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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan J.V.Snellmanin kirjallista tuotantoa, lähinnä lehtiartikkeleita Frejassa, Saimassa, Maamiehen ystävässä,
Litteraturbladissa sekä Finlands Allmänna Tidningissä. Snellmanin artikkelituotanto oli laajaa ja monipuolista ja kattoi koko hänen aktiivisen
uransa ajan. Snellmanin mielenkiinto kohdistui myöskin hyvin laajalle alueelle. Tutkimuksessa on pyritty aineiston perusteella määrittelemään,
mikä oli Snellmanin sosiaalipoliittinen näkemys tuona aikana, jolloin varsinainen sosiaalipolitiikka koko Euroopassa eli syntyvaiheitaan. Tähän
on paneuduttu Snellmanin talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa käsittelevien artikkelien kautta, joita on tarkasteltu aikakauden asenteisiin ja
toteutettaviin toimenpiteisiin vaikuttaneen taloudellis-sosiaalisen taustan ja aatevirtausten pohjalla.
Tutkimuksessa käytiin läpi maatalouspoliittisia, yhteiskuntapoliittisia, teollisuuspoliittisia ja elinkeinovapautta koskevia kysymyksiä ja
tarkasteltiin, miten Snellman suhtautui näihin teemoihin toisaalta teoreettisesti, toisaalta oman aikansa sosiaalisten ongelmien ratkaisijana.
Edelleen tutkimuksessa on paneuduttu Snellmanin mielipiteiden muuttumiseen ja kärjistymiseen 1840-luvulta eteenpäin. Erityisesti Snellmanin
sosiaalipoliittiset näkemykset on otettu esille ja pyritty vastaamaan kysymykseen, oliko hänella varsinaista sosiaalipoliittista linjausta ja
mahdollisesti yleisempää ajatusmallia näiden ongelmien käsittelemiseksi.
Snellmania ei tarkasteltu pelkästään historiallisena ilmiönä oman aikakautensa taustaa vasten, vaan tutkimuksessa pyritiin myös identifioimaan
Snellmanin kohtaamat ongelmakentät nykyaikaan. Vertailukohtana tarkasteltiin Euroopan 1990-luvun yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa
esiintyvää kolmannen tien ideologiaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin ensisijaisesti sitä, missä määrin Snellmanin sanomalehtikirjoituksista voitiin
löytää tunnistettavia sosiaalipoliittisia linjauksia ja toissijaisesti sitä, missä määrin Snellmanin tarjoamat ratkaisut ovat rinnastettavissa
sosiaaliliberalistisen ajattelun kanssa.
Snellman ei ajanut nopeaa sosiaalista muutosta, mutta tarttui terävällä kynällä vallitseviin epäkohtiin.
Selkeästi sosiaalipoliittisina voidaan pitää Snellmanin kannanottoja tilanjakoon, työväestöön ja avustustoimintaan nähden. Tilanjakoa Snellman
kannatti selkeästi. Samoin hän korosti työväestön oikeuksia kohtuulliseen ansioon, oli sitten kysymys maatyöläisistä tai käsityöläisistä. Vaikka
Snellmanin suhtautuminen varsinaiseen avustustoimintaan oli ristiriitainen, osin jopa negatiivinen, hänen kirjoitustensa voimakas sosiaalinen
lataus tilattomien ja käsityöläisten puolesta viittaa siihen, että sosiaaliset kysymykset ja arvot olivat hänelle tärkeitä.
Snellmanin näkemys oli perusvireeltään liberalistinen, yritteliäisyyttä korostava selkeästi tajutussa kansallishengen ja yhteistoiminnan eli
yhteishyvän, kehikossa. Snellmanin mielestä yhteiskunnan velvollisuus on tasapuolisen toimintaympäristön järjestäminen ja sivistyksen
edistäminen; köyhien velvollisuus on itse ponnistelemalla saavuttaa tavoitteensa yhteiskunnallisen kehikon puitteissa.
Snellmanin sosiaalipoliittisen ajattelun ytimenä voidaan katsoa olevan seuraava kannanotto: yhteiskunnan köyhimpien osaa parantamalla ja
varallisuusosuutta suurentamalla saadaan aikaan paras mahdollinen yhteiskunta.
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