
nouseva trendi ja kasvava joukko 
ihmisiä esim. kiistää maapallon 
pyöreyden. Kriittinen ajattelu tulee 
siis todella tarpeeseen.
 
Kriittisyyden opetta-
misen vaikeudesta
 
Kriittisen ajattelun opettaminen on 
kuitenkin pahamaineisen vaikeaa. 
Sen tarpeen lapset ja nuoret ymmär-
tävät helposti, mutta käytäntöön 
tämä ymmärrys siirtyy vaihtelevalla 
menestyksellä. Tutkimuksen kannal-

FAKTANTARKISTUS  
– ASE KRIITTISEN AJATTELUN 
OPETTAMISEEN
m a r ku s  n e u vo n e n

Uskottavaa vai ei? HRSK:n alakoululaiset äänestämässä presidentin-
vaaleihin liittyvässä vaalipaneelissa. Kuva: Kari Kivinen.
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ta on yhä hieman avoin kysymys, kuinka kriittistä 
ajattelua voidaan opettaa niin, että opittu siirtyy 
tilanteesta ja aihepiiristä toiseen. Yhden oppiaineen 
tunnilla kriittinen oppilas voi olla täysin kritiiki-
tön toisella tunnilla tai seuraamiensa tubettajien 
suhteen.

Yksi tulokas pedagogiseen arsenaaliin kriittisen 
ajattelun opettamiseksi on ollut mm. journalistien 
ja poliittisten tai tieteellisten kommentaattoreiden 
parissa syntynyt faktantarkistusprosessi. Esimerk-
kejä etabloituneista faktantarkistussivustoista on 
mm. Snopes.com, pohjoismaiset Faktiskt-sivustot 
sekä kotimainen Faktabaari.

Faktantarkistuksen opetuskäytössä jäljitellään 
faktantarkistajien standardoimaa toimintatapaa. 
Kyseessä on paljon tehokkaampi tapa lähestyä 
kriittistä ajattelua kuin tarjota tarkistuslistoja ja 
muistutella lähdekritiikistä.

Maailmalla tästä on jo muutamia hyviä esimerk-
kejä, mm. ukrainalaisen IREX-järjestön Learning 
To Discern -hanke, jossa koululaisille opetetaan 
faktantarkistusprosessia mukailemalla huolellista 
informaation kuulustelua ja eri lähteiden ristiin-
vertailua. Toinen konkreettinen esimerkki löytyy 
kotoisesta Suomestamme.

Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa 
järjestettiin vuosina 2016-2017 laaja mediakasvatus-
hanke tiiviissä yhteistyössä faktantarkistuspalvelu 
Faktabaarin kanssa. Hankkeessa tutkittiin erilaisia 
tapoja tuoda faktantarkistuksen menetelmiä koulu-
opetuksen tueksi.

Hankkeessa Faktabaarin asiantuntija koulutti 
ensin koulun oppilaita ja henkilökuntaa faktantar-
kistuksessa. Sen jälkeen näitä oppeja sovellettiin 
mm. kunnallis- ja presidentinvaalien alla lukuisin 
eri tavoin tutkimalla poliitikkojen esittämiä väittei-
tä ja kytkemällä toisiinsa eri oppiaineiden opetusta. 
Jopa alakoulun 5.-luokkalaiset pääsivät osallisiksi 
työskentelystä, ja faktantarkistus löysi tiensä myös 
joulunäytelmän teemaksi.

Hankkeen päällimmäisenä antina oli kokemus 
siitä, että yksinkertainen faktantarkistus niin 
yleisenä aiheena kuin menetelmänä taipui hyvin 
monimuotoiseen opetuskäyttöön. Se koettiin haus-
kaksi, palkitsevaksi ja motivoivaksi niin oppilaiden 
kuin opettajien keskuudessa. Mutta mikä tärkeintä, 
hanke tuntui opettavan kriittistä ajattelua paljon 
totuttua syvemmällä ja ei-mustavalkoisella tavalla.
 

Monta tietä käytäntöön −  
ja useimmat helppoja
 
Esimerkkejä siitä, miten faktantarkistusprosessia 
voi käyttää kouluopetuksessa on käytännössä luke-
mattomia. Yksinkertaisimmillaan faktantarkistus 
tarkoittaa sitä, että:
1. valitaan tutkittava faktaväite
2. etsitään vähintään kaksi toisistaan riippumaton-
ta ja mahdollisimman luotettavaa lähdettä, jotka 
kommentoivat väitettä
3. vertailemalla eri lähteitä pyritään vetämään jokin 
johtopäätös väitteen paikkansapitävyyden suhteen
4. johtopäätöksistä tehdään jonkinlainen ”raportti” 
tai tuotos.

Jo tällainen itsessään toimii tuntiaktiviteettina 
periaatteessa minkä tahansa tietoaineen oppitun-
nille. Opiskeltavan faktatiedon lisäksi oppilas oppii 
itsenäistä tiedonhakua ja informaation kriittistä 
arviointia.

Tämä yksinkertainen prosessi sopii jopa koeteh-
täväksi. Helppo tapa toteuttaa koe faktantarkis-
tuksena toimii esimerkiksi näin: a) Esitetään väite 
vaikkapa historiasta tai yhteiskunnan toiminnasta 
tai otetaan lainaus jonkun poliitikon julkisesta lau-
sumasta. b) Annetaan tehtäväksi selvittää, pitääkö 
väite paikkaansa (ja raportoida huolellisesti löydetyt 
ja käytetyt lähteet).

Faktantarkistus taipuu moneen ja mahdollistaa 
hyvin luovaakin opetustoimintaa. Hankkeen roh-
kaisemana Faktabaari ja HRSK julkaisivat syksyllä 
2018 Euroopan Parlamentin tukemana opettajille 
suunnatun käytännön manuaalin faktantarkistuk-
sen opetuskäytöstä, joka sisältää runsaasti OPS-
yhteensopivia käytännön vinkkejä aktiviteeteille.

Manuaali on vapaasti ladattavissa osoitteesta: 
https://faktabaari.fi/assets/vaalit-tulevat-oletko-val-
mis.pdf. Mikäli aihe kiinnostaa enemmänkin, voit 
myös osallistua HRSK:n, Faktabaarin, HYOL:n sekä 
EPAS-kouluverkoston yhteiseen “Oodi faktoille” 
-työpajaseminaariin 18.3.2019 Helsingin Oodi-
kirjastossa.

Lisätietoja HRSK:n medialukutaitohankkeesta: 
https://hrskmediakasvatus.wordpress.com ▪

 

Kirjoittaja on alun perin filosofian aineenopettaja  
 ja tietokirjailija, joka toimii Mediakasvatuseurassa 

pedagogisena asiantuntijana.
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Antiikista periytyi Eurooppaan varau-
tunut suhtautuminen demokratiaan 
demagogien johdattelemien masso-
jen valtana, joka johtaa anarkiaan. 
Aristoteelisessa valtiomuodon mal-

lissa demokratia oli korkeintaan yksi elementti mo-
narkian ja aristokratian ohessa. 

Klassisia käsityksiä alettiin haastaa läntisessä 
Euroopassa 1700-luvun lopulla, valistusajattelun 
ja vallankumousten aikakaudella. Seuraavassa 
tarkastelen valtioiden välistä vuorovaikutusta 
niiden poliittisten eliittien määritellessä uudelleen 
demokratian merkitystä tuolloin ja ensimmäisen 
maailmansodan jälkeisessä tilanteessa, jolloin 
yleiseen äänioikeuteen pohjaavan edustuksellisen 
demokratian läpimurto näytti lopulta koittavan.
 
Kansansuvereniteetti ja uudelleen 
määritelty demokratia 
 
Eri maissa nousseiden demokratiakäsitysten ylira-
jainen vuorovaikutus ja suoranainen yhteentörmäys 
edesauttoi modernin edustuksellisen demokratian 
käsitteen muotoutumista. Niin Britanniassa, Alan-
komaissa kuin Ranskassakin esitettiin 1700-luvun 
jälkipuoliskolla erilaisia versioita periaatteesta, että 
poliittinen valta oli lähtöisin kansalta (kansansuve-
reniteetti) ja että tätä valtaa käytti äänioikeutettujen 
valitsema parlamentti ilman, että kansa puuttui 
yksittäisistä kysymyksistä tehtyihin päätöksiin. 
Kun antiikin Kreikassa välitöntä kansanvaltaa oli 
kutsuttu demokratiaksi, nimesivät 1700-luvun 
uudistajat hahmottelemansa välillisen kansanvallan 
edustukselliseksi demokratiaksi. Samalla demo-
kratia määrittyi myönteiseksi, kehitysuskoiseksi ja 
tulevaisuussuuntautuneeksi käsitteeksi. Toisaalta 

klassisia kriittisiä argumentteja kierrätettiin yhä. 
Britanniassa parlamentin asema oli vahvistunut 

asteittain vuoden 1688 vallankumouksen jälkeen. 
Yhdessä julkaisuvapauden kanssa tämä tuki kriittis-
tä julkista keskustelua. Niinpä pääministeri Robert 
Walpole päätyi ottamaan kantaa demokratian 
rooliin vuonna 1734 laajojen mielenosoitusten jäl-
keen. Walpolen mukaan kansan äänellä oli roolinsa 
poliittisessa järjestelmässä, mutta demokratiaa 
kuului tasapainottaa monarkialla ja aristokratialla. 
Vuonna 1741 oppositio haastoi pääministeriä veto-
amalla Britannian “kansanvaltaiseen hallintoon”. 
1760-luvun lopulla kiista populistisen John Wilkesin 
valinnasta parlamenttiin nostatti väittelyn toisaalta 
kansan ja toisaalta parlamentin vallasta, ja alahuone 
päätyi määrittelemään ”kansan” monarkista riippu-
mattomaksi kollektiiviseksi poliittiseksi toimijaksi, 
jota parlamentin enemmistö edusti. Teoreettisen 
keskustelun puolella William Blackstone kuvasi 
parlamentin perustuslaillista asemaa “demokratian 
kaltaiseksi”, ja pamflettikirjallisuudessa puhuttiin 
kansakunnan edustamisesta ja kansallisesta suve-
reniteetista, joita parlamentti toteutti. Britanniassa 
esitettiin siis jo ennen Pohjois-Amerikan siirtokun-
tien kapinaa ajatuksia parlamentin kautta toteute-
tusta kansanvallasta. 

Samoihin aikoihin Ruotsissa vapauden aika 
huipentui kiihtyvään hattu- ja myssypuolueen ja 
säätyjen väliseen kiistelyyn. Kiivaimmat väittelyt 
demokratiasta käytiin vuoden 1769 valtiopäivillä 
aatelissäädyssä. Alemmat säädyt eivät demokratias-
ta puhuneet. Myös aatelin enemmistölle demokratia 
tarkoitti säätyjen vapauden vastakohtaa, ja se hylkä-
si ”demokraattisena” ajatuksen siitä, että talonpojat 
voisivat osallistua laajemmin taloudelliseen ja 
ulkopoliittiseen päätöksentekoon. Vaikka kilpaile-

EDUSTUKSELLISEN  
DEMOKRATIAN LÄPIMURROT
pa s i  i h a l a i n e n
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vat puolueet vetosivat julkisuudessa kansan tahtoon 
ja alempien säätyjen privilegioiden laajentamista 
puolustettiin kansan nimissä, modernin demokrati-
an läpimurrosta ei voida puhua järjestelmässä, joka 
keskittyi säätyedustuksen ja erillisintressien puo-
lustamiseen. Kansaa ei esitetty suvereeniksi, säädyt 
kylläkin: säädyt valtuutettuina muodostivat kansan 
ennemminkin kuin vain edustivat sitä. Vaikka tämä 
ei ollutkaan edustuksellista demokratiaa, edustuk-
sellisuuden periaatteella tuli olemaan keskeinen 
rooli ruotsalaisessa ja suomalaisessa poliittisessa 
kulttuurissa. Kustaa III:n autoritäärisempi hallinto 
vetosi sekin mielellään ”vapaaseen kansaan” ja voit-
ti alemmat säädyt puolelleen, vaikka demokratiasta 
irti sanoutuikin.

Pohjois-Atlantin kulttuuripiirissä käytiin 
1770-luvulla entistä kiivaampaa väittelyä demo-
kratian luonteesta. Pohjois-Amerikan siirtokunnat 
eivät väittäneet taistelevansa vapaussodassaan 
demokratian vaan kansan edustuksen puolesta, 
mutta tappiollinen sota sai jotkut Britanniassa 
puhumaan avoimemmin demokratiasta. Kruunua 
arvosteltiin valtiomuodon demokraattisen elemen-
tin sivuuttamisesta, ja tilanteen korjaamiseksi vaa-
dittiin vaalijärjestelmän uudistamista. Radikaalissa 
julkisuudessa esitettiin kansanvalta ”alkuperäisenä, 
luontaisena ja rajoittamattomana” ja ”kaikkivaltiaa-
na” siinä mielessä, että kaikki hallinto merkitsi kan-
san tahdon toimeenpanemista. Yorktownin tappion 
(1781) jälkeen kuningas Yrjö III määrittelikin itsensä 
”vapaan kansan hallitsijaksi” ja alahuoneen ”urhean 
ja vapaan kansan” edustajiksi. Parlamentissa Wil-
liam Pitt, tuleva pääministeri, esitti demokratian 
varauksettoman positiivisesti valtiomuodon vält-
tämättömäksi osaksi, jonka asemaa tuli vahvistaa. 
Myös konservatismin teoreetikkona myöhemmin 
tunnetun Edmund Burken mukaan demokratia ja 
julkisuus muodostivat vastavoiman itsevaltiudelle 
ja innoittivat poliittista yhteisöä suuriin saavu-
tuksiin. Vaikka demokratian katsottiin edelleen 
toimivan perinteisen brittiläisen sekavaltiomuodon 
sisällä, ymmärrys siitä oli nyt optimistisempi ja tule-
vaisuussuuntautuneempi. 
 
Ranskan vallankumouksen  
radikaali demokratia
 
Käännekohdaksi demokratiakeskustelussa muodos-
tui kesällä 1789 puhjennut Ranskan vallankumous. 

Aluksi naapurimaissa oltiin innoissaan ja uskottiin 
ranskalaistenkin kulkevan kohti edustuksellisen 
elementin sisältävää perustuslaillista monarkiaa. 
Vallankumouksen radikalisoituessa vastakkain-
asettelu englantilaisen ja ranskalaisen vapauden 
ja demokratian välillä kävi kuitenkin ilmeiseksi. 
Itsenäisyytensä säilyttäneet maat ryhmittyivät 
ranskalaista anarkiaa vastaan mutta vastasivat val-
lankumouksen haasteeseen myös määrittelemällä 
monarkistisen järjestelmänsä kansan etua palvele-
vaksi (Tanskassa) tai kuvaamalla parlamentaarista 
järjestelmäänsä kansansuvereniteettia toteuttavaksi 
(Britanniassa).

Ranskassa vallankumoukselliset radikalisoi-
vat ajatuksia edustuksellisuudesta, tasavallasta 
ja demokratiasta ja asettivat lopulta demokratian 
päämääräkseen. Piispa Claude Fauchet’n mukaan 
kansansuvereniteetti ja demokratia olivat osa kris-
tinuskon ydinsanomaa. Vuoden 1793 perustuslaissa 
Ranska määriteltiin ”demokraattiseksi tasavallaksi”, 
ja vuonna 1794 terrorihallinnon johtaja Maximilien 
Robespierre puhui edustuksellisen demokratian 
puolesta. Brittejä jakobiinit kehottivat toteuttamaan 
kansansuvereniteettia nousemalla hallitustaan 
vastaan.

Vallankumouksen terrori ja naapurimaiden 
haastaminen osoittivat demokratian vastustajille, 
mihin demokratia johtaisi. Britanniassa Burke 
hylkäsi vallankumouksellisen demokratian. Pää-
ministeri Pittin mukaan Britanniassa oli voimassa 
”oikeanlainen demokratia”, johon kuului asianmu-
kainen edustuksellisuus, ja tämän demokratian 
puolesta Britannia taisteli. Ranskassakin tilanne 
eli: vuonna 1795 valtaan noussut direktoriohallitus 
otti etäisyyttä jakobiinien radikaaliin demokrati-
aan. Vuosisadan vaihtuessa Pitt puhui Britannian 
valtiomuodosta ”kansan järjestelmänä” ja tunnusti 
kansansuvereniteetin periaatteen poliittisen vallan 
pohjana vaikka torjuikin aktiiviseen kansansuve-
reniteettiin vetoamisen. Oppositiojohtaja Charles 
James Fox katsoi puolestaan (miesten) yleiseen ää-
nioikeuteen pohjaavan järjestelmän olevan kaikkein 
vahvin, koska se synnytti kansassa ”demokraattista 
henkeä”. 

Ruotsista oli tullut Ranskan vallankumouksen 
jyrkimpiä vastustajia. Kustaa III:n murhan (1792) 
jälkeen kansan poliittisista oikeuksista puhumi-
nen vaimeni. Tukholmassa ajatus kansakunnasta 
aktiivisena poliittisena toimijana sai vastakaikua 
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vasta kustavilaisen hallinnon syrjäyttämisen jälkeen 
vuonna 1809, kun taas Suomen puolella Aleksanteri 
I rauhoitti valloittamansa maan säädyt lupaamalla 
säilyttää autoritäärisen valtiomuodon ja viittaa-
malla yleisellä tasolla säätyihin kansan edustajina. 
Demokratiapuhetta ei Suomessa Venäjän vallan alla 
suvaittu – ennen vuoden 1905 radikaalia eduskun-
tauudistusta. 
 
Demokratian läpimurto  
I maailmansodan jälkeen
 
Vaikka äänioikeutta esimerkiksi Britanniassa, 
Saksassa, Ruotsissa 1800-luvun kuluessa asteittain 
laajennettiin ja demokratian käsite sai liberaalien 
ja sosialistisen puheissa entistä myönteisemmän 
kaiun, tarvittiin maailmansota ja toinen vallanku-
mous ennen kansanvallan idean valtavirtaistumista. 
Yhdysvalloissa vahvistui samaan aikaan ymmärrys 
maasta vapauden ja demokratian puolustajana, ja 
tämä käsitys heijastui vuodesta 1917 lähtien vahvasti 
myös Eurooppaan.

Ensimmäinen maailmansota osoitti totaali-
suudessaan epäsuhdan kansalaisilta vaadittujen 
uhrausten, valtioiden heille tarjoaman elintason ja 
poliittisten oikeuksien rajallisuuden välillä ja johti 
vallitsevien järjestelmien oikeutuksen kyseenalais-
tamiseen. Vaadittiin kaikille miehille ja myös nai-
sille yhtäläistä äänioikeutta valtiollisissa vaaleissa. 
Sotapropagandassa Saksa oli haastanut läntisen 
demokratian ja länsiliittoutuneet preussilaisen 
järjestyksen.

Britanniassa lähdettiin liikkeelle Verdunin tais-
telun jälkimainingeissa, koska haluttiin varmistaa 
kansan tuki voitokkaalle sodankäynnille ja välttää 

sodan alla kriisiytyneen naisten äänioikeuskam-
panjan uusiutuminen. Yhdysvaltain liittyminen 
sotaan keväällä 1917 demokratian turvaamisen 
nimissä edellytti briteiltäkin näyttöjä demokratian 
edistämisestä. Yleiseen äänioikeuteen epäilleen 
suhtautuneet konservatiivitkin mukautuivat nyt 
isänmaallisessa hengessä massademokratiaan. 
Venäjän vallankumouksen “läntistä” ja “porvaril-
lista” demokratiaa haastaneet ideat saivat britti-
hallituksen määrittelemään äänioikeusuudistuk-
sensa ”parlamentaariseksi vallankumoukseksi” ja 
vaihtoehdoksi sosialistiselle vallankumoukselle. 
Reformi sujui vakiintuneen parlamentarismin ja 
työväenpuolueen maltillisuuden ansiosta jouhevas-
ti, ja siitä tuli malli mannermaan uudistusmielisille, 
kun britit toteuttivat laajennettua äänioikeutta jo 
joulukuussa 1918. 

Saksassa koettiin yhtä lailla sodan paineet ja 
kasvava tarve laajentaa äänioikeutta Preussissa, 
osavaltioista suurimmassa. Lännen haastaessa Sak-
san keisarikunnan poliittista järjestelmää Saksan 
vasemmisto ja liberaalit nostivat Britannian äänioi-
keusuudistuksen malliksi, mikä provosoi oikeiston 
syyttämään oppositiota maanpetturuudesta. Sak-
sassa kuitenkin hylättiin yleisesti läntinen demo-
kratia, mikä näkyi tarpeessa löytää saksankielisiä 
vaihtoehtoisia ilmauksia ”kansanvaltiolle” (Volks-
staat) ja ”kansanyhteisölle” (Volksgemeinschaft). 
Yhteistä saksalaiselle keskustelulle oli kansakunnan 
oletetun yhteisen tahdon korostaminen ja käsitys 
siitä, ettei parlamenttienemmistö riittänyt tämän 
ilmaisemiseen vaan että tarvittiin vaihtoehtoisina 
väylinä toisaalta kansan suoraan valitsema toimeen-
panovallan haltija, toisaalta kansanäänestyksiä. 
Nämä ajattelutavat vaikuttivat myös Ruotsissa ja 
Suomessa, jotka olivat vielä monin tavoin kulttuuri-
sesti Saksan takamaita.

Kun Saksan poliittista järjestelmää alettiin 
sodassa kärsityn tappion edessä uudistaa, liberaalit 
jättivät sosiaalidemokraatit käytännössä yksin de-
mokratisointivaatimustensa kanssa, mikä vahvisti 
mielleyhtymiä demokratian ja sosialismin välillä. 
Sosiaalidemokraattinen sisäministeri Eduard David 
kyllä väitti kesällä 1919 Weimarissa hyväksytyn 
tasavaltaisen valtiomuodon luoneen “maailman 
kaikkein demokraattisimman demokratian”, mutta 
demokratian käsitettä pidettiin yleisesti epäilyttä-
vänä, koska ”läntisten demokratioiden” katsottiin 
Versailles’n rauhan tiukoilla ehdoilla pettäneen 

Suffragettitaiteilija Mary Lowndesin suunnittelema 
juliste vuodelta 1909.
Kuva: Wikimedia Commons.
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saksalaisen demokratian. Tältä pohjalta ponnisti 
Saksan oikeiston kiivas demokratiakritiikki maail-
mansotien välillä.

Ruotsissakin yleinen äänioikeus toteutui vasta 
Saksan keisarikunnan romahduksen myötä, kun 
oikeisto antoi periksi välttääkseen Venäjän, Suomen 
ja Saksan kaltaisen kehityksen. Oikeisto oli ihaillut 
preussilaista järjestelmää ja väittänyt Ruotsissa jo 
olevan maailman demokraattisimman järjestelmän 
ja vaatinut kansan kouluttamista ennen äänioike-
uden laajentamista. Vasemmisto puolestaan luotti 
läntiseen parlamentaarisen demokratiaan tienä 
yhteiskunnan kehittämiseen ja suosi kansallista 
tarinaa, jossa Ruotsin ikiaikainen demokratia nyt 
palautettaisiin. Sosiaalidemokraattisen Hjalmar 
Brantingin mukaan Venäjän ja Saksan vallankumo-
ukset johtivat demokraattisten voimien läpimur-
toon kaikkialla maailmassa ja Ruotsinkin tuli tähän 
muutokseen liittyä. Äänioikeusreformi toteutui, 
mutta Ruotsin oikeisto siirtyi yksiselitteisesti 
parlamentaarisen demokratian kannalle vasta 
Saksan varoittavan esimerkin 1930-luvulla 
nähdessään.

Suomella on Euroopan demokratisoitumisen his-
toriassa erityinen rooli siksi, että meillä toteutettiin 
Venäjän ensimmäisen vallankumouksen jälkeen 
vuonna 1906 poikkeuksellisen radikaali eduskun-
tauudistus, jonka yhteydessä äänioikeudesta ja 
kansanedustuksesta tehtiin maailman demokraat-
tisin siinä mielessä, että niin miehet kuin naisetkin 
saattoivat äänestää ja tulla valituiksi parlamenttiin. 
Poliittisessa järjestelmässä ei kuitenkaan toteutunut 
parlamentarismi, kun lopullinen päätösvalta pysyi 
Pietarissa, eikä paikallisessa demokratiassa, kun 
kunnallista äänioikeutta ei kyetty uudistamaan. 
Venäjän maaliskuun 1917 vallankumouksen käyn-
nistyttyä Suomesta tuli venäläisten vallankumouk-
sellisten ja kilpailevien ruotsalaisten, saksalaisten ja 
läntisten demokratiakäsitysten risteyspaikka, jossa 
erilaisten demokratiakäsitteiden vastakkainasettelu 
johti osaltaan sisällissotaan. 

Sisällissodassa molemmat osapuolet katsoivat 
taistelevansa kansanvallan puolesta, mutta tarkoit-
tivat sillä eri asioilla. Sodan jälkeen valkoinen puoli 
jakautui edelleen toisaalta parlamentaarisen tasa-
vallan kautta toteutettavan kansanvallan, toisaalta 
kansanvaltaiseksi väitetyn saksalaisen monarkian 
ja rajatun parlamentarismin kannattajiin. Vasta 
saksalaisen monarkian romahdus ja länsivaltojen 

haluttomuus tukea Suomen kuningaskuntaa saivat 
oikeiston myöntymään edustukselliseen demokra-
tiaan ja parlamentarismiin nojaavaan tasavaltaan, 
jolla oli edelleen monarkin kaltaiset valtaoikeudet 
omaava presidentti. Suomalainen demokratia toteu-
tui myös tasavaltalaisten keskiryhmien laajan kan-
natuksen ja itsensä uudelleen läntisen parlamen-
taarisen demokratian kannattajiksi määritelleiden 
sosiaalidemokraattien kompromissihalun ansiosta. 
Vuonna 1920 nämä kaikki ryhmät olivat jo samal-
la puolella liittäessään Suomea Kansainliittoon 
läntisten edustuksellisten demokratioiden yhteisö-
nä. Äärivasemmiston kriittisyys parlamentaarista 
demokratiaa kohtaan säilyi, mutta oikeiston 
valtavirta siirtyi sen kannalle 1930-luvull, Saksan 
kehitystä kavahtaen. Suomalaisen demokratian 
keskeiseksi piirteeksi tuli sisällissotaan johtaneen 
vastakkainasettelun toistumisen välttäminen. 
 
Demokratian väistämätön  
kiistanalaisuus 

Demokratia on aina ollut ja on edelleen monimerki-
tyksinen, kiistelty ja ajan myötä muuttuva poliitti-
nen käsite. Meidän ei pitäisikään koettaa määritellä 
demokratiaa menneisyyden poliittisten toimijoiden 
puolesta vaan kohdistaa huomio siihen, mitä 
demokratiasta puhuttaessa erilaisissa poliittisissa 
yhteyksissä tarkoitettiin, millaiseksi demokratia 
määriteltiin, kenen valtaan demokratialla viitattiin 
ja millaista käytännön politiikkaa demokratian 
edistämisen katsottiin edellyttävän. Tällöin huo-
maamme modernin edustuksellisen demokratian 
käsitteen synnyn asteittaisuuden, vuorovaikuttei-
suuden ja satunnaisuudenkin sekä sen läpimurron 
varsin myöhäisen ajankohdan. Toivottavasti opim-
me samalla myös arvostamaan järjestelmää, joka ei 
ole täydellinen, mutta kuitenkin kehityskelpoinen 
ja todennäköisesti paras tähän mennessä keksitty 
– ainakin jos mittarina pidetään ihmisten kokemaa 
onnellisuuden tunnetta. Pohjoismaita ja Alanko-
maita pidetään nykyisin sekä vakaimpina demo-
kratioina että onnellisimpina kansakuntina, mutta 
niissäkään demokratian kehittyminen ja säilyminen 
ei ole ollut itsestäänselvyys. ▪

Kirjoittaja toimii yleisen historian, erityisesti vertailevan 
Euroopan historian, professorina Jyväskylän yliopistossa.
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EU:n ja ETYJ:n vaalitarkkailu tarkoittaa 
kulloisenkin maan koko vaaliprosessin 
laajaa seuraamista ja siitä raportointia 
puuttumatta tapahtumiin. Kansainväli-
set vaalitarkkailijat, jotka toimivat työ-

pareittain, toimittavat tiedot joko päivittäin tai vii-
koittain koordinaattoreille analysoitaviksi ja yhteen 
koottaviksi. Eri puolilta maata saatu tieto on osa ma-
teriaalia, jota hyödynnetään paikallisen yhteistyö-
kumppanin (yleensä keskusvaalilautakunta) kanssa 
käytävissä palautekeskusteluissa ja vaalien jälkeisen 
EU:n väliraportin ja loppuraportin laatimisessa.

Tietojen keräämiseksi tavataan puolueiden 
edustajia ja ehdokkaita sekä median edustajia. 
Lisäksi tavataan kansalaisjärjestöjä, uskontokunti-
en edustajia, eri viranomaistahoja (vaalivirkailijat, 
poliisi, paikallishallinto) ja ”perinteisiä johtajia”, 
joilla on edelleen paljon valtaa monissa Afrikan 
maissa virallisen hallinnon rinnalla. Keskusteluis-
sa sidosryhmien kanssa voi kertoa esimerkkejä ja 

kokemuksia erilaisista vaalijärjestelmistä puuttu-
matta vaaliprosesseihin. Yhteistyötä tehdään myös 
paikallisten vaalitarkkailijoiden kanssa.

On tärkeää rakentaa luottamus, kunnioittaa 
maan lakeja ja tapoja sekä yrittää saada vaaleihin 
liittyen niin ”oikeaa” tietoa kuin mahdollista. Hyvän 
tulkin ja kuljettajan merkitys on suuri yhteistyön 
sujumisessa ja tietojen hankinnassa.

Vaikka maat ovat kutsuneet tarkkailijoita, se ei 
aina takaa hyvää yhteistyötä eri paikallistahojen 
kanssa. Jos tarkkailija ei puhu paikallisia kieliä, hän 
on täysin tulkkien varassa saamasi tiedon suhteen. 
Siksi on tärkeää ainakin yrittää tarkistaa kerättyä 
tietoa, huhuja ja tarinoita monesta eri lähteestä 
ennen kuin niistä raportoidaan eteenpäin.
 
Kokemuksia kentältä
 
Oma tarkkailijaurani alkoi järisyttävällä koke-
muksella, kun pääsin tarkkailemaan Etelä-Afrikan 
ensimmäisiä ”vapaita vaaleja” vuonna 1994. Joka 
puolella maata äänestäjät kerääntyivät kauan ennen 
vaalihuoneistojen avaamista jonottamaan. Monet 
olivat kävelleet kilometrejä ja odottivat kärsivällisi-
nä tunteja kuumassa auringon paahteessa vuoroaan 
äänestää – ensimmäistä kertaa elämässään. Ilmassa 
väreili melkein käsin kosketeltava hartaus ja innos-
tus. Nelson Mandela valittiin maan ensimmäiseksi 
mustaksi presidentiksi.

Mosambikin ensimmäisten ”vapaiden moni-
puoluevaalien” (1994) tarkkailua rajoitti tiimimme 
vastuualueella maamiinoista johtuva rajattu liikku-
misoikeus. YK:n turvallisuusvastaavat antoivat meil-
le päivittäin ajo-ohjeet siitä, missä voimme liikkua 
tarkkailukierroksillamme. 

RAKKAUDESTA LAJIIN  
– TOIMIN KANSAINVÄLISENÄ 
VAALITARKKAILIJANA 
Tui ja  MaareT Pykäl äinen

Äänestyspaikka Liberiassa vuonna 2017.  
Kuva: Tuija Maaret Pykäläinen.
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ETYJ:n mukana lähetettiin parlamentaarinen 
delegaatio Azerbaidžanin ensimmäisiin monipuo-
luevaaleihin vuonna 1995. Koko ajan oli kylmää ja 
kosteaa. Opposition edustajia oli vangittu ja estetty 
kampanjoimasta. Armenia-kysymys, pakolaisten 
asema, ihmisoikeusloukkaukset ja sananvapauden 
rajoittaminen nousivat vahvasti esiin eri yhteyksis-
sä. Meille vaalitarkkailijoille järjestettiin tapaa-
minen istuvan presidentin kanssa. Minäkin sain 
esittää kysymyksen. Kysyin, millainen naisten ase-
ma maassa on ja miten heillä on ollut mahdollisuus 
osallistua vaaleihin. Presidentti Alijev kumartui 
hiukan eteenpäin suuren pöytänsä ääressä, hymyili 
leveästi ja sanoi: ”Me rakastamme naisiamme.” 
Keskustelu oli päättynyt. Audienssi oli ohi.

Azerbaidžanissa vaalihuoneistoja kiertäessäm-
me näimme paljon perheäänestystä ja jopa koko 
sairaalan puolesta äänestävän lääkärin. Vaalivir-
kailijat, jotka kuulema oli koulutettu yksi henkilö, 
yksi ääni -periaatteen noudattamiseen, katsoivat 
tätä kaikkea sormiensa läpi. Vaalien jälkeen ETYJ 
kritisoi vaaleja vilpillisyydestä ja monista puutteis-
ta. Kansainväliset öljy-yhtiöt puolestaan odottivat 
sopimustensa allekirjoittamista, kun maassa oli nyt 
järjestetty ensimmäiset ”vapaat” monipuoluevaalit 
länsimaisten standardien mukaan.

Tansanian vaalitarkkailumatkani alkoivat 
vuonna 1995 maan ensimmäisistä monipuoluevaa-
leista. Olin keskellä ei mitään. Maan köyhimmillä ja 
karuimmilla alueilla, joissa paikallisetkin kärsivät 
nälästä, oli vaikeaa jopa löytää syötävää. Asuim-
me tyhjässä talossa, jossa oli isoja hämähäkkejä ja 
miljoonia erikokoisia torakoita juoksentelemassa 
ympäri keittiötä ja vessaa.

Kun vaalipaikka on pelkkä katos tai äänestys-
kopit taivasalla, vaalisalaisuuden säilyminen voi 
vaarantua. Näin voi käydä myös luokkahuoneissa 
tai muissa sisätiloissa, ellei äänestyskoppeja ole ase-
tettu niin, että äänestäjän tekemään valintaa eivät 
voi ulkopuoliset nähdä. Vaalisalaisuuden säilymi-
sessä kysymys on myös äänestäjän turvallisuudesta, 
varsinkin maissa, joissa äänestäjiä kiristetään, 
pelotellaan, lahjotaan ja ostetaan. 

Iso haaste vaalipäivänä on ääntenlasku. Monissa 
maissa äänestyspaikoissa ei ole sähköä. Pimeys 
tulee ennen vaalihuoneistojen sulkeutumista. Ään-
tenlasku, virallisten lomakkeiden täyttäminen ja 
materiaalien pakkaaminen kuljetettavaksi tapahtuu 
usein muutaman kynttilän tai petromaxin valossa. 

On hämmästyttävää, että vaikeuksista huolimatta 
ääntenlaskut sujuvat yleensä ongelmitta, vaikka 
kestävätkin joskus tuntikausia, läpi yön ja pitkälle 
seuraavaa päiväänkin jatkuen.

Naisten osallistuminen vaaleihin äänestäjinä 
tai vaalivirkailijoina sekä politiikkaan ehdokkaina 
on vaikeaa monissa maissa, meillä Suomessakin. 
Naisia uhkaillaan, raiskataan ja pahoinpidellään 
rangaistuksena poliittisesta aktiivisuudesta. Joskus 
suku ja perhe hylkää tai seuraa avioero, kun nainen 
ei suostu lopettamaan osallistumistaan. Vaalirahoi-
tuksen saaminen on moninkertaisesti vaikeampaa 
kuin miesehdokkailla kaikkialla maailmassa.
 
Onko järkeä vai ei?
 
Aika ajoin keskustellaan vaalitarkkailun mielek-
kyydestä ja veronmaksajien rahojen tuhlaamisesta 
toimintaan, josta ei ole mitään hyötyä. Onko näin? 
Mielestäni vaalitarkkailuilla on merkitystä demo-
kratiakehityksen ja rauhan tukemisessa, vaikka 
se onkin passiivista toimintaa.  Mitä enemmän ja 
laajemmin tarkkailijat saavat kerättyä faktatietoa eri 
puolilta kulloistakin maata, sitä monipuolisemman 
loppuraportin EU voi laatia. Siinä prosessia käydään 
läpi. Kerrotaan missä onnistuttiin, mikä kenties 
meni pieleen ja mikä tärkeintä: voidaan vuoropu-
helussa antaa suosituksia ja parannusehdotuksia 
tuleviin vaaleihin. Loppuraportti toimitetaan kul-
loisenkin maan vaaliorganisaatiolle. Se julkaistaan 
myös EU:n nettisivuilla.

Äänestäjät ja eri sidosryhmät kertovat jatkuvasti, 
kuinka tärkeää äänestämisen turvallisuuden takia 
on, että maassa on kansainvälisiä tarkkailijoita. Se 
ei estä kaikkea väkivaltaa, mutta voi helpottaa ja 
rauhoittaa tilannetta. Paikallishallinnolle kansain-
välisen yhteisön läsnäolo luo paineita pitää vaalit 
vapaina.

Tarkkailumatkoilla oppii aina uutta, vaikka eivät 
ne aina olekaan ruusuilla tanssimista. Paras palaute 
työlle on äänestäjä, joka silmät loistaen kiittää 
läsnäoloamme, joka takaa hänelle mahdollisuuden 
äänestää rauhassa.

Lisää vaalitarkkailusta https://um.fi/kansainvali-
set-vaalitarkkailu-tehtavat ▪

 

Kirjoittaja on erityisopettaja, joka on toiminut  
kansainvälisenä vaalitarkkailijana vuodesta 1994.
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Iso-Britannian kansanäänestys on saanut EU:n 
sekaisin eikä sen tulevia seurauksia tiedetä. 
Suomeen kansanäänestyksiä vaaditaan aina 
välillä erilaisista aiheista. Voiko kansanäänes-
tyksiä ylipäätään pitää toimivana demokra-

tian muotona? Vastausta voi etsiä Sveitsistä, jossa 
suoralla demokratialla on pitkät perinteet.

Asuin itse muutama vuosi sitten Pohjois-Sveit-
sissä, Baselissa, ja koin kansanäänestykset hyvin 
kiinnostavaksi ilmiöksi. Äänioikeudettoman maa-
hanmuuttajan elämään kansanäänestykset eivät 
kuitenkaan juuri vaikuttaneet. Pääosin ne näkyivät 
tien varsilla olevina kyltteinä, joissa kehotettiin ää-
nestämään jonkin asian puolesta tai jotain vastaan.

Sveitsin nykyinen suora demokratia on saanut 
muotonsa 1800-luvun puolivälissä, jolloin konser-
vatiivien ja liberaalien kiistassa ratkaisu löydettiin 
kansanäänestyksistä. Kansanäänestyksistä tuli 
keskeinen osa sveitsiläistä demokratiaa. Sveitsissä-

kin suuri osa poliittisesta päätöksenteosta tapahtuu 
parlamentissa, mutta kansalaisilla on poikkeuk-
sellisen paljon valtaa vaikuttaa päätöksentekoon. 
Sveitsiläiselle päätöksenteolle ovat tyypillistä komp-
romissit, ja siksi myös hallituksessa ovat kaikki 
suurimmat puolueet mukana.

Kaikki yli 18-vuotiaat Sveitsin kansalaiset saavat 
äänestää vaaleissa ja kansanäänestyksissä. Äänes-
tyksiä on neljä kertaa vuodessa ja keskimäärin 15:sta 
liittovaltion tason asiasta. Viime vuosikymmeninä 
äänestysaktiivisuus on ollut suunnilleen 40%. 
Päivämäärät on päätetty vuoteen 2034 asti ja aiheet 
hallitus valitsee pari kuukautta ennen äänestystä.
 
Erilaisia kansanäänestyksiä
 
Sveitsiläisessä suorassa demokratiassa on muuta-
mia eri käytäntöjä. Kansalaiset voivat vaatia kansa-
laisaloitteella muutosta tai lisäystä perustuslakiin. 

Tällöin tekijöillä on 18 kuukautta 
aikaa saada 100 000 äänestäjää 
ehdotuksen taakse. Parlamentti voi 
myös tehdä oman vastaehdotuksen. 
Päteväksi todettu aloite on vietävä 
kansanäänestykseen, ja joskus ää-
nestyksessä voivat olla sekä alku-
peräinen ehdotus että parlamentin 
vastaehdotus. Kansalaisaloite on 
luotu jo 1800-luvun lopussa, mutta 
vain hyvin pieni osa kansalaisaloit-
teista on hyväksytty.

Suurin osa Sveitsin laeista 
tulee voimaan ilman, että kansalta 
kysytään erikseen mielipidettä. Jos 
kansalaiset ovat kuitenkin eri mieltä 
päätöksestä ja keräävät 50 000 alle-

KANSANÄÄNESTYKSIÄ  
KESKELLÄ EUROOPPAA
sa a r a  pa at e ro

Sveitsin vuoristossa käytetään suoraa demokratiaa.
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kirjoitusta sadassa päivässä, tai kahdeksan kantonia 
eli sveitsiläistä osavaltiota vaatii äänestystä, tulee 
aiheesta kansanäänestys. Tällöin laki tulee voimaan 
vain, jos ihmisten enemmistö hyväksyy sen.

Pakollinen valtiollinen kansanäänestys tehdään 
kaikista parlamentin perustuslakia koskevista 
muutoksista. Muutokset perustuslakiin tulevat 
voimaan, jos ihmisten ja kantonien enemmistö 
äänestää niiden puolesta. Muutokset perustuslakiin 
ovat kuitenkin hyvin harvinaisia, ja ne ovat men-
neet läpi hyvin pienellä enemmistöllä. Pakollinen 
kansanäänestys tehdään myös Sveitsin liittymisestä 
kansainvälisiin järjestöihin. Sveitsiläiset esimerkik-
si äänestivät vuonna 2002 YK-jäsenyyden puolesta 
hylättyään sen kansanäänestyksessä vuonna 1986. 

Paikalliset kansanäänestykset
 
Kuviota monimutkaistaa Sveitsin vahva liittoval-
tioluonne. Sveitsi koostuu 26 kantonista, joilla on 
hyvin voimakas itsehallinto. Paikallisilla kansan-
äänestyksillä kansalaiset voivat haastaa kantonin 
tai kunnallista lainsäädäntöä. Kantoneilla on omat 
perustuslait, ja siksi kantonien välillä on huomatta-
via eroja lainsäädännössä, verojärjestelmissä, kou-
lutuksessa yms. Tällöin kansanäänestysten aiheet ja 
niihin liittyvät säännöt vaihtelevat, mutta esimer-
kiksi kantonien budjeteista voidaan äänestää. 
Kunta- ja kantonitasolla kansalaisaloitetta voidaan 
käyttää niiden lainsäädännön muuttamiseen.

Mielenkiintoisia esimerkkejä sveitsiläisestä 
demokratiasta ovat Appenzell Innerrhoden- ja 
Glarus-kantonit, jotka järjestävät edelleen ulkoil-
makokouksia ja -äänestyksiä. Appenzell Innerrho-
den kantonin ylin päättävä elin on kansankokous, 
joka kokoontuu joka vuosi huhtikuun viimeinen 
sunnuntai Appenzellin kylän keskusaukiolle. Koko-
uksessa valitaan tärkeimmät päättäjät seuraavaksi 
vuodeksi kättä nostamalla. Miehet ovat pitäneet 
pitkään valtaa näissä kokouksissa, sillä konservatii-
visessa Appenzell Innerrhoden -kantonissa naiset 
saivat paikallisvaaleissa äänioikeuden vasta vuonna 
1990. Sveitsin liittovaltiovaaleissa naisille saatiin 
äänioikeus vuonna 1971. 

Äänestyksillä ei suurta vaikutusta
 
Susanna Parikka Hug vastasi sähköpostin välityk-
sellä muutamaan kysymykseeni kansanäänestyksis-

tä. Suomalaisella Parikka Hugilla on ollut Sveitsin 
kansalaisuus vuodesta 2012.

Basel-Stadt -kantonissa asuva Parikka Hug 
kertoo osallistuvansa kaikkiin äänestyksiin, kuten 
tekisi Suomessakin. Äänestäminen tapahtuu aina 
kirjeitse. Kotiin tulee paksu kirje, jossa on mukana 
kaikki tiedot ja valmiiksi leimattu palautuskuori. 
Äänestäminen on tehty hyvin helpoksi. 
”Monet äänestykset kuulostavat suomalaisten 
korviin jänniltä tai henkilökohtaiseen elämään 
vaikuttavalta, kun esimerkiksi äänestetään siitä, 
lisätäänkö lomia tai kauppojen aukioloaikoja.” 
”Monet aloitteet eivät kuitenkaan loppujen lopuksi 
menekään läpi, koska sveitsiläisten on tapana 
äänestää konservatiivisesti. Usein aloitteiden 
toteuttaminen ei oikein onnistukaan, ja ne jäävät 
symboliselle tasolle tai melkeinpä vähän kuin mieli-
pidemittaukseksi.”

Aiheista keskustellaan kahvipöydissä, mutta 
Parikka Hug ei muista kuin yhden aiheen, joka olisi 
vaikuttanut selkeästi hänen omaan elämäänsä. 
Samalla hän kuitenkin korostaa, että tämä on vain 
hänen oma kokemuksensa. Basel-Stadt on pieni 
kaupunkikantoni, joka äänestää vasemmistolaisem-
min kuin muu saksankielinen Sveitsi.

Suomen uutisissa Sveitsin äänestykset näkyvät 
varsin säännöllisesti, mutta eivät yleensä saa kovin 
suuria otsikoita aikaiseksi. Välillä kuitenkin esimer-
kiksi maahanmuuttoon liittyvät rajoitukset saavat 
aikaan myös kansainvälistä kohua, kun sveitsiläiset 
koettelevat kansainvälisten sopimusten rajoja. 
Viime marraskuussa sveitsiläiset kuitenkin torjuivat 
kansallisessa äänestyksessä ehdotuksen, jossa 
Sveitsin kansallinen lainsäädäntö olisi aina mennyt 
kansainvälisen lain yläpuolelle.

Muutamina viime aikojen äänestysaiheina 
mainittakoon, että marraskuussa 2018 sveitsiläiset 
antoivat vakuutusyhtiölle luvan käyttää yksityisetsi-
viä estääkseen petoksia. Helmikuun 2019 äänes-
tyksessä taas hylättiin rakentamista ja ympäristön-
suojelemista koskeva aloite. Lisäksi esimerkiksi 
Zürichissä estettiin veden yksityistäminen ja Urin 
kantoni hyväksyi lisää rajoituksia susien ja karhujen 
määrälle. ▪

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin opettaja  
ja vapaa toimittaja.
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Vaalikevät tuo jälleen Nuorisovaalit 
kouluille. Jo vuosien ajan nuorisoalan 
kattojärjestö Allianssi on koordinoi-
nut valtakunnallisten vaalien yhtey-
dessä alaikäisille nuorille varjovaalit, 

joissa oppilaat äänestävät samoja ehdokkaita kuin 
varsinaisissa vaaleissa. Nuorisovaalit on toiminnal-
linen oppimismenetelmä demokratiakasvatuksen 
tueksi kouluissa. Vaalit on suunnattu kaikille pe-
ruskouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille 
oppilaitoksille.

  Nuorisovaaleista saadun palautteen perusteella 
voi varmalla äänellä todeta, että vaalien toteut-
taminen on helppoa. Ensi askel on ilmoittautua 
osoitteessa nuorisovaalit.fi. Ilmoittautumisen voi 
täyttää rehtori, opettaja tai ryhmä nuoria, ja sadat 
oppilaitokset ovatkin jo mukana järjestämässä omat 
eduskunta- ja eurovaalinsa.

Seuraavaksi varataan oppilaitoksen omiin 
aikatauluihin sopivat vaalipäivät viikoilta 14 ja 20, 

etsitään mukaan joukko nuoria vaalitoimitsijoiksi ja 
tutustutaan Nuorisovaalien järjestäjän oppaaseen. 
Opettaja ei suinkaan tee Nuorisovaaleja yksin, vaan 
vaaleissa olennaisena osana nuoret pääsevät kurkis-
tamaan vaalitoimitsijoiden työhön.

 Kaikki vaalien toteuttamiseen tarvittavat ohjeet 
ja materiaalit löytyvät Nuorisovaalien verkkosivuil-
ta, mistä voi tulostaa niin äänestysliput, ehdo-
kasluettelot kuin vaalihuoneiston ohjekyltitkin. 
Vaaliuurnaksi sopii itse askarreltu kannellinen 
pahvilaatikko. Vaalin aitouden tuntua voi halutes-
saan lisätä esimerkiksi lainaamalla kunnalta oikeat 
äänestyskopit.

 Etenkin vaalien alla politiikasta, puolueista ja 
ehdokkaista on luontevaa puhua koulussa. Medi-
assa on valtavasti materiaalia vaaleihin liittyen, ja 
ehdokkaita pääsee tapaamaan kasvotusten useilla 
paikkakunnilla. Nuorisovaaleissa on äänestämisen 
lisäksi tärkeää myös laajempi keskustelu 
demokratiasta. Mikä merkitys yhdellä äänellä on? 
Entä miksi oma ääni kannattaa käyttää harkiten? 
Mitä tehdä, jos ei tiedä puolueista mitään, eikä ole 
omaa mielipidettä joka asiaan?

Nuorisoalan yhteinen nuorten vaalikone 
(nuortenvaalikone.fi) on hyvä tapa etsiä oppilai-
den ja opiskelijoiden kanssa omaa ehdokasta sekä 
avata keskustelu ajankohtaisista teemoista kevään 
vaaleissa. Vaalikone julkaistaan ehdokasasettelun 
päätyttyä maaliskuussa. 

Todellisen innon kipinän nuorissa saa kuiten-
kin syttymään vain, jos me aikuiset uskallamme 
heittäytyä keskusteluihin politiikasta ja arvoista. 
Politiikka on loppujen lopuksi yhteisten asioiden 
hoitamista eri arvomaailmoista katsottuna. ▪

   
Kirjoittajat työskentelevät Suomen nuorisoalan  

kattojärjestö Allianssissa.

NUORISOVAALIT  
– TOIMINNALLISTA OPPIMISTA
k i r s i  u u s i ta lo  ja  v i rva  v i l ja n e n
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Kevät 2019 on Suomessa varsinainen de-
mokratian kevät: huhtikuussa pidetään 
eduskuntavaalit ja vain kuutisen viik-
koa myöhemmin Euroopan parlamen-
tin vaalit. Vaalien läheisyys aiheuttaa 

haasteen etenkin EU-vaalien äänestysaktiivisuu-
delle. Millaiset ovat EU-vaalien näkymät Euroopan 
parlamentin Suomen toimistolta katsoen ja miten 
parlamentti viestii vaaleista ja äänioikeudesta?

Toukokuun lopulla noin 400 miljoonalla euroop-
palaisella on oikeus äänestää EU-vaaleissa. Vuoden 
2014 EU-vaaleissa äänioikeuttaan käytti noin 40 % 
niin eurooppalaisista kuin suomalaisistakin. Suo-
malaisista 18–24-vuotiaista nuorista arviolta vain 
noin 10 % äänesti, ruotsalaisnuorista  peräti 65 %. 

Kevään nuorimmat äänioikeutetut ovat synty-
neet EU-Suomessa. Heille eurooppalaisuus ja EU-
jäsenyyden tuomat edut ovat itsestäänselvyyksiä, 
joiden puolustamiselle ei välttämättä nähdä tarvet-
ta. Samaan aikaan erilaiset voimat sekä EU:n sisällä 
että ulkopuolella pyrkivät murentamaan Euroopan 
arvopohjaa ja yhtenäisyyttä. Ja suuret haasteet, 
kuten ilmastonmuutos ja muuttoliike, vaativat yhä 
selvemmin yhteisiä ratkaisuja. Näistä vaaleista 
onkin povattu käänteentekeviä eurooppalaisen 
yhteistyön tulevaisuuden kannalta.
 
Tällä kertaa äänestän
 
Euroopan parlamentti suuntaa EU-vaaleihin ”Tällä 
kertaa äänestän” –kärjellä. Parlamentin viestintä-
kampanja pyrkii herättelemään etenkin nuoria, 
mutta myös muita eurooppalaisia, jotka nukkuvat 
EU-vaalien yli esimerkiksi niiden ajankohdan tai 
vähäisemmän näkyvyyden vuoksi.

Tälläkertaaäänestän.eu –verkkosivulle kirjau-
tuvat saavat tietoa lähestyvistä vaaleista ja voivat 

ilmoittautua vapaaehtoisiksi välittämään viestiä ää-
nestämisen tärkeydestä. Tämä on ensimmäinen ker-
ta, kun Euroopan parlamentti tarjoaa vaalien edellä 
alustan, jolla tavalliset eurooppalaiset voivat osal-
listua keskusteluun EU:sta ja järjestää tapahtumia 
tärkeinä pitämistään aiheista. Parlamentin Suomen 
toimisto on järjestänyt loppusyksystä lanseeratun 
kampanjan tiimoilta tapaamisia pääkaupunkiseu-
dulla, Tampereella, Turussa ja Skypen välityksellä, 
ollut läsnä mm. Studia- ja Educa-messuilla ja ideoi-
nut tapahtumia ja vaaliviestintää yhteistyössä mm. 
opiskelijajärjestöjen kanssa.

Parlamentin viestintäkampanja on poliittisesti ja 
ideologisesti sitoutumaton, ja sen tavoite on edistää 
demokraattista osallistumista EU-vaaleissa. Jo yli 
1500 suomalaista on kirjautunut mukaan vastaan-
ottamaan ja välittämään tietoa tulevista EU-vaaleis-
ta. Vaikka parlamentti käyttää vaaleista viestiäk-
seen myös perinteisiä kanavia, ovat verkkoviestintä 
ja etenkin sosiaalinen media nyt avainasemassa. 

www.tälläkertaaäänestän.eu 
www.eurovaalit.eu 
#tälläkertaaäänestän #EUvaalit2019 ▪ 

Kirjoittaja työskentelee tiedottajana Euroopan 
 parlamentin Suomen-toimistolla.

EU-VAALIT – MITEN SAADA  
KANSALAISET UURNILLE?
h a n n a r i i k k a  n i e m i n e n
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Eduskunnan kirjastossa laaditaan erilaisia 
tietopaketteja. Eduskuntavaalit-tietopa-
kettiin on koottu keskeinen vaalilainsää-
däntö, vaalien periaatteet ja tietoja puo-
lueista, ehdokkaista, äänestäjistä sekä 

tulevista huhtikuun vaaleista. Keskeinen lähde on 
oikeusministeriön Vaalit.fi-verkkopalvelu. Vaaleihin 
liittyy myös Tiedä! Vaikuta! -kansalaisvaikuttamisen 
tietopaketti.

Lakihankkeiden tietopaketteja tehdään vi-
reillä olevista keskeisistä aiheista, esimerkkeinä 
uusimmista eläinsuojelulaki ja kokoontumislaki. 
Paketteihin kerätään linkkejä aineistoihin sekä 
eduskuntakäsittelyä edeltävältä ajalta että edus-
kuntakäsittelystä. Lisäksi niihin kootaan hankkeita 
koskevaa uutisointia, oikeusvertailevaa aineistoa, 
kirjallisuutta ja tutkimusaineistoa.

Historia-aiheisista tietopaketeista löytyy mm. 
Eduskunta ja itsenäistyminen 1917 sekä Naisten 
äänioikeus 110 vuotta –tietopaketit. Kaikki muutkin 
kirjaston aineistot niin verkossa kuin fyysisesti ovat 
käytettävissä, sillä Eduskunnan kirjasto on kaikille 
kansalaisille avoin.

Eduskunnan verkkosivuilta löytyy tietoa edus-
kunnasta, sen toiminnasta sekä kansanedustajista. 
Hakupalvelun avulla voi etsiä asiakirjoja ja näin vaa-
lien alla edustajien puheita ja toimia. Valtiopäiväasi-
akirjat vuodesta 1907 lähtien löytyvät digitoituina.

Nuorten parlamentti –toiminnasta kerrotaan 
osana Nuorten eduskunta –sivustoa. Seuraava Nuor-
ten parlamentti pidetään keväällä 2020. Nuorten 
eduskunta –sivustolta löytyy myös historian ja 
yhteiskuntaopin opettajia ja oppilaita palveleva 
uusi verkkoteos Valtiopolitiikan pitkä kaari sekä Näin 
lakeja tehdään Suomessa, jonka avulla voi klikata 
lainsäädäntöprosessin vaiheita auki. Huomaa myös 
Parlamenttikierros: yli 70 entistä kansanedustajaa eri 

puolilta Suomea ovat valmiita vierailemaan kouluis-
sa ja osallistumaan demokratiakasvatukseen.

Eduskunnan täysistuntoja voi seurata livenä ver-
kossa tai tallenteena jälkikäteen. Istuntoa voi tulla 
myös seuraamaan istuntosalin lehterille. Kansalai-
sinfossa voi osallistua eduskuntatyöhön liittyviin 
yleisötapahtumiin ja saatavilla on myös eduskunta-
esitteitä ml. pdf-versiot. Lisää tietoa löytyy edus-
kunnan verkkosivuilta www.eduskunta.fi. 

Toukokuun 2019 opastukset Eduskuntatalossa 
on varattu kouluille. Opastusvuorot ovat salasanan 
takana, minkä koululaisvierailua suunnitteleva 
opettaja saa eduskunnan oppailta osoitteesta op-
paat@eduskunta.fi. Opastukset varataan sähköisestä 
varausjärjestelmästä https://lyyti.fi/e/eduskunta/. 
Myös Eduskunnan kirjastoon voi varata opastetun 
vierailun, www.eduskunta.fi/kirjasto. ▪

Kirjoittaja on johtava tietoasiantuntija  
Eduskunnan kirjastosta.

MITÄ PALVELUJA JA  
AINEISTOJA EDUSKUNTA  
TARJOAA OPETTAJILLE?
k r i s t i i n a  h a k a l a

Nuorten parlamentin täysistunto 23.3.2018.
Kuva: Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta.
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Yle Oppiminen tarjoaa paljon materiaalia, 
joka tukee suomalaisen yhteiskunnan ja 
sen muutosten käsittelyä historian ja yh-
teiskuntaopin tunneilla. 

 
Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys
 
Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointi ei ole 
syntynyt tyhjästä, vaan se on vaatinut poliittista 
tahtoa, pitkäjänteistä tulevaisuuden rakentamista ja 
epäkohtiin puuttumista.

Suomen 100 vuotta Virtasten silmin – näin köyhästä 
maatalousmaasta tuli moderni hyvinvointivaltio on 
tarina kuudesta kuvitteellisesta, mutta samaistut-
tavasta sukupolvesta, joiden kohtalot kytkeytyvät 
Suomessa itsenäisyyden aikana tapahtuneisiin 
muutoksiin.

Suurista muutoksista saa kuvan myös testaa-
malla tietojaan Miten Suomi on sadassa vuodessa 
muuttunut? -testissä, jossa arvioidaan tilastokäyrää 
piirtämällä esim. äänestysaktiivisuuden ja tuberku-
loosiin kuolleiden määrän kehitystä. 

Muutokset ovat osin yllättäviäkin: esimerkiksi 
autojen määrän kasvusta huolimatta auto-onnetto-
muuksissa kuolee Suomessa nykyään huomattavas-
ti vähemmän ihmisiä kuin 30 vuotta sitten.
 
Veroista ja taloudesta
 
Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon kuuluvat verot 
– ja veroista purnaaminen. Veroeuroilla pidetään 
kuitenkin yllä lukuisia palveluja, joista esimerkiksi 
Yhdysvalloissa joutuu maksamaan kovan hinnan: 
koulutusta, terveydenhuoltoa ja vanhustenhoitoa. 

Artikkeli Mihin veroeurosi menevät? Palvelujen 
todelliset hintalaput yllättävät kertoo erilaisista 
veroista ja niiden käyttökohteista faktoja, jotka 

saavat verojen maksamisen tuntumaan vähemmän 
vastenmieliseltä.

Lisää veroja ja taloutta käsitellään Näin toimii 
talous -paketissa. Miten lasketaan bruttokansantuo-
te? Mistä raha tulee? Mitä ovat inflaatio ja deflaatio? 
Kymmenen parin minuutin videota avaa talouden 
termejä ja mekanismeja selkein esimerkein.
 
Argumentointi
 
”Mun ystävällä on kolme lasta, joista yhtään ei ole 
rokotettu, ja kaikki on terveitä kuin pukit.”

Kestääkö yllä oleva argumentti kriittisen 
tarkastelun? Kriittiselle nuorelle on hyötyä jutusta 
Vesitätkö keskustelun surkeilla väitteillä? – Näin tun-
nistat laiskan argumentoinnin ja keskustelet paremmin. 
Argumentaatiovirheisiin tutustuminen auttaa 
niiden välttämisessä. Vaalien alla on mielenkiintois-
ta seurata vaaliväittelyitä – ja esimerkiksi bongata 
näitä virheitä.

Juhlapäivät ja merkkihenkilöt
 
Suomen historiaan ja kulttuuriin ovat antaneet 
panoksensa lukuisat merkkihenkilöt. Tunnetuim-
mista Yle Oppiminen on tehnyt asiallisia, mutta 
hauskoja muutaman minuutin videoita, jotka ovat 
keränneet paljon kiitosta käyttäjiltä. Perehdy siis 
esimerkiksi J.V Snellmanin, Mikael Agricolan tai 
Minna Canthin elämään videoiden avulla Yle Aree-
nassa Suomen juhlapäivät -sivuilla!

Tiesitkö muuten, että Jean Sibelius löysi ensim-
mäisenä Suomessa kalliomaalauksen vuonna 1911? 
Tämän ja monta muuta faktaa tarjoaa Yle Oppi-
misen instagram-tili #tamakinontotta. Kannattaa 
seurata! ▪

Kirjoittaja on Yle Oppimisen toimitussihteeri.

YLE OPPIMISEN MATERIAALIT 
AUTTAVAT YMMÄRTÄMÄÄN  
YHTEISKUNTAA
r a i l i  löy t t y n i e m i
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NYT UUSIA PERINTEITÄ 
LUOMAAN! 

Tämä palsta on avoinna kaikille kollegoille, jotka haluavat julkaista Kleiossa pakinoita, kommentteja tai vaikkapa runoja.
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Jouluajan katsotaan perintei-
sesti päättyvän Nuutin päi-
vänä. ”Hyvä Tuomas joulun 

tuopi, paha Nuutti pois sen viepi”, 
sanoi vanha kansa, mutta Nuu-
tista on ainesta paitsi pahikseksi 
myös hyvikseksi. 

Nykyaikana moni vauras ylen-
syönyt ja -juonut elintasoihminen 
tuskailee etenkin joulun aikoihin 
tavaran paljoutta ja hakee sitten 
arjen alettua apua Konmarista 
tai kuolinsiivouksesta, aloittaa 
härkäviikkojen paaston, kuntoi-
lukuurin tai tipattoman tam-
mikuun. Tähän vuodenkierron 
vaiheeseen sopisi mitä parhaiten 
uudelleen elvytetty Nuutinpäivän 
viettäminen, hieman uudelleen 
muokattuna uusiin tarpeisiin.

Kustaa Vilkunan Vuotuisesta 
ajantiedosta on luettavissa, että 
Nuutin päivää vietettiin aikoi-
naan Suomessakin heti loppi-
aisen jälkeen 7.1., kunnes päivä 
siirtyi nykyiselle paikalleen 13.1. 
vuonna 1708. Nuutin päivässä 

yhdistyvät kahden murhatun 
tanskalaisen Nuutin, nimittäin 
pyhän Knut-kuninkaan (murh. 
1086) ja prinssi Knut Lavardin 
(murh. 1131) muistamiset. Kan-
nattaa muistaa myös se kaikkein 
tunnetuin Nuutti: Tanskaa, 
Norjaa ja Englantia tuhat vuotta 
sitten hallinnut Knut Suuri. 
Näin ilmastonmuutoksen ja 
vedenpaisumuksen aikoina voisi 
muistuttaa mieliin myös viimeksi 
mainitusta nimensä saaneen 
Knut-syndrooman (Canute 
Syndrome). Knut-kuningas kuu-
lemma kielsi nousuveden aikana 
Pohjanmeren vettä nousemasta 
– mutta kuinka ollakaan meri ei 
majesteettia totellut. 

Kansanperinteessä Nuutin 
päivä on merkinnyt juhlakau-
den loppua ja arjen alkamista. 
Vilkunan ajantieto tietää kertoa, 
että esim. Iitissä Nuutin päivän 
perinne eli viime sotiin saakka. 
Vielä vuonna 1939 liikkui Iitin 
Lyöttilän kylässä nuuttikier-

tue. Seuraavana vuonna sen 
esti talvisota, sitä seuraavana 
vuonna sorkkatauti ja sen jälkeen 
jatkosota. Tämän kirjoittajalla 
ei ole tietoa, onko sittemmin 
nuuttikulkueita Lyöttilässä tai 
muualla harrastettu. Kiertueen 
kerrotaan lähteneen liikkeelle 
jo joko loppiaisiltana tai sitten 
seuraavana eli vanhan Nuutin 
päivänä. Joukon ytimen muodos-
ti 3 – 5 hassunkurisesti pukeu-
tunutta nuorta miestä tai naista, 
jotka olivat mustanneet kasvonsa 
ja sonnustautuneet olkilyhteisiin, 
turkkeihin, liinoihin yms. Joukon 
johtajaa sanottiin nuuttiparonik-
si, nuuttiakaksi tai nuuttipukiksi, 
apumiehinä häärivät pasuri ja 
kirjuri. Tarkoitus oli saada jou-
lukauden viimeinen olutkestitys 
ja juoda kylän tynnyrit tyhjiksi. 
Joukko kasvoi kulkueen edetessä, 
ovella kopisteltiin ja kysyttiin: 
”Saako Nuutti tulla?” Kestityksen 
jälkeen talonväki esitti Nuutin 
laulun: ”Nuutin syötin, Nuutin 



K L E I O  1 / 2 0 19

41i d e o i ta  ja  i l m i ö i tä 41

juotin, Nuutin nurkalle nukutin. 
Nuutti se nukkui nuttuihinsa, 
vaipui vaaterisoihinsa tammi-
sessa tynnyrissä, koivusen tapin 
takana.”

Vanhoja tapoja elvyttämällä 
voitaisiin luoda uusi juhlaperin-
ne. Nuuttipukit voisivat toteuttaa 
vaikkapa joulukuusten keräyk-
sen, samalla nämä hassunkuriset 
riskit nuoret miehet voisivat 
laulellen syödä ja juoda talon 
ylijäämäjouluruoat ja -juomat, 
siivota huushollin ja viedä 
mukanaan tarpeettomat turhat 
tavarat. Perheen pikkuväelläkin 
riittäisi jännitettävää. Lapsia voi-
taisiin leikkimielisesti pelotella 
viittaamalla mahdollisuuteen, 
että nuuttipukki saattaa viedä 

tuhmalta lapselta lahjat pois. 
Nuuttisesongin voisi aloittaa jo 
tapaninpäivän jälkeen ja jatkaa 
sitä tammikuun lopulle saakka. 

Suomi on profiloitunut jou-
lupukin maana. Kokonaan uusia 
mahdollisuuksia maailmanlaa-
juisestikin avaisi Nuuttipukki-
landian perustaminen (Santa 
Canute´s Land). Nyt kannattaisi 
kiirehtiä ennen kuin Tanska tai 
Norja nappaavat idean. Sijainti-
paikka voisi olla muuallakin kuin 
Lapissa, miksei sitten vaikkapa 
Iitin Lyöttilässä tai Tillolassa, 
jonne valmiiksi ollaan louhimas-
sa isoa aluetta. Tänne voitaisiin 
rakentaa jättiläismäinen 
”kierrätyskeskus”, jonne 
koottaisiin tarpeettomat tavarat, 

turhat lahjat, syömättömät ja 
juomattomat elintarvikkeet. 
Nuuttipukkikeskus voisi työllis-
tää muuten syrjäytymisvaarassa 
olevia oluenjuonnista, jengiy-
tymisestä ja naamioitumisesta 
kiinnostuneita nuoria miehiä ja 
naisia, joita pestattaisiin nuutti-
pukeiksi, akoiksi, paroneiksi ja 
pasureiksi. Nuuttipukin tari-
nasta riittäisi jauhettavaa myös 
matkailuelinkeinolle ja elokuva-
teollisuudelle. Perinteisen lahjoja 
jakavan Nikolaus-joulupukinkin 
näkökulmasta profiililtaan 
piristävän poikkeava Nuuttipukki 
toisi markkinoille tervetullutta 
lisäarvoa, kilpailua ja kiritystä. ▪  

 
Rikhard Leijonanmieli

Nuutti ja nuutinmorsian. Myllylä, Iitti, 1929. 
Kuva: Aino Oksanen, Museovirasto. CC BY 4.0.
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HISTORIALLISEN  
TILASTOTIEDON OPPAASTA  
UUSIA IDEOITA OPPITUNNEILLE 
h e l i  ko r h o n e n

Oppitunnin valmistelu jälleen käsil-
lä ja ideat vähissä? Miltä kuulostaisi 
esimerkiksi Suomen väkiluvun tai 
väestönmuutosten kehityksen tarkas-
telu vuodesta 1749 lähtien? Entä mistä 

löytäisi tiedon, monta avioliittoa solmittiin vuonna 
1803? Tai kuinka paljon tuolloin syntyi lapsia? Vaa-
litkin lähestyvät – mistähän niitä historiallisia vaa-
litilastoja saisi? Jos antaisikin oppilaille tehtäväksi 
tarkastella kansalaisten äänestysaktiivisuutta edus-
kuntavaaleissa? Tai vaikkapa naisten osuutta kan-
sanedustajista vuosien varrelta?
 
Pitkien aikasarjojen äärelle
 
Tilastokeskuksen tietopalvelun laatiman historial-
lisen tilastotiedon oppaan avulla löydät mm. edellä 

mainittujen tilastotietojen äärelle. Esimerkiksi 
vuonna 1803 solmittiin 6 647 avioliittoa ja elävänä 
syntyi 30 871 lasta. Naisten osuus kansanedustajista 
vuonna 1917 oli 9,0 %. Tällä hetkellä opas koostuu 
kysytyimmistä aihealueista; väestötilastojen sekä 
vaali- ja teollisuustilastojen tiedonlähteistä. 

Huomionarvioista on, että Tukholmaan 1756 
perustettu tilastovirasto on maailman vanhin ja 
Ruotsissa aloitettu tilastointikäytäntö ainutlaatui-
nen. Tämän myötä Ruotsissa ja Suomessa on tällä 
hetkellä maailman pisimmät yhtenäiset tiedot 
väkiluvusta ja väestönmuutoksista vuosittain.

Vuonna 1901 Tilastollisessa päätoimistossa aloitti 
uransa erillisluvalla ensimmäinen naispuolinen 
aktuaari Tekla Hultin. Kuva: Tilastokeskus 1921. 

Vaasankatu 2 Helsingissä pihan puolelta vuonna 
1911, jolloin huoneita asuntoa kohti (ml. keittiö) oli 
keskimäärin 2,31. 
Lähteet: Heikkonen, Eero. Asuntopalvelukset 
Suomessa 1860 - 1965 (Suomen Pankki, 1971). Kuva: 
Helsingin kaupunginmuseo, Signe Brander.
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Aikasarjojen pituudet ovat kuitenkin tilasto-
kohtaisia. Esimerkiksi osa väestötilastoista, kuten 
väestönmuutokset ja väkilukutiedot ulottuvat 
1700-luvun puolelle, kun taas ensimmäiset varsinai-
set perhetilastot on laadittu vuoden 1950 väestölas-
kennan yhteydessä. Oppaasta saat tarkemmin tietoa 
näidenkin tilastojen taustoista ja lähteistä. Pääset 
sieltä kätevästi myös StatFin-tietokannan pitkiin 
aikasarjataulukoihin. 
 
Doria-julkaisuarkisto ja digitoidut 
tilastojulkaisut

 
Tiedonhaun opas auttaa löytämään etenkin Tilas-
tokeskuksen ja Suomen virallisen tilaston (SVT) 
digitoitujen julkaisujen äärelle. Tilastojulkaisuista 
on digitoitu nyt noin 20 000 julkaisua. Tähän men-
nessä Tilastokeskuksen kokoelmaan Kansalliskir-
jaston Doria-julkaisuarkistossa on viety yli 11 000 
julkaisua ja vientityö jatkuu edelleen. 
      Doriasta löydät myös kaikki Suomen tilastolliset 
vuosikirjat vuodesta 1879 alkaen. Vuosikirjojen 
pitkät aikasarjat kuvaavat monipuolisesti 
yhteiskunnan kehitystä. Kaikki Dorian julkaisut 
ovat haettavissa myös Tilastokeskuksen Finna-ha-
kupalvelusta. Tiedonhaun oppaasta löydät kootusti 
nämäkin linkit. 

Yli 40 vuotta vanhemman pysyvästi säilytettävän 
asiakirja-aineistonsa Tilastokeskus on siirtänyt pää-
sääntöisesti Kansallisarkistoon. Tämän aineiston 
kuvaustiedot ovat Vakka-tietokannassa. 
 
Vuosisadan vertailuja väestön-
tiheydestä banaanin tuontiin 

Ideoita oppitunneille voi hakea myös Suomen 
100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kootuista vuosi-
sadan vertailuista. Aiheet vaihtelevat väestötilas-
tovertailuista ja vaaliaiheista vaikkapa banaanien, 
viinirypäleiden ja appelsiinien tuontilukuihin, 
puuston vuotuiseen kasvuun ja ylioppilastutkin-
tojen lukumääriin. Löytyypä sieltä lypsylehmien 
määriäkin. Koosteen kautta pääset kätevästi lukujen 
alkuperäisille lähteille tarkastelemaan pitkiä aika-
sarjoja. 
 
Pitkät aikasarjat tilastokilpailujen 
tiedonlähteinä
 
Myös tilastokilpailut ovat oivallinen esimerkki 
siitä, miten koululaiset ja opiskelijat ovat hyödyn-
täneet eri tavoin pitkiä tilastollisia aikasarjoja. 
Suomalaisista kouluista on menestyksekkäästi 
osallistuttu esimerkiksi tilasto-olympialaisiin ja 
kansainväliseen tilastojulistekilpailuun. Vuosien 
varrella oppilaat ovat tarkastelleet postereissaan 
muun muassa hevospopulaation muutosta ja siihen 
vaikuttaneita tekijöitä, metsäteollisuuden osuutta 
Suomen taloudessa ja maahanmuuttajien luku-
määrän kehitystä. Tämän vuoden posterivoittajat 
julkaistaan 30.3.2019.

Kannattaa muistaa myös tilastojen ja tilastoinnin 
historiaa esittelevät Tilastokoulun kurssit, kuten 
Suomen tilastojen historia. 

Tilastotietopalvelun julkaisemat StatGuides – 
tilastotiedonhaun oppaat löydät kootusti osoitteesta 
www.stat.fi/tiedonhaunoppaat. Lisätietoja: Tilasto-
keskuksen tietopalvelu, info@tilastokeskus.fi ▪

Kirjoittaja työskentelee Tilastokeskuksen tieto- 
palvelussa tietopalvelusuunnittelijana. 

Naisten ja miesten osuus kansanedustajista vuosina 
1917 ja 2015.  
Lähteet: Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 
vuotta. Vaalitilastot. Eduskuntavaaleissa valittujen 
nais- ja mieskansanedustajien lukumäärä 1907–
2003. Tilastokeskus. Suomi lukuina. Vaalit.
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Suunnittele, kirjoita ja arvioi  
essee!
r i i t ta  m i k ko l a 
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Kirjoitutin ennen joulua 
kaikilla neljällä seiska-
luokkallani esseen. Ai-

heena oli “Miten teollistuminen 
muutti maailmaa?”. Tarkoitus oli, 
että oppilaat ensin suunnittelisi-
vat, sitten kirjoittaisivat ja lopuksi 
vertaisarvioisivat toistensa työt. 
Viimeiseksi minä vielä arvioisin 
ja palauttaisin esseet. 
 
Arviointikriteerit  
mielessä 
 
Jotta oppilaat ymmärtäisivät, 
mitä esseen kirjoittamisessa 
harjoitellaan, olin tehnyt ohjeet 
kirjoittamiseen sekä esseen 
arviointilomakkeen. Ohjeissa 
korostettiin järkevää etenemis-
tä ja annettiin mallijäsentely. 
Arvioinnissa oli neljä aihealuetta 
(jäsentely, sisältö, kieliasu ja oma 
teksti vs. kopiointi), joista kusta-
kin kuvailtiin heikko, tyydyttävä 
ja kiitettävä osaaminen. Tällä ker-
taa korostin kappalejaon lisäksi 
myös hyvää kieltä, koska tiesin, 
että oppilaat olivat juuri käyneet 
suomen kielessä pilkkusääntöjä 
läpi.

Ja eikun kirjoittamaan!  Op-
pilaat kirjoittivat tietokoneilla ja 
saivat käyttää kaikkia lähteitä. 
Toki suosittelin aloittamaan 

kirjasta. Kävi kuten yleensä: osa 
kirjoitti innokkaasti ja tekstiä 
syntyi, osalla oli vaikeaa eikä 
alkuun tahtonut päästä millään. 
Kirjoitimme esseetä koulussa 
kunkin luokan kanssa kaksi op-
pituntia. Ne, jotka eivät saaneet 
työtään tunnilla loppuun, saivat 
tehtäväksi saattaa sen kotona 
loppuun. Näin myös tapahtui. 
Vaikka vanha kollegani koros-
taakin, että aina on hävikkiä, 
vain kolme oppilasta jätti työn 
palauttamatta, kun oppilaita oli 
yhteensä noin 80. Aika hyvä.
 
Arviointi vie aikaa
 
Seuraavaksi printtasin ulos 
kaikki Classroomiin palautetut 
esseet. Ei kovin ympäristöystäväl-
listä, mutta arvioinnin kannalta 
helpompaa. Numeroin nimet-
tömät esseet, ja tein itselleni 
muistiinpanot, jotta tietäisin, 
mikä numero on kenenkin työ. 
Vuorossa oli vertaisarviointi.

Oppilaat saivat arviointikritee-
rit, joiden mukaan he alkoivat pa-
reittain arvioida toistensa esseitä. 
Esseet olivat siis nimettömiä, 
mutta varmistin sen, ettei kukaan 
arvioinut omaa työtään. Oppilaat 
lukivat esseet, ympyröivät sopivat 
kohdat eri aihealueista, kirjoit-

tivat mahdollisesti kirjallista 
palautetta ja antoivat arvosanan. 
Nopeimmat parit ehtivät 45 
minuutissa arvioida 5-6 esseetä. 
Suurimmaksi osaksi arviointi 
vaikutti oppilaista mielenkiintoi-
selta ja opettavaiselta.

Prosessi huipentui siihen, 
että luin ja arvioin kaikki työt. 
Tässä kohtaa tein pahan vir-
hearvion. Olin ajatellut, että 
luen työt muutamassa tunnissa. 
Näin ei tapahtunut. Lukemiseen 
meni koko viikonloppu ja muut 
hommat saivat jäädä. Esseiden 
arviointi piti saada mukaan jou-
luarviointiin.

Arvioidessani esseitä huoma-
sin, että oppilaiden arvioinnit 
heittelivät kovasti. Samasta 
esseestä oli yksi pari antanut 
seiskan, toinen ysin. Koin, etten 
voinut käyttää oppilasarviointeja 
varsinaiseen arviointiin vaan 
arviointi oli ollut enemmänkin 
harjoitusta ja oppimista. Toinen 
asia, mikä tuli eteen, oli se, että 
olin tehnyt kriteereistä kovin 
tiukat. Vain harva sai kiitettävän 
arvosanan, vaikka monet oppi-
laistani ovat ahkeria ja motivoi-
tuneita oppilaita. Palauttaessani 
esseitä oppilaille korostinkin, 
että nyt tuli laitettua aika vaativat 
kriteerit seiskaluokan esseelle. 
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Entäs nyt?

Mitä opin? Esseen kirjoittaminen 
on vaativaa ja vaatii harjoitusta. 
Oppilaille on oltava hyvät ohjeet, 
mutta kaikkien kohdalla sekään 
ei auta. Vertaisarviointia on myös 
opittava ja harjoiteltava. Kriteerit 
auttavat oppilaita, mutta niiden 
oikean tason huomaa vasta, kun 
on niitä käyttänyt. Summa sum-
marum: kaikkea on kokeiltava, 
fiilattava, kokeiltava uudelleen ja 
harjoiteltava. Työtä, työtä, työtä.

Esseen kirjoittamista on kui-
tenkin tärkeää harjoitella. Lähes 
kaikki oppilaat tajusivat nyt, että 
pitemmässä tekstissä kappaleja-
ko on tarpeen. Muiden tekstejä 
lukiessaan he saivat hyviä ja 
varoittavia esimerkkejä siitä, 
miten pitää tai ei pidä kirjoittaa. 
Anonyymi tekstien arviointi 
sujui yllättävän kivuttomasti.

Sen myös tajusin, että jos 
teettää saman, aikaa vievän 
työn neljällä luokalla, opettajan 
työaikaa menee korjaamiseen 

todella paljon. Opettajan on myös 
arvioitava oma aikansa ja jaksa-
misensa. Vaikka kuinka kiinnos-
taisi, kaikilla ei kannata teettää 
samaan aikaan työläitä juttuja. 
Eli keväällä, kun ysit kirjoittavat 
vaaliseurantoja, en teetä seis-
koilla ja kaseilla suurisuuntaisia 
projekteja, vaan teemme jotain 
ihan muuta. ▪ 

 
Kirjoittaja on Karakallion koulun 

historian ja yhteiskuntaopin lehtori.

Kirjoittajan laatimat esseen arviointikriteerit. Lisää erilaisia 
arviointityökaluja löydät HYOL:n nettisivujen jäsenosiosta.
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HYOL ry:n kevätpäivät Porissa 6.-7.4.2019  

Patruuna-ajoista peliteknologiaan 

Lauantai 6.4. 
9.00-10.00  Ilmoittautuminen & aamukahvit & oppimateriaalinäyttely 

10.00-10.15  Avaussanat
    Eero Kitunen, puheenjohtaja, HYOL ry

10.15-10.45  Matti Pohto - tuntematon suomalaisen kirjallisuuden pelastaja 
                  Teemu Laaksonen, toimittaja, YLE Kulttuuricocktail

10.45-11.45  Yritykset ja erehdykset - kansallinen eheyttäminen kevään 1918 jälkeisessä Suomessa
                   Tiina Lintunen, VTT , Turun yliopisto

11.45-12.45  Lounas & kahvi & oppimateriaalinäyttely 

12.45-13.45  Risto Ryti ja Väinö Tanner - kansakunnan sijaiskärsijät
                   Lasse Lehtinen, FT

Luentojen jälkeen kolme kohdevaihtoehtoa (klo 14 – n.16.30): 
  1) Noormarkun Ahlströmin ruukkialue (Villa Mairea sekä Vanha saha)  
  2) Historiakävelykierros Kivi-Porissa
  3) Rosenlew-museo  

18.30   Porin kaupungin vastaanotto Kaupungintalolla 
20.00   Iltajuhla Porin Suomalaiselle Klubilla  

Sunnuntai 7.4.
9.15-10.15 Suomen aluekehitys ennen, nyt ja tulevaisuudessa - onko keskittyminen luonnonlaki?     
  Timo Aro, VTT   

10.30-11.30   AI, pelit, e-oppiminen: 2000-luvun humpuukia vailla historiaa?
  Harri Ketamo, Yrittäjä, FT 

11.30-12.00  Lounas & kahvi

Lounaan jälkeen kaksi kohdevaihtoehtoa (klo 12 - 13.30): 
  1) Satakunnan museo  
  2) Juseliuksen mausoleumi 

klo 14.00  HYOL ry:n kevätliittokokous Lyseon vanhassa salissa 

Luennot pidetään Porin Lyseon vanhassa salissa (Annankatu 5, 28100 Pori). 
Hinta HYOL ry:n jäsenille 120 €, muille 150 €. Ilmoittautumiset HYOL:n verkkosivuilla 22.3. mennessä. 
 
Lämpimästi tervetuloa Poriin!
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Sisällissotaa pelilaudalla 
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Veli veljeä vastaan on suo-
malaisen Linden Lake 
Gamesin vuonna 2018 

julkaisema lautapeli Suomen si-
sällissodasta. Pelin suunnittelija 
Antti Lehmusjärvi teki ensim-
mäisen version pelistä yli kym-
menen vuotta sitten. Projekti jäi 
kuitenkin pitkälle tauolle, kunnes 
Lehmusjärvi sisällissodan muis-
tovuoden lähestyessä tarttui teke-
leeseensä uudestaan ja saattoi sen 
valmiiksi.

Historiallisten strategiape-
lien markkinat ovat Suomessa 
rajalliset, ja Lehmusjärvi suun-
tasi pelinsä heti kansainvälisille 
markkinoille. Niinpä peli on 

kaksikielinen, ja kaikki mate-
riaali on julkaistu suomeksi ja 
englanniksi. Pelin säännöt voi 
lukea julkaisijan nettisivuilla. 
Lehmusjärvi hankki projektilleen 
näkyvyyttä, rahoitusta ja ostajia 
joukkorahoituspalvelu Kicks-
tarterista. Joukkorahoituksen ja 
tuotteen ostoon sitoutuneiden 
ennakkotilaajien hyödyntäminen 
on yleinen käytäntö strategia-
peleissä, sillä sen avulla talou-
dellinen riski ja pääomatarve 
pienenevät.

Veli veljeä vastaan on kort-
tivetoinen strategiapeli, jossa 
pelaajat pelaavat vuorollaan 
kädestä kortin. Kortin voi käyttää 
joko toimintapisteinä, joilla lii-
kutellaan joukkoja ja taistellaan 
vihollista vastaan tai historiallise-
na tapahtumana, jolloin pelissä 
tehdään kyseisen kortin mää-
räämä erikoistoiminto. Nämä 
historialliset tapahtumat tuovat 
peliin aitouden tunnetta, sillä ne 
sisältävät sisällissodan todellisia 
henkilöitä ja tapahtumia.

Historiallisten strategiapelien 
haasteena on löytää tasapaino pe-
lattavuuden ja historiallisen tark-
kuuden välillä. Veli veljeä vastaan 
on tyypillinen epäsymmetrinen 
strategiapeli, jossa pelaajien jou-
kot, resurssit ja tavoitteet eroavat 

toisistaan. Valkoinen voittaa, jos 
hän onnistuu valtaamaan punai-
sen hallussa olevat strategiset 
kaupungit. Punainen puoles-
taan voittaa, jos hän onnistuu 
pitämään kaupungit itsellään tai 
valtaamaan Vaasan. Pelissä on 
viisi kierrosta, ja jokainen kierros 
kuvaa yhtä kuukautta tammi-
kuusta toukokuuhun.

Historiallisten strategiapelien 
viehätys ja haaste on historiallis-
ten tositapahtumien uudelleen 
eläminen. Pelin pitää yhtäältä 
kuvata kohdettaan tunnistetta-
vasti ja tarpeeksi tarkasti, mutta 
toisaalta pelaajilla pitää olla 
riittävästi mahdollisuuksia ohjata 
tapahtumien kulkua, jotta peliko-
kemus on mielekäs.

Kevyisiin lautapeleihin tot-
tuneelle Veli veljeä vastaan voi 
tuntua vaikealta. Strategiapeliksi 
se ei kuitenkaan ole erityisen ras-
kas, säännöt ovat selkeät eivätkä 
ne sisällä tarpeettomia poikke-
uksia. Peliajan pitäisi olla noin 
kaksi tuntia. Kokonaisuutena peli 
on hieno, pelilauta on tukeva ja 
nappulat ja kortit ajavat asiansa 
hyvin. ▪

 
Kirjoittaja on historian ja  
yhteiskuntaopin opettaja 
 Kirkkonummen lukiossa.
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Historian oppikirjojen kieli on tavalli-
sesti ilmeikästä eikä kaihda vaikei-
takaan rakenteita. Suomea hyvin 
osaavalle tämä on hyvä asia, sillä vä-
rikkäät ilmaukset rikastuttavat oppi-

laan kieltä ja tekevät lukemisesta kiinnostavampaa. 
On tärkeää, että oppilas saa kokemusta erilaisten 
asiatekstien lukemisesta ja tottuu vaikeidenkin teks-
tien lukemiseen.

Oppilaalle, jonka kielitaito on vielä alkeistasolla, 
värikäs kieli lauseenvastikkeineen on kuitenkin niin 
vaativaa, että sisältö peittyy vaikeiden rakenteiden 
alle ja perusasioiden hahmottaminen vaikeutuu. 
Sanastotasolla oppikirjan tekstissä on alkuvaiheen 
suomenoppijalle kolmenlaisia haasteita.

Ensinnäkin kielen alkeisopintoihin harvoin kuu-
luu sanastoa, joka historian opiskelun kontekstissa 
on keskeistä. Ei ole tavatonta, että oppilas ei ymmär-
rä tekstiä, koska kappaleen perussanat sukellusve-
neestä pommiin ja siviilistä valtioon ovat hänelle 
vieraita. Uusien sanojen lisäksi tulisi samaan aikaan 
ottaa haltuun varsinainen opiskeltava sisältö ja 
siihen liittyvät käsitteet.

Toinen sanastoon liittyvä pulma on se, että 
oppilaalle tututkin ilmaukset saavat historian oppi-
kirjatekstissä uuden, usein abstraktin merkityksen. 
Historian oppikirjoissa saatetaan puhua sodan 
syttymisestä ja talouskuplan puhkeamisesta. Vaikka 
verbit syttyä ja puhjeta olisivatkin tuttuja, ei niiden 
abstrakti merkitys aukea oppilaalle.

Kolmas sanastotason haaste on se, että historia 
käsittelee tavallisesti hyvin abstrakteja aiheita. Jos 
opettajalta ja oppilaalta puuttuu yhteinen kieli, jos-
sa molemmilla olisi laaja sanavarasto, voi keskeisten 
käsitteiden selittäminen olla vaikeaa. Abstrakteja 
sanoja kun on hankala esittää kuvien avulla niin, 
että voi olla varma oman viestin oikeellisesta 

välittymisestä. On helppoa näyttää kuva rauniosta, 
mutta miten kuvitetaan vapaus tai tasa-arvo?
 
Ei ainostaan sanatason ongelma
 
Oman lisäkysymyksensä historian opettamiseen 
tuovat myös oppilaiden vaihtelevat pohjatiedot. Oli-
si tärkeää, että oppilas ymmärtäisi historian sisällöt 
osana suurempaa kokonaisuutta. Jos tämä koko-
naiskuva puuttuu, on vaarana, että historiasta tulee 
vain irrallisten faktojen ja vuosilukujen opiskelua. 

Tätä taustaa vasten on hankalaa, että perus-
koulun historian oppimäärällä on melko paljon 
merkitystä oppilaan jatko-opintojen kannalta. 
Useimmissa kouluissa historian opiskelu päättyy jo 
kahdeksannella luokalla. Tämän vuoksi yläasteikäi-
sellä oppilaalla on valmistavan luokan jälkeen vuosi 
tai kaksi aikaa saavuttaa kielitaito ja osaaminen, 
jolla saadaan riittävä arvosana historiasta. 

Historian opetuksen merkitystä kotouttami-
sessa ja integroitumisessa ei voi väheksyä. Histo-
rian ymmärtäminen on avain koko yhteiskunnan 
ymmärtämiseen ja siten myös yhteiskunnalliseen 
keskusteluun osallistumiseen. 
 
Kielitietoista materiaalia 
 
Selkokieliset materiaalit eivät yksistään ole vastaus 
ongelmaan, vaikka niillä on paikkansa varsinkin 
opintojen alkuvaiheessa. Vaikka oppilas saisikin sel-
kokielisestä materiaalista hienosti opittua keskeiset 
käsitteet ja sisällöt, tarvitsee hän myös kokemusta 
vaativampien tekstien lukemisesta. Oppilaille tulisi-
kin opettaa myös taitoja, joilla hän selviää vaativas-
takin tekstistä ja osaa poimia sieltä olennaiset asiat.

Uusi opetussuunnitelma korostaa kielitietoisuut-
ta kaikessa opetuksessa. Jokaisen opettajan tulisi 

SUOMI TOISENA, HISTORIA  
KOLMANTENA KIELENÄ
s o f i a  h yöt y l ä i n e n  ja  su sa n n a  sa i n i o
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opettaa myös oman tieteenalansa kieltä. Suuressa 
ryhmässä, jossa oppilaiden kielitaidon taso vaih-
telee, tämä vaatii opettajalta paljon. Kielitietoista 
opetusta tulisi toteuttaa opettajien yhteistyönä. 
Kouluarjen pyörityksessä on selvää, ettei tämä ole 
aina yksinkertaista.

Vastauksena edellä kuvattuihin ongelmiin 
olemme luomassa materiaalia, joka vastaa sekä 
kielen opiskelun että kielitietoisen opetuksen 
kysymyksiin. Materiaali yhdistää rohkeasti suomen 
kielen opetuksen historian opetukseen. Se sisältää 
historian keskeiset oppisisällöt, sanastot, käsitteet, 
selventäviä kuvia sekä sanasto- ja kielioppiharjoi-
tuksia. Näkökulma koko materiaalissa on kielitie-
toinen. Kielioppiharjoitukset on suunniteltu kielen 
käyttötarkoitus edellä siten, että niitä on helppo 
käyttää myös ilman S2-opettajaa.  
 
Oppimateriaalin rakenne
 
Materiaali on jaettu aiheittain lukuihin, jotka 
jakautuvat alalukuihin. Jokaisen luvun alussa aihe 
sijoitetaan kontekstiinsa kartan ja aikajanan avulla. 
Jokaisen alaluvun alussa on selitetty sen keskeisim-
mät sanat ja käsitteet. Itse tekstissä kaikki vaativat 
sanat, myös sellaiset, jotka eivät ole keskeisiä 
historian käsitteitä, on alleviivattu. Nämä allevii-
vatut sanat ovat luvun lopussa olevassa laajassa 
sanastossa. Sana löytyy aakkosellisesta luettelosta 
sekä perusmuodossa että taivutusmuodoissa, joissa 
ne esiintyvät tekstissä. Sana on selitetty kattavasti ja 
tarvittaessa kuvan avulla.

Itse oppikirjateksti ei ole perinteistä selkokieltä, 
vaikka abstrakteja ilmaisuja ja lauseenvastikkeita 
onkin vältetty. Tekstin on tarkoitus olla pon-
nahduslauta puhtaasti selkokielisen ja vaativan 
oppikirjatekstin välillä. Teksti esittää keskeiset asiat 
tiiviisti ja konkreettisesti. Toisaalta mukana on 
myös kuvainnollisia ilmauksia, joille on annettu se-
litys sanastossa. Tekstiä tukevat runsaat kuvitukset 
ja tiivistykset: karttojen, sarjakuvien ja kaavioiden 
avulla keskeiset asiat hahmottuvat helposti. 

Erillisenä materiaalinaan jokaisen luvun oheen 
on tehty sanasto-, kielioppi- ja lukutehtäviä. 
Lukutehtävät ohjaavat tekstin lukemiseen ensin 
silmäillen ja sitten syventyen. Jokaiseen alalukuun 
liittyvät käsitekartat ja taulukot opettavat poimi-
maan tekstistä keskeiset asiat. 

Kielioppiharjoitukset opettavat paitsi luvun 
kielioppiasiaa toimivat myös kertaustehtävinä 
luvun asiasisällöistä, koska kielioppiharjoitusten 
teksti pohjaa luvun tietotekstiin.  Ne myös ohjaavat 
oppilasta tuottamaan itse tekstiä historian kielel-
lä. Yleisin tehtävätyyppi on yhdistämistehtävä, 
jossa oppilas yhdistää toisiinsa samaa tarkoittavat 
ilmaukset. 
 
Työskentelystä ja julkaisusta
 
Materiaalistamme on valmiina tällä hetkellä noin 
puolet, ja etsimme sille nyt kustantajaa tai muuta 
julkaisukanavaa. Ei ole poissuljettua, että siirrämme 
materiaalin verkkoon kaikkien saataville. 

Olemme saaneet Koneen Säätiöltä kaksivuotisen, 
osa-aikaisen apurahan materiaalin työstämiseen. 
Apurahan turvin on ollut mahdollista ottaa lyhyitä 
virkavapaita ja keskittyä niiden aikana täysin 
materiaalin työstämiseen. Suurin hyöty apurahasta 
on kuitenkin ollut rahoituksen tuoma luottamus 
omaan työhön: varsinkin, kun kustantajaa ei kirjalla 
vielä ole, on apuraha tuonut varmuutta siitä, että 
tietokoneen ja piirtopöydän ääressä vietetyt tunnit 
ovat työtä siinä missä käsitteiden vääntäminen 
rautalangasta luokan edessä. ▪

 
Hyötyläinen on historian ja yhteiskuntaopin opettaja, joka 

vastaa materiaalin tietoteksteistä ja kuvituksesta.
 

Sainio on suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja, joka 
vastaa materiaalin sanastoista, kielioppiosioista 

 ja tehtävistä.
Oppimateriaalia elävöittää piirroskuvitus. 
Kuva: Sofia Hyötyläinen.
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NÄLKÄMAAN OPETTAJIEN  
SEIKKAILU LONTOOSSA
p i lv i  t e rva h o n k a

Kainuun kerhon retken kohteeksi vali-
koitui kesälle 2018 Lontoo, koska halu-
simme tutustua suurkaupungin kiehto-
vaan menneisyyteen. Retkelle osallistui 
neljä aktiivista kerholaista. Matkasim-

me ensin junalla Helsinkiin pohtien sitä, miksi Kai-
nuu on niin kaukana, ja kiitellen kerhoa avustuk-
sista kotimaan pitkillä matkoilla. Samalla ehdimme 
kerrata Lontoon historian tähtihetkiä ja suunnitella 
kävelyreittiämme. 

Saavuimme Heathrow´lle illalla ja löysimme 
tiemme hotellille sujuvasti, mutta ajallisesti melko 
myöhään. Viktoriaaninen hotelli osoittautui petty-
mykseksi teipattuine porraskäytävineen, huojuvine 
rappusineen ja homeisine huoneineen. Siirryim-
mekin läheiseen pubiin nauttimaan Fish and Chips 
-annoksia ja pohtimaan seuraavaa siirtoamme. Pää-
dyimme yöpymään yhden yön hotellissa ja etsimään 
uuden majapaikan seuraavana päivänä. 
 
”We saw the rocks”
 
Tuumasta toimeen. Aamulla suuntasimme jo 
ennalta varaamallemme 12 tunnin kiertoajelulle 
ja bussin ilmaisesta wifistä nauttien googletimme 
uutta hotellia. Ja sen löysimmekin. Matkalaukut 
olivat retkellä mukana, mutta se ei tunnelmaa latis-
tanut! Ensin suuntasimme Windsorin linnaan, jossa 
asiantunteva opas kiikutti meidät kauniiden kukilla 
somistettujen talojen ohi pitkään jonoon. Suuri osa 
ajasta kuluikin jonottaen, mutta ehdimme tutustua 
linnan puutarhaan, hautakammioihin ja kirkkoon. 
Näimme myös vahdinvaihdon pihalla. 

Tämän jälkeen bussimatkamme jatkui kohti 
pääkohdetta eli Stonehengeä. Meille jäi hyvin 
aikaa tutustua tähän pronssikautiseen kivikehään. 
Pettymykseksemme emme päässeet aivan kivien 

luokse kävelemään. Osa meistä kuitenkin kurotteli 
narujen alitse, mutta ei siirtynyt ajassa taaksepäin. 
Joka tapauksessa Stonehenge oli lumoava ja ”we 
saw the rocks”, kuten pienen putiikin magneeteis-
sa ja t-paidoissa luki.  Matkamme jatkui onneksi 
ilmastoidussa bussissa kohti viimeistä kohdetta eli 
Cambridgeä. Kuulimme oppaalta paljon asiantunte-
via tarinoita ja paikan päällä kiersimme tärkeimmät 
kohteet. Loppuajasta pääsimme tekemään ostok-
siakin, ja kotona pienet Harry Potter -fanit nauttivat 
tuliaisista. 

Illalla suuntasimme väsyneinä, mutta onnellisi-
na uuteen hotelliimme, joka sijaitsi noin 20 minuu-
tin bussimatkan päässä ydinkeskustasta. Hotelli 
osoittautui siistiksi ja kunnolliseksi majapaikaksi. 
Onneksi se oli myös ilmastoitu, sillä Lontookin kär-
visteli ennätyslämpötiloissa. Kuulimme paikallisilta 
jatkuvasti huokailuja tukalasta kuumuudesta, joka 
kyllä tuntui varsinkin bussimatkoilla.
 
Kaiken maailman nähtävyyksiä ja 
kummittelua
 
Hyvin levätyn yön jälkeen ja brittiläisten paahtolei-
pien sekä triplaespressojen energisoimina suunta-
simme tutustumaan Lontoon keskustaan. Kävelim-
me kaikki päänähtävyydet lounasaikaan mennessä 
tehokkaasti. Mielenkiintoisimmiksi kohteiksi 
nousivat Westminster Abbeyn luona patsaat, kuten 
Millicent Fawcett, johon kaksi matkaajaaamme 
olivat tutustuneet kirjoittaesssaan aikoinaan gradu-
jaan suffrageteistä. Myös ensimmäisen maailman-
sodan muistomerkki pysäytti meidät, ja sai poh-
timaan brittien käyttämiä nimityksiä eri sodista. 
Buckingham Palacen luona oli menossa suurempi 
vahdinvaihto, ja nautimme myös sotilasorkesteri-
musiikista. Puistossa ihastelimme vanhoja puita 
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sekä niiden tarjoamia varjoja. Lounaan nautimme 
viihtyisässä pubissa, joka jäi mieleemme erikoisen 
taiteen tyyssijana. 

Lounaan jälkeen oli aika siirtyä British Mu-
seumiin. Olimme varanneet opastuksen, sillä 
halusimme nopean sisäänkäynnin ja tutustua 
merkittävimpiin esineisiin eri aikakausilta. Muu-
tenhan historian opettajalta tuttuun tapaan olisi 
puoli päivää mennyt jo yhdellä osastolla! Museo 
oli hiostavan kuuma, ja tämä valitettavasti verotti 
kohteen viihtyvyyttä. Vaatteet liimautuivat ihoon 
hetkessä ja vesi valui otsaa pitkin. Opas vei meidät 
nopeaan tahtiin osastolta ja kohteelta toiselle, välillä 
hengästyttävääkin vauhtia. Valitettavasti museo 
ei vaikuttanut, sillä jäimme kaipaamaan brittiläi-
siä esineitä – kuten yksi matkaaja totesi, meille 
esiteltiin vain siirtomaista koottuja esineitä. Jäimme 
peräti suremaan Pääsiäissaarilta tuotua surullista 
patsasta, joka tuijotti ikävissään kotiaan kohti. 

Museon jälkeen matkasimme hotelliin vaihta-
maan vaatteita ja palasimme pikaisesti takaisin 
kaupunkiin, sillä meillä oli varattuna liput Her 
Majesty´s Royal teatteriin katsomaan alkuperäis-
tä Oopperan kummitusta. Esitys oli loistava, ja 
nautimme siitä suuresti. Nautintoa hieman varjosti 
kiinalaisten turistien äänekäs ja huono käyttäy-
tyminen, ja jäimmekin pohtimaan kulttuurisia 
eroja käyttäytymisessä. Esityksestä lumoutuneina 

nautimme Trafalgar Squarella sijaitsevassa pubissa 
herkullista kanasalaattia, ja pohdimme kaikkea 
näkemäämme ja kokemaamme. Tässä vaihessa jo 
lähdimme suunnittelemaan tulevia kerhomatkoja! 
 
Helteistä tunnelmaa kaupoissa ja 
kentillä
 
Viimeisenä puolikkaana päivänä päätimme tutus-
tua lähiöömme ja sen pieniin putiikkeihin. Laukut 
pullollaan ja hieman määrällisesti lisääntyneinäkin 
siirryimme iltapäivällä lentokentälle. Lentoamme 
saimme odottaa, sillä sen lähtöaikaa myöhästettiin 
useampaan otteeseen. Lopulta koneeseen noustes-
samme totesimme, että emme tule ehtimään Kajaa-
niin lähtevään yöbussiin. Tiesimme, että seuraava 
mahdollisuus matkata pohjoiseen on vasta aamulla 
lentäen tai junalla. Yhden matkaajan mies varasikin 
meille junaliput seuraavalle aamulle, ja luotimme, 
että British Airways kustantaa meille yön lento-
kenttähotellissa. Toisin kävi. Jouduimme yöpymään 
lentokentän penkeillä ja vielä kaksi matkaajaan oli 
saanut ikävän ruokamyrkytyksen viime metreillä, 
joten yö oli tukala. Seuraavana päivänä kuitenkin 
pääsimme takaisin Kajaaniin. 

Matka oli täynnä seikkailua, epävarmoja hetkiä 
ja valintoja. Päällimmäiseksi jäi kuitenkin meille 
mieleen se, miten hienoja kohteita olimme ehtineet 
nähdä lyhyen matkamme aikana ja miten paljon 
me opimme uutta. Lontoosta ei tullut kenenkään 
suosikkikaupunkia, mutta se jäi paikaksi, jonne voi 
vielä joskus mennä uudestaan. Mikä tärkeämpää on 
se, että meille on kerhon matkoista tullut yksi kesän 
huipennus, sillä silloin voimme aidosti viettää aikaa 
historiallisten kohteiden ja pohdintojen parissa – 
toisin kuin perheen kanssa matkatessa. Matkoista 
ammennamme myös voimavaroja sekä toki tieto-
utta omia oppitunteja sekä yleensä työtä varten. 
Matkoilla saa myös puhua työstä ja orientoitua jo 
kesän lopussa tulevaa työvuotta varten! Ensi kesälle 
olemme jo suunnitelleet matkaa Müncheniin, ja 
matkamme suosio on kasvussa, sillä ilmottautunei-
ta kainuulaisia opettajia on jo yhdeksän. Ihanaa, 
kun on jo jotain odotettavaa ensi kesänä! ▪

Kirjoittaja työskentelee Kajaanin lyseon historian,  
yhteiskuntaopin ja uskonnon lehtorina sekä  

on paikallisen kerhon puheenjohtaja.

Stonehenge ja kainuulaiset matkaajat vasemmalta 
Pilvi Tervahonka, Jenni Kettunen, Merja Junkkila ja 
Elina Immonen. 
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Ensimmäinen  
nainen muistelee
Minun tarinani. 
Michelle Obama. Otava 2018. 

Michelle Obaman muistelmat 
oli yksi vuoden 2018 myydyimpiä 
kirjoja. Elämäkerrassaan Michelle 
Obama kertoo lämminhenkisesti 
inspiroivan tarinansa köyhältä 
asuinalueelta valkoiseen taloon. 

Kirjan ensimmäinen osa on 
Michellen lapsuuden- ja nuoruu-
denkuvaus. Michelle Robinson 
varttui Chigagon South Sidessa 
isotätinsä talon yläkerrassa neli-
henkisen perheen päättäväisenä 
kuopuksena. Michellen lapsuuden 
South Side oli alue, josta valkoihoi-
set pikkuhiljaa muuttivat pois. 
Michelle Obama kuvailee itseään 
pedantiksi suorittajaksi, joka haki 
menestymisellä muiden hyväksyn-
tää. Elämään kuului lapsesta saakka 
sataprosenttinen omistautuminen 
perheelle, työlle ja itsensä kehittä-
miselle. Tämän mallin Michelle sai 
vanhemmiltaan.  Michelle kertoo, 
kuinka hänen isänsä sairasti koko 
ajan pahenevaa MS-tautia, mutta 
ei silti ollut yhtään päivää poissa 
töistään vedenpuhdistamolta, 
lukuun ottamatta viikon lomaansa 
heinäkuussa. Vaatimattomista 
lähtökohdista huolimatta vanhem-
mat kannustivat Michelleä ja hänen 
veljeään tarjotakseen lapsilleen 
paremman tulevaisuuden. Michelle 
tarttuu kaikkiin mahdollisuuksiin, 
edeten Princetoniin ja Harvardiin 
saakka.

Toisessa osassa keskitytään 
Michelle ja Barack Obaman koh-
taamiseen sekä elämään uran ja 
perheen ristipaineessa. Michelle 
paljastaa, että pariterapiaakin on 
tarvittu, kun Barack Obaman pois-
saolo perheen luota ja vaikeudet 

yhdistää perhe-elämä ja politiikka 
ovat vaatineet veronsa. Barack ja 
Michelle vaikuttavat tästä huoli-
matta superihmisiltä. 

Kolmas osa keskittyy valkoiseen 
taloon. Barack Obaman presiden-
tinvaalikampanjan myötä tahti 
vain kiihtyi ja merkitsi suurempia 
uhrauksia perheelle. Michelle 
Obama ei peittele nihkeää suhtau-
tumistaan politiikkaan. Kuitenkin, 
suostuttuaan presidenttikilpaan 
hän tietenkin tekee senkin täysillä! 
Presidentinvaaliin ehdolle asettu-
van puolison kampanjan tukeminen 
on kokopäiväistä työtä jo esivaali-
kiertueiden aikana. Riemukkaan 
vaalivoiton jälkeen arki näyttäytyy 
yhä hurjempana massiivisine 
turvajärjestelyineen ja minuuttiai-
katauluineen. 

Kirja on huolella kirjoitettu to-
teutuneen amerikkalaisen unelman 
kuvaus. Michelle Obama ei silti 
sorru kirjassa ajatukseen, että sama 
olisi Yhdysvalloissa kaikille mahdol-
lista, jos vain ponnistelee riittävästi. 
Michelle ei ole hylännyt juuriaan, 
vaan kuvailee kirjassa tarkasti, 
kuinka vähemmistönä oleminen ja 
ulkopuolisuus on vaikuttanut hänen 
elämäänsä eri vaiheissa. Suosittelen 
näitä muistelmia englanninkieli-
senä äänikirjana Michelle Obaman 
itsensä lukemana.

Hanna Ylönen 

Saksan ja Suomen 
suhteet  
1918 - 1939
Viileää veljeyttä.  
Vesa Vares. Otava 2018.

Turun yliopiston poliittisen his-
torian professori Vesa Vares on otta-
nut kirjassaan missiokseen kumota 
myytin Suomen 1920-1930-lukujen 
erityisestä saksalaismielisyydestä.

Tältä osin massiivinen kirja täyt-
tää tavoitteensa. Suhteet Saksaan 
näyttävät olleen moni-ilmeiset: 
sekä ihannointia että vihamielistä 
karsastamista esiintyi.

Vares tyrmää väitteet, joiden 
mukaan Suomen ja Natsi-Saksan 
suhteet olisivat olleet läheiset 
ennen 2. maailmansotaa. Mikään 
1930-luvulla vaikuttanut merkit-
tävä poliittinen voima ei pyrkinyt 
läheiseen yhteistyöhön Hitlerin 
Saksan kanssa. 

Teoksensa Vares jakaa kolmeen 
osaan: Vuoden 1918 hurma ja 
romahdus, Weimarin tasavalta ja 
Natsi-Saksan 1930-luku. Suomen ja 
Hitlerin Saksan suhteiden käsittely 
vie suurimman osan tekstistä. 

Julkisten asiakirjojen ohella Va-
res hyödyntää tavallisten ihmisten 
tuntoja kuvastavia aikakaus- ja jär-
jestölehtiä, esimerkiksi Kotiliettä. 

Vuoden 1918 voittajien keskuu-
dessa Saksan ihannointi oli hui-
pussaan. Saksan ihailun symbolina 
oli tietysti kuningashanke. Syksyn 
romahdus oli katkera, ja vallitseva 
tunne oli sääli ”vääryyden kärsinyt-
tä” Saksaa kohtaan. Onneksi löytyi 
niitäkin, jotka suuntasivat purren 
kohti voitokkaita ympärysvaltoja. 

Keisarikunnan raunioista nous-
sutta Weimarin tasavaltaa lähinnä 
säälittiin porvarillisella puolella 
Saksaa kohdanneen vääryyden uhri-
na. Vasemmiston piirissä tunnettiin 
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säälin ja myötätunnon ohella iloa 
siitä, että sosialidemokraatit olivat 
nousseet merkittävään asemaan 
uudessa tilanteessa. Myös naisten 
aseman kohentuminen huomioitiin. 
Poliittisten suhteiden vähäisyydestä 
huolimatta perinteiset tiede- ja 
taidesuhteet säilyivät.

Natsien nousu valtaan herätti 
Suomessa kirjavia tuntemuksia. 
Vasemmiston ja edistyspuolueen 
enemmistön reaktio oli torjuva ja 
jopa vihamielinen. Saksan kehitys 
leimattiin onnettomuudeksi. 
Kokoomuksen piirissä tunnelmat 
vaihtelivat, mutta vähitellen kriitti-
set asenteet saivat yliotteen. Sama 
kehitys koski Maalaisliittoa. IKL:n 
jäsenille oli Hitlerin nousu valtaan 
vuonna 1933 toiveiden täyttymys. 

Mihin sitten perustuu myytti 
1930-luvun saksalaismielisyydestä? 
Lähinnä siihen, että tutkimuksessa 
nostetaan usein esiin Talvion ja 
Koskenniemen tapaiset saksa-
laismieliset kulttuurivaikuttajat. 
Todellisuudessa ne voimat, joilla oli 
poliittista vaikutusvaltaa, suhtau-
tuivat natseihin nuivasti. 

Suomen ja Saksan suhteista 
puhuttaessa on syytä nostaa esille 
toinenkin teos: Marjaliisa ja Seppo 
Hentilän Saksalainen Suomi. Va-
reksen ja Hentilöiden kirjat antavat 
todellisen rautaisannoksen Suomen 
ja Saksan suhteista.

Vilho Kulju

Natseja vai ei?
 
Hakaristin ritarit. Suomalaiset 
SS-miehet, politiikka, uskonto ja 
sotarikokset.  
André Swanström. Atena 2018.

Ajoittain nousee esille suoma-
laisten SS-miesten suhde natsis-
miin ja mahdollinen osallistuminen 
sotarikoksiin. André Swanström 
pitää todisteena suomalaisten kan-
sallissosialismista liikkeen vapaaeh-
toisuutta ja tarjokkaiden hakemuk-
sissaan ilmoittamaa puoluekantaa. 
Olisikohan SS-pataljoonaan värväy-
tymisen taustalla ollut talvisodan 
revanssi Suomen valtion puoliviral-
lisella tuella maailman parhaana 
pidetyssä armeijassa vai natsiaate? 
Tarjokkaista suuri osa oli seikkai-
lunhaluisia, tuolloin vielä alaikäisiä 
poikia, joilla tuskin oli puoluekanta 
vakiintunut. Tarjokkaiden suuri 
määrä ja karsinta ilmeisesti saivat 
ilmoittamaan sellaisen puoluekan-
nan (IKL, kansallissosialismi), jonka 
ajateltiin auttavan pataljoonaan 
pääsyssä.

Myös suomalaisten vapaaeh-
toisten valistusupseerien pappis-
tausta ja pataljoonan uskonnollinen 
toiminta viittaavat siihen, ettei suo-
malaisia vapaaehtoisia voi suoralta 
kädeltä leimata natseiksi. Myös suo-
malaisten fasistien, lähinnä IKL:n 
monien poliitikoiden herännäis- ja 
lestadiolaistaustat kertovat muusta 
kuin natsismista. Saksan kansal-
lissosialistit etsivät liikkeelleen 
”uskonnollista” taustaa muinaisesta 
germaanisesta mytologiasta, eivät 
kristinuskosta. 

On hyvä, että asioita tutkitaan 
uudelleen, kun aikaa kuluu. Mauno 
Jokipiin SS-pataljoonan historiikki, 
Panttipataljoona, oli tavallaan 
tilaustyö. Tilaaja päättää, mistä 
historiikissa kerrotaan. Uudempi 

tutkimus tekee sitten omia, pitkälle 
meneviä johtopäätöksiä melko niu-
koistakin lähteistä. Kohu on valmis 
ja julkisuus taattu, varsinkin kun 
aihe on kiinnostava.

Swanström toteaa suomalaisten 
vapaaehtoisten ilmeisesti nähneen 
sotarikoksia ja luultavasti osallis-
tuneenkin niihin. Perusteluina ovat 
politrukin ampuminen, yksi uhoile-
va kirje juutalaisten ampumiseen 
riittävästä heikommastakin ampu-
mataidosta ja heti sodan jälkeen 
ilmestyneet, pataljoonasta kesken 
kotiutetun vapaaehtoisen muistel-
mat sekä muutama päiväkirja. 

Suurin syy epäilyyn suomalais-
ten SS-vapaaehtoisten osuudesta 
sotarikoksiin lienee siinä, että 
suomalaiset palvelivat Natsi-Saksan 
joukoissa. Kaikki sodassa olleet lie-
nevät nähneen sotarikoksiksi tulkit-
tavaa toimintaa. Saksa hävisi sodan. 
Sodan jälkeen natsien hirmutekoja 
on aiheellisestikin kauhisteltu ja 
tekijöitä yritetty saada vastuuseen. 
Voittajat kuitenkin kirjoittavat his-
torian ja vain hävinneitä pidetään 
sotarikollisina. Suomalaisille näyt-
tää olevan tyypillistä tietynlainen 
itseruoskinta historian ”väärien” 
valintojen vuoksi.

Pasi Pulju
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Opettajan media-
kasvatuspäivitys
Mediametkaa! Osa 10 - Mediakasva-
tuksen parhaat käytännöt.
Maija Puska (toim.). PS-kustannus 
2018.
 
OPS puhuu monilukutaidosta ja 
digitaalisuudesta. Koulun käytävät 
täyttyvät teineistä, joille älypuhe-
lin on jo kuin oma persoonansa, 
tubettajat tärkeitä tiedonlähteitä 
ja pelimaailma iso osa vapaa-aikaa. 
Opettaja tietää olevansa mediakas-
vattaja, mutta median vauhdissa on 
vaikea pysyä.

Mediakasvatusseura Metka ry:n 
Mediametkaa!-sarjan kymmenes 
osa tarjoaa monesta eri näkökul-
masta katsauksen mediakasva-
tuksen nykytilaan. Teoksessa on 
10 artikkelia, joiden kirjoittajat 
ovat alan ammattilaisia. Lisäksi 
on useita valmiiksi suunniteltuja 
työpajoja sekä ohjeita pienempiin 
harjoituksiin. 

Mitä on monilukutaito? Mitä 
kaikkea mediakulttuuri pitää sisäl-
lään, ja miten ihmisen mediasuhde 
muotoutuu? Onko tekoäly jo kohta 
eettinen toimija, kun se koko ajan 
inhimillistyy lisää? Mitä tubetuk-
sesta pitäisi ymmärtää, ja miten 
uuden tulokkaan, pelikasvatuksen, 
osaisi ottaa haltuun? Mainonta ja 
informaatiovaikuttaminen saavat 
nekin omat päivityksensä, samoin 
kirjaston mahdollisuudet opettajan 
mediakasvatuskumppanina. 

Myös tulevaisuuteen tähytään. 
Algoritminlukutaito voidaan 
nähdä tulevaisuuden lukutaitona, 
ja tekoäly kehittyy niin, että pian 
emme kenties pysty erottamaan, 
onko jokin mediasisältö ihmisen 
vai koneen tuottamaa. Puettavat 
tietokoneet, kuten sormukset 
tai rannekkeet, syrjäyttävät 

Om utbildningens 
roll i motandet  
av ekologisk  
undergång
 
Kasvatus ekokriisin aikakaudella. 
Veli-Matti Värri. Vastapaino 2018.

Ungefär en halv kilometer ner i 
vår berggrund. Så långt ner under 
jorden byggs ett nätverk av tunnlar 
dit man ska dumpa kärnavfall som 
är farligt i 100 000 år. Om planen 
förverkligas enligt tidtabell så 
börjar man redan nästa år (2020). 
Tunnlarna beräknas vara i bruk i 
hundra år. Veli-Matti Värri ser detta 
underjordiska hålsystem som en 
metafor för vårt förhållande till vår 
nuvarande livsstil. Vi har en stark 
tilltro till att vi med framtidens 
teknologi kan lösa de problem 
som vi skapar idag och följaktligen 
vägrar vi konfrontera och ifråga-
sätta fundamenten i vår ekologiskt 
ohållbara livsstil. 

I Kasvatus ekokriisin aikakaudel-
la vill Värri visa hur den metafysiska 
grunden i vår livsstil fungerar och 
hur och varför vi borde tänka om 
helt från början. Boken har två 
perspektiv, ett ontologiskt och ett 
pedagogiskt och Värri utgår ifrån att 
vårt handlande alltid styrs av meta-
fysiska uppfattningar och förmo-
danden. Han poängterar att vår kul-
turella betydelsehorisont i grunden 
är mänskligt skapad men menar att 
problemet ligger i att vi inte inser 
det utan att vi ser den som given av 
naturen och att vi sålunda inte kan 
åtgärda den och tänka om. För Värri 
är den nyliberala globala kapitalis-
mens hegemoni det stora proble-
met. Upprätthållande av ett sätt att 
tänka och agera där teknikövertro, 
tävlan och ekonomisk tillväxt är i 
centrum skapar subjekt som osäkra 
och upplever sig konstant bristfäl-

liga och otillräckliga. I sin tur bidrar 
detta till upprätthållande av en 
livsstil som bygger på konsumerism 
och som vi vet att är ekologiskt 
ohållbar.  

Värri menar att skolan och ut-
bildningen har en central roll om vi 
ska nå en förändring, men då måste 
förändringen också börja här. I nulä-
get upprätthåller skolan och univer-
siteten samma nyliberala etos som 
fostrar barn och blivande pedagoger 
till att sträva efter konkurrenskraft 
istället ekologiskt hållbar bildning. 
För att nå en förändring måste 
skolan se som sin viktigaste uppgift 
att varje barn ska känna sig erkänt, 
uppskattat och värdefullt utan 
några som helst förbehåll eller 
krav på motprestation. Bara genom 
den känslan kan barn lära sig att ta 
ansvar för världens tillstånd. 

Värri ger skolan och lärarna 
en avgörande roll i att verkligen 
förändra världen. Grundskolan är 
nämligen det enda sammanhanget 
där hela vårt heterogena samhälle 
fortfarande är representerats och 
faktiskt möts. Som världskända 
PISA-primusar kan vi dessutom 
genom den finska grundskolan ha 
en betydande global inverkan. Så 
kanske Värri har rätt, om planeten 
ska räddas så kanske arbetet måste 
börja i skolan?

 
Niklas Rapo
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todennäköisesti älypyhelimet, ja 
jonain päivänä saatamme asettaa 
silmiimme piilolinssit, joiden avulla 
käytämme lisättyä todellisuutta. 
Kirja itsessään hyödyntää lisätyn 
todellisuuden mahdollisuuksia. 
Arilyn-sovelluksen avulla voi katsel-
la artikkeleihin liittyviä videoita. 

Varsin hauska on teoksen 
osio Harjoituksia kasvattajille. Se 
esittelee kuusi harjoitusta, joilla 
mediakasvattaja eli jokainen meistä 
opettajista voi itsenäisesti, kollegan 
tai koko työyhteisön kanssa tunnus-
tella ja kehittää omaa osaamistaan 
median maailmassa. Itse olen 
haastanut itseni kokeilemaan kas-
vattajan pelipäivää eli pelaamaan 
jotain nuorten suosimaa digitaalista 
peliä vähintään kolme tuntia. Kirjan 
kysymyspatteristo ohjaa analysoi-
maan kokemusta. Tuiki tarpeellinen 
sessio meille, joille pelaaminen on 
vielä jäänyt vieraaksi!

Mediametkaa! Osa 10 rauhoittaa 
monimuotoisen median pyörteissä 
hätääntyneen opettajan mieltä. Se 
tarjoaa teoreettista ja jäsenneltyä 
taustaa sekä käytännön ideoita 
myös monialaisten opintokoko-
naisuuksien toteuttamiseen. Kirja 
kannustaa hyväksymään oman 
riittämättömyyden tunteen ja 
katselemaan median maailmaa ute-
liaasti ja avoimin mielin. 

 
Minna Uusi-Rauva

islamistisuutensa. Kirja muistuttaa 
tässä kohtaa sanojen voimasta 
ja laittaa miettimään, kenellä on 
oikeus määritellä käsitteet. 

Kirja on ajatuksia herättävää 
luettavaa, sillä kirjoittaja ei peitä us-
konnollista vakaumustaan. Hän on 
nykypäivän mittapuulla tosiusko-
vainen. Khankan kuitenkin yllättää, 
sillä hänen mukaansa maallinen ja 
uskonnollinen eivät ole ristiriidassa. 
Hän määrittelee maallisen siten, 
että se on ”uskonnon ja politiikan 
välistä dialogia”. Maallinen valtio ta-
kaa Khankanin mukaan tasa-arvon 
uskonnollisille ja uskonnottomille 
näkemyksille.

Loppupuolella kirjaa Khankan 
kirjoittaa taistelusta islamofobiaa 
vastaan. Islamofobia on kuitenkin 
vain ”kolikon toinen puoli”. Yhtä 
tärkeää on taistelu ”muslimeiksi 
itseään kutsuvien väkivaltaisten 
ryhmien terrori-iskut”. Kirjaa luki-
essa nouseekin esille, että dialogiin 
valmiit ihmiset voivat keskustella 
keskenään ideologiasta riippumat-
ta, kun taas ääriliikkeet ovat ääriliik-
keitä, olivatpa ne sitten islamistisia, 
kristillisiä tai poliittisia.

Voisiko Suomessakin olla täl-
laista? Milloin Suomeen tulee nai-
simaameja ja naisille tarkoitettuja 
moskeijoita? Luterilainenkin kirkko 
hyväksyi naispappeuden, miksipä 
eivät Suomen muslimit?

Riitta Mikkola

Toisenlainen  
näkemys  
islamista
Nainen on islamin tulevaisuus.  
Sherin Khankan. S&S 2018. 
 
Nainen. Feministi. Muslimi. 
Imaami. Sherin Khankan on 
syyrialaisen isän ja suomalaisen 
äidin tanskalainen lapsi, joka on 
perustanut ystävänsä kanssa Köö-
penhaminaan naisille tarkoitetun 
Mariam-moskeijan. Khankan toimii 
siellä imaamina. Kirjassaan hän ker-
too itsestään, vakaumuksestaan ja 
kokemuksistaan. Omien sanojensa 
mukaan hän on kirjoittanut kirjansa 
kaikille, jotka ”ovat kiinnostuneita 
länsimaisesta islamista ja islamilai-
sesta feminismistä”. 
      Kirjassaan Khankan käsittelee 
islamia ja samalla länsimaisten 
ihmisten suhdetta islamiin. On 
virkistävää lukea, että islam on 
tasa-arvon uskonto. Khankanin mu-
kaan Koraani on aikansa lapsi, jota 
pitää tulkita nykyajasta käsin. Hän 
selittää, miten Koraani ei kehota 
kivittämään avionrikkojanaisia eikä 
käske naisten kietoutua huiviin. 
Khankanin mukaan naisten asema 
oli islamilaisessa alkukirkossa vah-
va, kun Muhammedin rinnalla oli 
naissaarnaajia. Kirjoittaja ei vähek-
sy nykypäivän islamin patriarkaali-
suutta vaan on valmis taistelemaan 
sitä vastaan. 
        Paljon on kysymys käsitteistä 
ja siitä, kuka pääsee ne määrit-
telemään. Khankan kirjoittaa 
sharia-laista, joka hänen määritte-
lemänään on samassa asemassa 
kuin Mooseksen kymmenen käskyä. 
Hän käyttää myös jatkuvasti sanaa 
islamistinen, joka alkaa Khankanin 
määrittelemänä tuntua vallan 
tasa-arvoiselta ja miellyttävältä. 
Varsinkin hänen feministinen 



Historian ja yhteiskuntaopin 
taidot haltuun Taitajalla!

Laskimme oppilaan digitaalisten tuotteidemme hintoja
• Digitehtävät 3,71 € / oppilas / lukuvuosi
• Digikirjat 7,42 € / oppilas / lukuvuosi
 
Nämä edut tarjoaa vain Sanoma Pro
Ensimmäistä kertaa käyttöönsä valitsevat koulut saavat 
digiopetusmateriaalin. Opettajan materiaalin löydät 
elokuusta 2019 alkaen Sanoma Pro Kampuksesta.

Tutustu ja lue lisää: sanomapro.fi /kampus

7
historian
TAITAJA 7

h
istorian

 taitaja
7

Pasi Hieta   |  Marko Johansson
Ossi Kokkonen  |  Marjo Virolainen

historian
TAITAJA 7

TAITAJA 7

www.sanomapro.fi

7
historian
TAITAJA

h
istorian

 taitaja

Pasi Hieta   |  Marko Johansson
Ossi Kokkonen  |  Marjo VirolainenOssi Kokkonen  |  Marjo Virolainen

historian
TAITAJA

TAITAJA 778

8

8

www.sanomapro.fi

yhteiskuntaopin
TAITAJA 9

yh
teisku

n
taopin

 taitaja
9

TAITAJA
yhteiskuntaopin

9

yhteiskuntaopin
TAITAJA 9

www.sanomapro.fi

Pasi Hieta   |  Marko Johansson  |  Ossi Kokkonen
Hanne Piekkola-Fabrin  |  Marjo Virolainen

Pasi Hieta   |  Marko Johansson  |  Ossi Kokkonen
Hanne Piekkola-Fabrin  |  Marjo Virolainen

Pasi Hieta   |  Marko Johansson  |  Ossi Kokkonen
Hanne Piekkola-Fabrin  |  Marjo Virolainen

 
 
 


