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ARTIKKELIT 1

PÄÄKIRJOITUS

MAAHANMUUTTO HAASTAA
HYVINVOINTIVALTIOTA JA SUOMALAISTEN SUVAITSEVAISUUTTA

V

uosikirjamme teema oli viime vuonna naisten työ, ja tänä vuonna se on
maahanmuutto. Haluamme käsitellä vuoden aikana vahvasti esille nousseita aiheita pintaa syvemmältä. Viime syksyn pakolaisvyöry herätti suomalaiset todellisuuteen,
jossa joudumme elämään vielä pitkään. Mervi
Leppäkorpi käsittelee tutkimusartikkelissaan
ns. paperittomien selviytymisstrategioita ja
Merja Jutila Roon maahanmuuttajataustaisten kansalaisten äänestysaktiivisuutta. Vuosikirjamme on saanut Tieteellisten seurojen
valtuuskunnalta
vertaisarviointitunnuksen,
joka oikeuttaa meidät pyytämään tieteellisiä
artikkeleita hyväksyessämme arvion kahdelta
”nimettömäksi” jäävältä asiantuntijalta. Päivi
Uljas muistuttaa kirjoituksessaan siitä, etteivät
maahanmuuton vastaiset reaktiot ole uusia.
Samalla tavalla jo niin sanotun ensimmäisen
globalisaation aikana 1800- ja 1900-lukujen
vaihteessa työläiset huolestuivat työpaikkojensa puolesta.
Useat opiskelijat ovat tehneet opinnäytteensä maahanmuuttokysymyksestä. Olivia
Maury, Riikka Nieminen ja Charlotte Junnila
kirjoittivat meille tutkimustuloksistaan tiivistelmän.
Vuoden 2015 Työväentutkimus-palkinnon
saanut Jenni Hokka kirjoittaa siitä, miten
TV2:n koko kansalle tarkoitetut viihdesarjat
heijastavat suomalaista hyvinvointivaltiokertomusta. Päivi Uljas on koonnut erittäin hyödyllisen katsauksen uusimmasta koti- ja ulkomaisesta hyvinvointitutkimuksesta.
Erittäin ajankohtainen teema on myös
työmarkkinoiden uudelleenjärjestäytyminen

”kiky”-sopimuksineen. Kysyimme kahdelta
ammattiyhdistysjohtajalta, SAK:n tuoreelta
puheenjohtajalta, Jarkko Elorannalta, ja Rakennusliiton puheenjohtajalta, Matti Harjuniemeltä, mihin suomalaisilla työmarkkinoilla
ollaan menossa. Heidän vastauksensa antavat ajattelemisen aihetta.
Pyysimme entiseen malliin muutamilta lukuvuoden 2015–2016 aikana pro gradu -tutkielmansa valmiiksi saaneelta opiskelijalta
tiivistelmän työstään.
Suomessa ilmestyy joka vuosi hämmästyttävän paljon kiinnostavia historiallisia ja
yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia, tietokirjoja ja muistelmia. Olemme nähneet kovasti
vaivaa nostaaksemme runsaasta tarjonnasta
esiin mielenkiintoisimmat teokset.
Vuosikirjaamme julkaisevat työväen perinnelaitokset kertovat Tiedonkierto-osastossa ajankohtaisista tapahtumista kuluneen
vuoden varrelta. Kiitämme vuosikirjamme
saamasta taloudellisesta tuesta ja tuki-ilmoituksista. Ilman niitä ei julkaisuamme olisi.
Artikkeleiden ja arvostelujen kirjoittajille, toimituskunnalle, toimittajille ja kaikille vuosikirjaamme avustaneille kuuluu jälleen suurkiitos
rakentavasta ja pyyteettömästä yhteistyöstä.
Toivotan virkistäviä lukuhetkiä Työväentutkimus 2016 -vuosikirjan parissa!

Seppo Hentilä
päätoimittaja
seppo.hentila(at)helsinki.fi
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ARTIKKELIT

VERKOSTOITUMISEN
MERKITYS YHTEISKUNTAAN
SIJOITTUMISESSA ILMAN
OIKEUTTA TYÖHÖN
Mervi Leppäkorpi
Dipl.-Soz., Itä-Suomen yliopisto, Universidad
Autónoma de México, Programa de
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales

Johdanto

E

uroopassa elää miljoonia siirtolaisia
ilman oikeutta sosiaaliturvaan ja työntekoon. Vuonna 2008 EU-alueella
eli kokonaan ilman oleskelulupaa ja muodollista asemaa yhteiskunnassa 1,9–3,8 miljoonaa ihmistä1. Talouskriisin myötä monet
siirtolaiset menettivät työn ja sosiaaliturvan
Etelä-Euroopassa ja lähtivät etsimään uusia
mahdollisuuksia muualta. He ovat vastaavassa asemassa, vaikka heidän oleskelunsa ei ole
luvatonta. Perustarpeiden tyydyttäminen edellyttää tällaiseen asemaan joutuneilta epämuodollisia, valtiosta riippumattomia järjestelyjä.
Vaihtoehdoiksi jäävät muiden varassa eläminen tai erilaiset harmaan talouden muodot ja
informaalin talouden aktiviteetit.
Kysymys ilman oikeutta sosiaaliturvaan ja
työntekoon oleskelevien ihmisten asettumisesta yhteiskuntaan on yhä ajankohtaisempi,
kun siirtolaisiin kohdistetaan hallinnan keinoja, jotka sulkevat heidät muodollisesti ulos

yhteiskunnasta. Suomessa vapaehtoisen paluun lain muutoksella luotiin mekanismi, jolla
kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija
voidaan poistaa vastaanottokeskuksesta ilman
edellytyksiä toimeentuloon, ellei hän suostu
palaamaan vapaaehtoisesti eikä häntä voida
käännyttää vasten tahtoaan2. Ruotsissa on säädetty vastaava laki3.
Tässä artikkelissa analysoin Hampurissa,
Tukholmassa ja Helsingissä keräämäni etnoJUDÀVHQ DLQHLVWRQ VHNl 1RUUN|SLQJLQ $UEHtets museumin keräämien haastattelujen pohjalta sosiaalisen pääoman vaikutusta mahdollisuuksiin työskennellä. Esittelen aluksi käsitteet
ja kontekstin. Sen jälkeen kuvailen aineistoa
MD PHWRGHMD 1HOMlQQHVVl RVDVVD WDUNDVWHOHQ
aineiston pohjalta sosiaalisen pääoman merNLW\VWl$OXNVLNlVLWWHOHQPDKGROOLVXXNVLDROOD
ansaitsematta rahaa, sitten tarkastelen erilaisten verkostojen vaikutuksia harmaan talouden
piiriin sijoittumisessa ja lopuksi kysyn, miten
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Rasisminvastainen mielenosoitus Tampereella Itsenäisyydenkadulla
2.10.2015. Kuva: Teemu Ahola. Työväenmuseo Werstas.

verkostot vaikuttavat mahdollisuuksiin vaatia
oikeuksia työelämässä.
Käsitteet ja konteksti

Keskityn tässä artikkelissa ilman työnteko-oikeutta maassa oleskeleviin siirtolaisiin. Täysin
ilman oleskelulupaa maassa oleskelevista ihmisistä puhuttaessa käytetään suomeksi usein
termiä paperittomat (engl. undocumented tai
irregular migrant). Ihmisistä puhutaan myös
heidän oleskelunsa kautta: he voivat olla luvattomasti maassa eli viranomaiskielellä ilmaistuna laittomasti maassa. Kolmansien maiden
kansalaisiin, joilla on oleskelulupa muualla
Euroopassa, saatetaan viitata samoin termein.
Heidän oleskelustaan tulee kuitenkin sääntöjen vastaista vain, jos he rikkovat oleskelun

ehtoja. Esimerkiksi työnteko on sallittu vain
rajatuilla aloilla ja lyhyissä jaksoissa4.5
Siirtolaisia ilman oleskelulupaa ja heidän
sijoittumistaan työmarkkinoille on tutkittu
HUL(XURRSDQPDLVVD(VLPHUNLNVL1HYD/|Z
on analysoinut Rankan Sans Papiers -liikettä6.
Saksassa työtä ilman lupaa ovat tutkineet mm.
1RUEHUW&\UXV7MD-|UJ$OW8. Ruotsissa papeULWWRPXXWWD WXWNLWDDQ ODDMDVWL $VLDD RYDW Nlsitelleet siellä mm. Heidi Moksnes9MD1LNODV
6HOEHUJ10. Suomessa Jukka Könönen tarkastelee siirtolaisten prekaaria työmarkkina-asemaa
käsittelevässä väitöskirjassaan muun muassa
työtä ilman oleskelulupaa11 MD 5ROOH $OKR VLvuaa väitöskirjassaan ay-liikkeen ja ilman oleskelulupaa oleskelevien ihmisten ristiriitaista
suhdetta12.
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Tässä artikkelissa käytän sosiaalisen pääRPDQ NlVLWHWWl -DPHV &ROHPDQLQ WDUNRLWWDmassa merkityksessä13 &ROHPDQ WDUNDVWHOHH
yksilön käytössä olevia suhdeverkostoja sosiaalisena pääomana, joka on luonteeltaan
yhtäältä yksilön ja toisaalta yhteisön yhteisNl\W|VVlROHYDUHVXUVVL&ROHPDQLQDQDO\\VLVsa sosiaalinen pääoma koostuu verkostoista,
normeista ja luottamuksesta. Suhteiden kiinteys on keskeistä.
Työskentely ilman työnteko-oikeutta tapahtuu pääsääntöisesti informaalin tai harmaan talouden puitteissa. Markku Hirvonen
ym. käyttävät kansantaloudellista määritelmää: ”Harmaassa taloudessa [...] on kysymys
sellaisten hyödykkeiden tuotannosta, joka on
sinänsä laillista, mutta toiminta halutaan salata
viranomaisilta tai sen laajuus ilmoitetaan tarkoituksella väärin [...]”14. Harmaan talouden
muodot ovat aineistossa hallitsevia ansaintakeinoja. Rahanansaintaa voi tapahtua myös
informaalin talouden piirissä esimerkiksi jätteitä kierrättämällä tai asuntoa vuokraamalOD 1lN\Yl LQIRUPDDOLOOD VHNWRULOOD WDSDKWXYD
toiminta voi olla suljettu pois ilman oleskelulupaa maassa oleskelevilta ihmisiltä. Pulloja
keräävien oleskeluoikeus saatetaan tarkastaa.
Myös kadulla tapahtuva seksityö sisältää kontrolliuhan. Hirvonen ym. käyttävät laittomista
taloudellisista aktiviteeteista suomeksi termiä
musta talous15. Useampi haastateltava kertoo,
että heitä on yritetty rekrytoida myymään
huumeita, mutta he painottavat kieltäytyneensä tästä.
Aineisto ja metodit

Käytän tämän artikkelin pohjana väitöskirjaani varten vuosina 2014–2016 keräämäni aineiston rajattua osaa: 18:aa Helsingissä, Tukholmassa ja Hampurissa tekemääni haastatWHOXDVHNl1RUUN|SLQJLQ$UEHWHWV0XVHXPLQ
aineiston kahdeksaa haastattelua. Haastatteluja on perusteltua tarkastella kokonaisuutena

yhtäältä anonymiteetin ja toisaalta aineiston
samankaltaisuuden vuoksi. Molemmissa työtä
käsitellään osana laajempaa elämäntilannetta.
Kaikki haastattelut ovat avoimia ja puolistrukturoituja.
$QDO\VRLQ KDDVWDWWHOXW DLQHLVWROlKW|LVHVWL
$LQHLVWRRQNRRGDWWXDOXVWDYDQDQDO\\VLQMlOkeen kategorioihin. Prekaarin työn kategoriaa
määrittelevät ala, palkka, työn kesto ja suhde
työnantajiin. Verkoston merkityksen arvioinnissa olen ottanut huomioon työllistymisen
yleensä, työn prekaariuden sekä kuulumisen
yhteisöön. Oikeuksien vaatimista tarkastelen
työhyväksikäytön, vastarinnan ja yhteisöön
kuulumisen kautta.
Toimeentulo ilman lupaa

/lKHV NDLNNL KDDVWDWHOWDYDW RYDW ROOHHW (Xroopassa useilla erilaisia oikeuksia sisältävillä
oleskelustatuksilla. Oleskelutilanteiden vaihtelu on tyypillistä heikossa asemassa oleville
siirtolaisille16.
Työstä ilman lupaa voi seurata sanktioita
sekä työntekijälle että työnantajalle. Yrityksiin
ja niiden työntekijöihin kohdistetaan erilaisia
kontrollin menetelmiä, joiden tarkoituksena
on varmistaa työntekijöiden oikeuksien toteutuminen sekä ulkomaalaisten kohdalla varmistaa työnteko-oikeuden voimassaolo. Työnteko
ilman lupaa voi johtaa käännytykseen. Haastatelluista suurin osa mainitsee kontrollien uhan
olevan stressiä tai pelkoa aiheuttava tekijä. Työ
voi olla näennäisesti virallista. Helsingin Sanomat uutisoi vuonna 2014 tapauksesta, jossa
työntekijä ja työnantaja luulivat, että kaikki on
tehty oikein, kunnes poliisi haki työntekijän.
*DPELDODLQHQNRNNLROLVDDQXWYHURWRLPLVWRVta verokortin, ja kaiken piti olla kunnossa17.
Taloudellisen toiminnan ulkopuolella

Osa haastateltavista on pystynyt jättäytymään
taloudellisten aktiviteettien ulkopuolelle.
Tämä on mahdollista, jos taustalla on yhteisö,
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Jos turvapaikanhakija ei ole saanut hakemaansa kansainvälistä
suojelua ja tämä päätös koetaan
epäoikeudenmukaiseksi, uskonnolliset yhteisöt tai poliittiset
ryhmät saattavat tukea turvapaikanhakijaa taloudellisesti ja
auttaa hänen oleskelunsa laillistamisessa.

tyypillisesti perhe, joka tukee elämisen kustannuksissa.
Kun taloudellinen turva on
sidottu parisuhteeseen, riskinä on suhteen päättyminen ja
sitä kautta taloudellisen turvallisuuden menettäminen.
Jos turvapaikanhakija ei ole
saanut hakemaansa kansainvälistä suojelua ja tämä päätös koetaan epäoikeudenmukaiseksi, uskonnolliset yhteisöt tai poliittiset ryhmät saattavat
tukea turvapaikanhakijaa taloudellisesti ja auttaa hänen oleskelunsa laillistamisessa. Tällöin
yhteisö määrittelee, kuka ”ansaitsee” tukea ja
kuka ei18. Esimerkiksi ”erityisen haavoittuva
asema” voi olla tuen peruste.
Haastatelluilla siirtolaisaktivisteilla, jotka
eivät tehneet työtä, oli jonkinlainen yhteisö
huolehtimassa elinkustannuksista. Tiiviissä
yhteisössä tuki voi jatkua, kunnes oleskelutilanne muuttuu tai henkilö käännytetään.
Esimerkiksi ystävää voidaan tukea vuosia. Vähemmän tiiviin yhteisön tuki, joka perustuu
lahjoituksiin poliittista kamppailua käyville,
on aineiston valossa enemmänkin lyhytaikaista. Joissain tapauksissa tuki voi päättyä, ellei
henkilö toimi pitkäjänteisesti toivotulla tavalla
vaikkapa jatkamalla poliittista aktivismia tai
ryhtymällä tavoittelemaan integraatiota.
Osa ihmisistä valitsi työn, vaikka heillä oli
yhteisön taloudellinen tuki. Tätä perustellaan
esimerkiksi sukupuolirooleilla (”Man has to
ZRUNµ VHNlW\|QLWVHLVDUYROOD7\|QNDXWWDWDvoitellaan myös oleskelun laillistamista riippumatta siitä, miten realistinen tämä tavoite on
kansallisessa kontekstissa.
Työssä

Työn löytämiseen on kolme strategiaa: maksullinen työnvälitys, vertaisverkostoituminen
sekä auttavien tahojen solidaarisuus19. Työnvälityksestä voi maksaa esimerkiksi ihmissa-

lakuljetuksen hinnassa.
Tällöin paikallinen kontakti välittää työt ja sosiaalista pääomaa ei tarvita
– ainakaan oleskelun alNXYDLKHHVVD $LQHLVWRVVD
ei ole näkyvissä piirteitä
ihmissalakuljetuksesta
tai muusta ihmiskaupparikollisuudesta, vaikka
työntekijät tuovatkin siinä esiin, että erilaista
hyväksikäyttöä esiintyy.
Työtä voi etsiä tuttujen kautta, jotka tuntevat työnantajia ja suosittelevat töihin. Tämä
vaatii hakeutumista ihmisten pariin, joilla on
pääsy työmarkkinoille joko työnantajan tai
luottotyöntekijän roolissa. Työsopimus tai
suosittelu saattavat maksaa. Hankitun sosiaalisen pääoman merkitys korostuu siinä, millaisiin työsuhteisiin voi päästä. Pisimmilleen
vietynä työntekijä voi rakentaa verkostot sekä
lopulta johtaa yritystä toisen nimissä ja palkata
virallisesti työntekijöitä. Tällöin yritys on yritys muiden joukossa. Järjestely voi toimia, ellei
virallinen omistaja keskeytä sitä.
Hampuriin on alkanut muodostua päiväW\|OlLVWHQUHNU\WRLQWLSLVWHLWl1lLGHQSLVWHLGHQ
tunteminen edellyttää jonkinlaista verkostoa,
jonka kautta on mahdollista saada tieto niiden
sijainnista. Työn löytäminen niiden kautta ei
edellytä vastaavaa sosiaalista sitoutumista kuin
mikä tarvitaan, jos töitä hankitaan tuttavien
kautta.
Työmahdollisuus voi tarjoutua ihmisten
kautta, jotka haluavat auttaa. Solidaarisuuteen
perustuva taloudellinen aktiivisuus edellyttää
poliittista aktiivisuutta tai avun hakemista tahoilta, joiden kautta solidaarisen työn markkinoille voi päästä. Ihmiset saattavat palkata
huonossa asemassa olevan työntekijän, koska
haluavat tukea tätä. Työn solidaariseen luonteeseen suhtauduttiin haastateltavien keskuudessa kahtalaisesti: osa piti työn tarjoamista
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hyvillä ehdoilla palveluksena, joka auttoi säilyttämään arvokkuuden vaikeassa tilanteessa.
Osa kiinnitti huomiota siihen, että harmaa
talous hyödyttää aina enemmän työnantajaa
kuin työntekijää. Yritysmuotoinen toiminta
on usein ruuan myyntiä. Tämä edellyttää verkostoitumista ihmisten kanssa, joilla on yhteyksiä maksukykyisiin asiakkaisiin.
Yksi haastateltava kertoo saaneensa töitä
kiertämällä yritysten ovilla ja jättämällä puhelinnumeroita. Tämä on ainoa esimerkki
työllistymisestä ilman verkostoja, mutta se
osoittaa, että verkostoitumatonkin voi selvitä
työmarkkinoilla.

yhteiskunnan ja työoikeuksien tuntemusta ja
haluttomuutta hyväksyä alimpia palkkoja perustellaan latinalaisamerikkalaisten pakolaisten
yhteiskuntaan sitoutumisella 1970-luvulla23.
(WQLQHQ VWUDWLÀNDDWLR HL DLQHLVWRQ YDORVVD
riitä yksinään selittämään eroja. Haastateltavat
kertovat palkkarakenteen liittyvän oleskelustatukseen: mitä huonompi oleskelustatus, sen
alempi palkka24. Bernhardt ym. esittävät sijoittumisen matalapalkka-alojen eri töihin olevan
osa kompleksia hierarkiaa, johon vaikuttavat
sukupuoli, etnisyys, ”rotu” sekä yhteisöjen
sisäiset verkostot25. Moksnes näkee, että järjestäytyminen vaikuttaa palkkaan ja että se voi
toisaalta myös estää työllistymisen26.

Työolosuhteet

/lKW|NRKWDLVHVWL LOPDQ W\|K|Q RLNHXWWDYDD
oleskelulupaa työskentelevät ovat malliesimerkki prekariaatista20. Heidän työsuhteensa ovat lyhyitä ja heidän työnsä jatkuvuus on
epävarmaa. Heille maksetaan pääsääntöisesti
alempaa palkkaa kuin niille, joilla on työehtoVRSLPXV/LVlNVLKHLGlQSDONNDYRLGDDQPDNsaa vain osin tai jättää kokonaan maksamatta.
Heidän neuvotteluasemansa on huono, sillä
heidät voidaan korvata helposti uusilla työntekijöillä. Työn tekeminen ilman oleskelulupaa
rajoittuu aineistossa muodollisesti pienyrityksiin ja kotitalouksiin. Työskentely julkishallinnon tehtävissä perustuu alihankintaketjutukseen.
+DDVWDWHOWDYLHQSDONNDWDVRYDLKWHOHH$OLPmillaan ihmisille on maksettu vain noin euron tuntipalkkaa. Ylimmillään ihmiset ovat
voineet saada työehtosopimuksen mukaista
SDONNDDPXWWDLOPDQVLYXNXOXMD-|UJ$OWWXR
esiin kansalaisuuksien väliset palkkaerot kotitalouksissa tehtävässä siivous- ja hoivatyössä21.
Kansalaisuuteen perustuvia palkkaeroja on
selitetty tutkimuskirjallisuudessa esimerkiksi
HWQLVHOOl VWUDWLÀNDDWLROOD22. Yhteisön asemoitumisella voi olla merkitystä. Tukholman latinalaisamerikkalaisen yhteisön verrattain hyvää

Oikeuksien vaatiminen

Työntekijöillä, joilla ei ole oleskelulupaa, on virallisen järjestelmän puitteissa heikot mahdollisuudet vaatia oikeuksiaan ristiriitatilanteissa.
Työnantajan ilmiantaminen on käytännössä
mahdollista vain, jos henkilö on päättänyt jo
poistua maasta. Oikeuksien vaatiminen voi
johtaa käännytykseen. Euroopassa ammattiyhdistysliike ei ole järjestelmällisesti pyrkinyt
sitouttamaan ilman oleskelulupaa työskenteleviä osaksi varsinaista toimintaansa27. Yksittäisissä tapauksissa on tehty poikkeuksia.
Hampurissa ammattiyhdistysliike tuki itsensä
VLLUWRW\|OlLVLNVL PllULWWHOHYll /DPSHGXVD LQ
+DPEXUJ U\KPll +HLVWl WXOL DPPDWWLOLLWWRjen jäseniä, ja ammattiliitto on eri tavoin tukenut ryhmän kamppailua, joskaan ei yksimielisesti tai osana ammattiosastoja. Kaupungissa
on myös neuvontapiste ilman oleskelulupaa
työtä tekeville. Papperslösa Stockholm -ryhmän järjestäytyminen toimi sysäyksenä Tukholman ammattiliittojen organisoiman neuvontapisteen järjestämiselle, mutta neuvonta
on irrallaan muusta toiminnasta.28
$PPDWWL\KGLVW\VOLLNH YRL YDDWLD RLNHXNsia pehmein keinoin, esimerkiksi soittamalla
työnantajalle. Tämä ei aina ole todellinen vaih-

ARTIKKELIT 9

toehto. Työntekijä saattaa menettää asemansa
luotettuna työntekijänä:
H(aastateltava): Se työnantaja maksoi jo muutenkin huonosti ja sitten ei vaan enää maksanut. Ei voi mitään.
0/2OHWNRNXXOOXW>SDLNDOOLVHVWDD\OLLNNHHQ
neuvontapisteestä]?
H.: Joo. Mutta ei se auta. Jos joku soittaa
työnantajalle, en saa enää ikinä töitä sieltä, tai
keneltäkään muulta [samalla alalla].29

Työntekijöiden omaehtoinen järjestäytyminen on onnistunut esimerkkikaupungeista
Tukholmassa. Paperittomat siirtolaiset järjesWl\W\LYlW VLHOOl DQDUNRV\QGLNDOLVWLVHQ 6$&Q
6YHULJHV $UEHWDUHV &HQWUDORUJDQLVDWLRQ 
itsenäiseksi ryhmäksi. Järjestäytyminen pienemmässä kontekstissa ei anna toimijoille
institutionaalista valtaa30. Sen sijaan strategiat on mietittävä uudelleen. Vaihtoehtoisia
strategioita voivat olla esimerkiksi kielteinen
julkisuus31 tai kiristäminen ilmiantamisella32.
Myös lakot ovat mahdollisia, jos mukana on
tarpeeksi ihmisiä kuten Ranskan Sans Papiers
-liikkeen tapauksessa33.
Lopuksi

$LQHLVWRWXNHHDLHPSLHQWXWNLPXVWHQNlVLW\Nsiä siitä, että siirtolaiset ilman oleskelulupaa
tai työnteko-oikeutta muodostavat heterogeenisen ryhmän. Sosiaalisen pääoman tiedetään
olevan siirtolaisille ilman oleskeluoikeutta tärNHll$LQHLVWRQYDORVVDVHYDLNXWWDDNHVNHLVHVti siihen, onko työtä pakko tehdä.
Korkea sosiaalinen pääoma saattaa mahdollistaa kokonaan taloudellisten aktiviteettien ulkopuolelle jättäytymisen. Ideologisella
tai avun ”ansaitsemiseen” sidotulla tuella, joka
saadaan vähemmän tiiviillä yhteistyöllä, on
UDMRLWXNVLD 1lPl UDMRLWXNVHW OLLWW\YlW VLLKHQ
miten hyvin henkilö täyttää hänelle asetetut
odotukset.
Sijoittuminen työmarkkinoille on tulosta yksilön osaamisen lisäksi monesta muusta
tekijästä. Verkostot ovat yksi näistä tekijöis-

tä. Mitä korkeampi sosiaalinen pääoma henkilöllä on, eli mitä paremmin sijoittuneeseen
yhteisöön tai verkostoon hän kuuluu ja mitä
luotetumpi hän on yhteisössään, sitä paremmin hänellä on mahdollisuuksia sijoittua työmarkkinoille. Palkkatason muotoutuminen
on monimutkaisten sosiaalisten tekijöiden
summa. Yritysmuotoinen työskentely vaatii
riittävän laajan ja luotettavan asiakaskunnan
keräämistä. Tämä edellyttää verkostoitumista
maksukykyisten ihmisten kanssa.
Ilman työntekoon oikeuttavaa lupaa työskentelevät ihmiset eivät kuulu ammattiyhdistysliikkeen ydinkohderyhmään. Omien
oikeuksien vaatiminen vaatii toisenlaista järjestäytymistä. Työnantajiin voidaan vaikuttaa
esimerkiksi painostamalla kampanjoilla tai uhkailemalla viranomaisilla, mikä voi vaikeuttaa
työllistymistä jatkossa.
Myös yksilölliset strategiat nousevat heteURJHHQLVHVWl DLQHLVWRVWD HVLLQ 1H RVRLWWDYDW
että sosiaalinen pääoma auttaa sijoittumisesVDW\|PDUNNLQRLOOH/LVlNVLQHRVRLWWDYDWHWWl
työmarkkinoille sijoittumisen strategioita voi
kehittää myös verkostojen ulkopuolella.
Viitteet
 &ODQGHVWLQR3URMHFWFinal reportKWWSZZZJOD
DFXNPHGLDPHGLDBBHQSGI/XHWWX
2 HE 170/2014. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja
ulkomaalaislain muuttamisesta. KWWSZZZÀQOH[ÀÀ
esitykset/he/2014/20140170/XHWWX
 )LQDQVXWVNRWWHQVEHWlQNDQGH)L8Extra
ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar. KWWSVGDWDULNVGDJHQVHÀO)%&
'%)&(&'/XHWWX
4 Maahanmuuttovirasto: Oikeus työntekoon ilman oleskelulupaa. KWWSZZZPLJULÀW\RVNHQWHO\BVXRPHVVDW\RQWHko_ilman_oleskelulupaa/XHWWX
 $LQHLVWRVVDHLNHUllPLVDMDQNRKGDQYXRNVLQl\XXVLHQ
lakien vaikutuksia.
 /|Z1HYDWir leben hier und wir bleiben hier! Die Sans
Papiers im Kampf um ihre Rechte. Münster, Westfälisches
'DPSIERRW
 &\UXV1RUEHUW0HQVFKHQRKQH$XIHQWKDOWVVWDWXVLQGHU(UZHUEVDUEHLW(LQHVR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKH
(LQIKUXQJ7HRNVHVVD$QGUHDV)LVFKHU/HVFDQR(YD
.RFKHUMD*KD]DOHK1DVVLEL WRLP Arbeit in der Illegalität.
Die Rechte der Menschen ohne Aufenthaltspapiere. Frankfurt,
1HZ<RUN&DPSXV
 $OW-|UJLeben in der Schattenwelt. Problemkomplex ”illegale” Migration..DUOVUXKH9RQ/RHSHU/LWHUDWXUYHUODJ
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 0RNVQHV+HLGL3DSSHUVO|VDDUEHWDUHRFKP|Mligheterna för facklig organisering. Teoksessa Sager,
0DMD+ROJHUVVRQ+HOHQDMDgEHUJ.ODUD WRLP Irreguljär migration i Sverige: Rättigheter, vardagserfarenheter,
motstånd och statliga kategoriseringar.*|WHERUJ'DLGDORV
6HOEHUJ1LNODV7KHODZVRI ·LOOHJDO·ZRUNDQG
GLOHPPDVLQLQWHUHVWUHSUHVHQWDWLRQRQVHJPHQWHGODERU
PDUNHWV$SURSRVLUUHJXODUPLJUDQWVLQ6ZHGHQ&RPSDUDWLYH/DERU/DZ 3ROLF\-RXUQDO  ²
11
Könönen, Jukka 2014: Tilapäinen elämä, joustava
työ: rajat maahanmuuton ja työvoiman prekarisaation mekanismina. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.
$OKR5ROOHInclusion or Exclusion? Trade Union Strategies and Labor Migration. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.
&ROHPDQ-DPHV66RFLDO&DSLWDOLQWKH&UHDWLRQ
RI +XPDQ&DSLWDOAmerican Journal of Sociology, 94,
Supplement. 95-130.
+LUYRQHQ0DUNNX/LWK3HNNDMD5LVWR:DOGHQ
Suomen kansainvälistyvä harmaa talous. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2010.
15 Hirvonen ym. 2010, 27.
(VLP$QGHUVRQ%ULGJHWMD5XKV0DUWLQ5HVHDUFKLQJ,OOHJDOLW\DQG/DERXU0LJUDWLRQ*XHVW(GLWRrial. Population, Space and Place 16, 175–179.
+6/XSDMlUMHVWHOPlVHNRLWWDDSllW²%DED-DEELMRXWXLMlWWlPllQW\|SDLNNDQVDYllUlQW\|OXYDQWDNLD
KWWSZZZKVÀNDXSXQNLD/XHWWX
19.7.2016.

9UW/HSSlNRUSL0HUYL2LNHXGHWWRPDVVDDVHmassa olevat siirtolaiset kolmannen sektorin asiakkaina.
1lN|NXOPLDWDSDXVHVLPHUNLQNDXWWDKansalaisyhteiskunta
1/2015, 74–96.
.WVP\|V$OWSS
(VLP0RNVQHV.|Q|QHQ$OW
$OW
0P$OKR
23 Moksnes 2016.
9UWP\|V$OKR
%HUQKDUGW$QQHWWH0F*UDWK6LREKiQ'H)LOLSSLV
James 2008: The State of Worker Protections in the
8QLWHG6WDWHV8QUHJXODWHG:RUNLQ1HZ<RUN&LW\
International Labour Review, 147 (2-3), 135–162.
26 Moksnes 2016.
0RNVQHV$OKR
28 Myös Helsingissä avattiin neuvontapiste ”maahanmuuttajataustaisille työntekijöille” aineiston keruun päättymisen jälkeen.
29 Haastattelu on tehty toisella kielellä ja suomennettu puhekieliseksi kuten alkuperäisessä sitaatissa.
9UW%ULQNPDQQ8OULFK&KRL+DH/LQ'HWMH5LFKDUG
Dörre, Klaus; Hajo, Holst; Karakayali, Serhat; SchmalsWLHJ&DWKDULQDStrategic Unionism. Aus der Krise zur
Erneuerung? Umrisse eines Forschungsprogramms:LHVEDGHQ
969HUODJIU6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
31 Moksnes 2016.
$OW
/|Z
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MAAHANMUUTTAJIEN
VAALEIHIN OSALLISTUMINEN
SUOMESSA
Merja Jutila Roon
PhD, projektitutkija, Kalevi Sorsa -säätiö

Suomessa asui noin 230 000 ulkomaan kansalaista vuonna 2015.
Luku on lähes yhdeksänkertainen vuoteen 1990 verrattuna.1 Lisäksi
vuosina 1990–2015 Suomen kansalaisuus on myönnetty 103 214
henkilölle.2 Ylivoimaisesti suurin ryhmä ulkomaan kansalaisia Suomessa vuoden 2015 lopussa olivat Viron kansalaiset (50 367). Suomessa asuvista ulkomaan kansalaisista heitä on enemmän kuin joka
viides (21,9 %). Toiseksi eniten Suomessa asui Venäjän kansalaisia
(30 813) ja kolmanneksi eniten Ruotsin kansalaisia (8 174).3

U

lkomaan kansalaisten osuus oli
vuoden 2015 lopussa 4,2 prosenttia Suomen koko väestöstä.4 Vaikka
ulkomaalaisten määrä on kasvanut vauhdilla,
on maahanmuuttajien osuus maan väestöstä
kuitenkin vielä eurooppalaisesti alhainen.3
Ulkomaalaisista äänioikeus Suomen kuntavaaleissa on Euroopan unionin jäsenvaltiRLGHQ VHNl ,VODQQLQ MD 1RUMDQ NDQVDODLVLOOD
sekä muiden maiden kansalaisilla, kun he
ovat asuneet Suomessa vakinaisesti yli kaksi
vuotta.67
Kotouttamisen tavoitteena on edistää
maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskunnassa. Tämä tarkoittaa osallisuutta kaikilla
elämänalueilla – niin poliittisessa, yhteiskunnallisessa, taloudellisessa, sosiaalisessa
kuin kulttuurielämässä. Keskusteluissa kotoutumisesta yhteiskunnallinen ja poliittinen
osallisuus ovat kuitenkin jääneet vähemmälle
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huomiolle.8 Yhteiskunnan eheyden kannalta
on tärkeää, että kaikki Suomessa asuvat kokevat voivansa vaikuttaa omiin elinoloihinsa
ja osallistua yhteisistä asioista päättämiseen.9
Äänestysaktiivisuus onkin keskeinen kotoutumisen ja osallisuuden mittari.10
Maahanmuuttajat äänestäjinä

Maahanmuuttajien äänestysaktiivisuus on
pysynyt Suomessa alhaisena siitä asti, kun
ulkomaan kansalaiset saivat äänestysoikeuden kunnallisvaaleissa vuonna 1992. Myös
muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomessa
asuvien maahanmuuttajien äänestysprosentti
on alhainen.11
Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa Suomessa
oli 137 000 äänioikeutettua ulkomaan kansalaista (noin 3 % kaikista äänioikeutetuista).
Heistä lähes puolet (44 %) oli EU-maiden
kansalaisia.12 $LQRDVWDDQ  SURVHQWWLD
käytti äänioikeuttaan.13 Äänestysprosentti
koko maassa (58,2 %14) oli kolminkertainen
ulkomaan kansalaisten äänestysaktiivisuuteen verrattuna.
Äänioikeuttaan käyttäneistä Somalian kansalaiset erottuivat muita korkeimmalla äänestysprosentilla (39 %). Toisena olivat Ruotsin
kansalaiset (36 %).15
Eri tilastoja vertaillessa tulee olla tarkkana,
sillä maahanmuuttajat saattavat olla luokiteltu kielen, syntymämaan tai vanhempien syntymämaan mukaan. Siten tuloksetkin vaihtelevat määritelmästä riippuen.
Kansalaisuuden saaminen nostaa äänestystodennäköisyyden kaksinkertaiseksi.
Kansalaisuuden saaneista noin 39 prosenttia käytti äänestysoikeuttaan. Myös silloin,
kun kansalaisuuden saaneet lasketaan mukaan, Ruotsissa ja Somaliassa syntyneet ovat
maahan muuttaneista ahkerimpia äänestäjiä.
Tällöin luvut olivat 45 prosenttia Ruotsissa
syntyneistä ja 40 prosenttia Somaliassa syntyneistä.16

Suurimmat ryhmät, Venäjältä ja Virosta
tulleet, erottuvat puolestaan muita alhaisemmalla äänestysaktiivisuudella. Viron kansalaisista 12 prosenttia ja Venäjän kansalaisista
16 prosenttia käytti äänioikeuttaan. Suomen
kansalaisuuden saaneet mukaan laskettuna
luvut olivat hieman korkeammat: Virossa
syntyneistä äänioikeutetuista 14 prosenttia
ja Venäjällä syntyneistä 19 prosenttia äänesti
vuoden 2012 kuntavaaleissa.17
Suomeen tulevat maahanmuuttajat ovat
taustaltaan hyvin erilaisia, ja he tulevat maahan hyvin erilaisista syistä. Mahdollisia syitä
heidän alhaiselle osallistumiselleen vaaleissa
on useita. Kaikki eivät ole tietoisia äänioikeudestaan. Suomalainen poliittinen järjestelmä
on myös voinut jäädä heille vieraaksi. JoilleNLQ NLHOL WXRWWDD RQJHOPLD /LVlNVL SXROXHHW
eivät välttämättä ole osanneet tuoda esiin
maahanmuuttajia kiinnostavia aiheita ja aktivoida heitä osallistumaan.18
Tutkimusten mukaan maassaolon kesto19,
suomalainen puoliso, alaikäisten lasten määrä, aikaisempi äänestyskokemus ja lähtömaan
demokraattisuus vaikuttavat äänestysaktiivisuuteen. Kun äänioikeutettu tulee demokraattisesta maasta, hän äänestää uudessa
kotimaassaan todennäköisemmin kuin eidemokraattisesta maasta tullut.20
Myös kansalaisuuden saamisesta kulunut
aika lisää maahanmuuttajien äänestysaktiivisuutta. Kansalaisuuden saaminen ei kuitenkaan kasvata maahan muuttaneiden äänestysaktiivisuutta yhtä korkealle tasolle kuin se
on niillä, jotka ovat syntyneet Suomen kansalaisiksi.21
Koulutuksen ja iän vaikutukset äänestysaktiivisuuteen eivät ole maahanmuuttajilla
yhtä suuret kuin syntyperäisillä äänioikeutetuilla.22 Sen sijaan sosioekonominen asema,
joka on maahanmuuttajilla keskimäärin alhaisempi kuin syntyperäisillä, vaikuttaa vahvasti
äänestyskäyttäytymiseen.23
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Nasima Razmyar keskustelemassa Helsingin Rautatientorilla vuoden 2012 kuntavaalien aikaan. Kuva: Demokraatti. Kari Hulkko.

Maahanmuuttajien keskimääräinen työllisyysaste ja käytettävissä olevat tulot ovat
selvästi alemmat kuin Suomessa syntyneiden. Ulkomaiden kansalaisten työttömyysprosentti on noin kaksinkertainen Suomessa
syntyneisiin verrattuna.24 He työskentelevät
suomalaistaustaisia harvemmin asiantuntijatehtävissä ja ovat ”yliedustettuina palvelu- ja
myyntityössä samoin kuin muissa työntekijäammateissa.”25 Maahanmuuttajat ovat myös
suomalaistaustaisia useammin määräaikaisissa työsuhteissa sekä vuokratyössä. Käytännössä maahanmuuttajien käytettävissä olevat
keskitulot ovat noin kaksi kolmasosaa kantaväestön keskimääräisistä tuloista. 38 prosenttia maahanmuuttajista eli köyhyysrajan
alapuolella vuonna 2011, kun taas syntyperäisten kohdalla tämä luku oli 14 prosenttia.26

Ehdokkaat ja valituksi tulleet

Puolueet ovat pyrkineet lähestymään maahanmuuttajia muun muassa monipuolistamalla ehdokastarjontaansa. Tietoa on pyritty
jakamaan myös muilla kuin kotimaisilla kielilOl/LVlNVLSXROXHLOODVDDWWDDROODHULOOLVLlPDDhanmuuttajille tarkoitettuja valtakunnallisia
yhdistyksiä ja paikallisosastoja.27 Maahanmuuttajia on myös pyritty nostamaan puolueiden yleiseen toimintaan, jolloin ei synny
erottelua ”meidän ja muiden välillä.”28
Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa oli 680
ehdokasta, joiden äidinkieli oli muu kuin
suomi, ruotsi tai saame. He edustivat 1,8 :aa
prosenttia kaikista ehdokkaista. Vieraskieliset
olivat näissä vaaleissa siten prosentuaalisesti
aliedustettuina. Eniten vieraskielisiä ehdok-
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kaita oli Uudellamaalla, jossa 5,5 prosenttia
oli vieraskielisiä. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valituksi tuli 43 vieraskielistä ehdokasta
(0,4 % valituista).29
Vain kansalaisuuden saaneilla on äänioikeus eduskuntavaaleissa. Eduskuntavaaleissa
2011 vieraskielisiä oli 1,3 prosenttia äänioikeutetuista.30 Vieraskielisiä ehdokkaita oli
52. Heistä yksikään ei tullut valituksi. SDP:n
1DVLPD5D]P\DUWRVLQQRXVLWXROORLQHQVLPmäiselle varasijalle. Eniten vieraskielisiä ehdokkaita oli määrällisesti vihreillä (10), mutta
prosentuaalisesti eniten Suomen ruotsalaisella kansanpuolueella (8,4 %). Ehdokkaista
suurimmat kieliryhmät olivat venäjää (9) ja
somalia puhuvat (8).31
Vieraskielisten ehdokkaiden osuus nousi
2,2 prosenttiin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Suhteellisesti eniten vieraskielisiä ehdokkaita oli jälleen RKP:llä (4,8 %) ja toiseksi
eniten SDP:llä (3,2 %). Vähiten vieraskielisiä
ehdokkaita oli Kokoomuksella ja Perussuomalaisilla (0,9 % kummallakin). Vieraskielisistä ehdokkaista yli puolet oli ehdokkaana
Helsingin tai Uudenmaan vaalipiirissä.32
Vuoden 2015 vaaleissa eduskuntaan tuli
YDOLWXNVL 6'3Q $IJDQLVWDQLVVD V\QW\Q\W
1DVLPD 5D]P\DU VHNl 9LKUHLGHQ 7XUNLVVD V\QW\Q\W 2]DQ <DQDU33 Vieraskielisten
osuus valituista (1 %) oli kuitenkin pienempi kuin heidän osuutensa äänioikeutetuista
(1,7 %).34 /XYXW YRLYDW ROOD PDDKDQPXXWtajaväestön osuutta alhaisemmat useastakin
syystä. Ensiksi maahanmuuttajataustaisten
äänestysaktiivisuus on alhainen. Toiseksi ehdokasvalinnat eivät ole helposti pääteltävissä. Maahanmuuttajat eivät välttämättä valitse
maahanmuuttotaustaista ehdokasta, ja myös
Suomessa syntyneet voivat yhtä hyvin antaa
äänensä maahanmuuttotaustaiselle ehdokkaalle.

Katse tulevaan

Äänestysaktiivisuus puhuu vahvasti kotoutumisen ja yhteisöön kuulumisen puolesta.
Äänestämättömyys kertoo todennäköisesti
tiedon puutteesta tai ulkopuolisuuden kokemuksesta yhteiskunnassa.
Ulkomaan kansalaisia oli Suomessa vuoden 2015 loppuun mennessä noin 35 000
enemmän kuin vuoden 2012 lopussa35. Vuosina 2013–2015 kansalaisuuden saaneita oli
Suomessa noin 25 000.36 Maahanmuuttajaäänioikeutettujen määrä tulee siten olemaan
kevään 2017 kuntavaaleissa huomattavasti
HGHOOLVLl YDDOHMD VXXUHPSL /XYXW HLYlW ROH
vielä kovin suuria, mutta maahanmuuttajien
määrän todennäköisesti kasvaessa tulee maahanmuuttajat pyrkiä integroimaan hyvissä
ajoin osaksi Suomen poliittista järjestelmää.
Maahanmuuttajien
sosioekonominen
asema on yksi tekijä, johon tulisi kiinnittää
huomiota, kun mietitään keinoja maahanmuuttajien osallisuuden parantamiseksi pitkällä tähtäimellä. ”Erilaisilla koulutuksen ja
työelämään liittyvillä toimilla voi olla tärkeä
vaikutus osallistumiselle.”37
Myös tiedotukseen suomalaisesta järjestelmästä, vaaleista ja äänestämisestä tulisi panostaa entistä enemmän. Tiedotusta suunniteltaessa on otettava huomioon, että esimerkiksi kotoutumiskoulutuksen kautta tavoitetaan vain työttömät maahanmuuttajat. Siten
esimerkiksi työn perässä muuttaneet eivät
välttämättä edes saa tietoa äänioikeudestaan.
Tällä hetkellä ilmoitus äänioikeudesta laaditaan vain suomeksi tai ruotsiksi.38 On hyödytöntä toimittaa äänioikeutetulle ilmoitus
äänioikeudesta kielellä, jota hän ei ymmärrä.
Myös poliittisten puolueiden kannattaa
pyrkiä tavoittamaan maahanmuuttajat entisWlSDUHPPLQ1LLGHQNDQQDWWDDP\|VWDUMRWD
maahanmuuttajille tietoa puolueiden välisis-
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tä eroista. Pelkkä maahanmuuttotaustaisten
ehdokkaiden asettaminen ei ole puolueilta
riittävä keino maahanmuuttajaäänestäjien
aktivoimiseksi. Erityisesti työväenliikkeen
kannattaisi panostaa maahanmuuttajien aktivoimiseen uurnille sillä ”nykytiedon valossa
Euroopan maahanmuuttotaustaiset ihmiset
tukevat useammin vasemmistopuolueita.”39
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KLASSIKOT IKÄVIEN ILMIÖIDEN
ÄÄRELLÄ
Päivi Uljas
FT, Helsinki

Viime vuosien maahanmuuton vastainen liikehdintä on lisännyt
ilkeän rasistisia sävyjä yhteiskunnassa. Maahanmuuttoa vastustavat puolueet ja poliitikot ovat nostaneet kannatustaan lähes
kaikissa Euroopan maissa. Yksi vahvimmista maahanmuuton
vastaisista argumenteista on ollut se, että tulijat vievät ”meiltä” työpaikat ja pilaavat työmarkkinat polkemalla palkkoja.
Kuulostaako tutulta? Tällä argumentilla on iät ja ajat koetettu
vastustaa muualta – niin kotimaasta kuin ulkomailtakin – työmarkkinoille pyrkivää työvoimaa. Tuon tässä artikkelissa esiin
työntekijöiden kokemuksia tällaisista tilanteista jo ennen varsinaisen sosialistisen työväenliikkeen syntyä sekä tarkastelen
edellisen globalisaatiovaiheen opetuksia vuosilta 1860–1913.

Ei uutta...

J

o ennen varsinaisen työväenliikkeen
syntyä työläiset halusivat vastustaa
palkkojen alentamista. Työläisten
tavoitteina oli vähentää työntekijöiden keskinäistä kilpailua, estää työvoiman ylitarjontaa sekä sulkea ulos työmarkkinoilta sellaiset
työntekijät, jotka syystä tai toisesta polkisivat
palkkoja. Syrjinnän perusteena eivät läheskään aina ole olleet rodulliset tai uskonnolliset syyt. Esimerkiksi vuosina 1570–1590
talonpojat, naiset ja muiden ammattien kisällit onnistuivat pääsemään kehittyvälle teROOLVWXYDOOH DODOOH :UWWHPEHUJLQ YLOODODQNDWXRWDQWRRQ$ODQYDQKHPPDWPHVWDULNXWRMDW

alkoivat oitis kerätä rahaa talosta taloon ja rakensivat ruohonjuurikampanjan saadakseen
kiltaetuoikeudet hallitukselta ja voidakseen
säilyttää uuden houkuttelevan tuotannonalan itsellään. Paikkakunta toisensa jälkeen
myönsi vanhoille kutojille kiltaoikeudet, jotNDVlLO\LYlWVLLKHQDVWLNXQ:UWWHPEHUJLVVl
poistettiin ammattikuntalaitos vuonna 1864.
Killat ja kiltojen kaltaiset kauppiasyhdistykset olivat enemmän sääntö kuin poikkeus
esiteollisessa tuotannossa Euroopassa. Taloushistorian professori Sheilagh Ogilvie arvioi
Economic History Review -lehdessä julkaistussa
artikkelissaan, että killat ja kiltojen kaltaiset
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BRUTTOTULOJEN KASVU GLOBAALISTI VUOSINA 1988–2008
Ostovoimakorjattu bruttotulojen kasvu %
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Piste A viittaa Aasian maiden keskiluokkaan. Kolme neljästä ihmisestä pisteessä B on länsimaiden
alempaa keskiluokkaa. Pisteessä C on prosentti maailman suurituloisimmista. Lähde: Kauppalehti.

kauppiasyhdistykset säätelivät tuotteiden laatua ja hintoja sekä oppilaskoulutusta.
6LGQH\MD%HWULFH:HEELQWHRVEnglannin ammattiyhdistysliikkeen historia julkaistiin vuonna
1894. Suomeksi se ilmestyi 1900-luvun alkuvuosina. Kirjoittajat olivat oman aikansa
NULVWLOOLVHHQ W\|YlHQOLLNNHHVHHQ IDELDDQHLhin, kuulunut aviopari. He keräsivät ympäri
Englantia vanhaa käsityöläisten ammattiyhdistystoiminnan aineistoa ja kirjoittivat sen
pohjalta ainutlaatuisen teoksensa, jossa he
kuvasivat varhaisten ammattiosastojen kokemuksia, kehitystä ja suuntataisteluja. Kirja on
polveileva ja täynnä yksityiskohtia, mutta se
on edelleen kiehtovinta luettavaa ammattiyhdistystoiminnan varhaisvaiheista. Poliittisten
puolueiden toiminta ei vielä sävyttänyt organisaatioita. Silti niin monet tämän päivän
tutut ammattiyhdistysilmiöt nousivat ihmeellisen kirkkaina erilaisissa tapausselostuksissa.

:HEELHQWHRVRQVDDWDYLVVDQ\WP\|VGLJLWRLtuna Sosialismi.net sivuilta, ja sen toimittaminen laajempaan käyttöön on todellinen kulttuuriteko.
:HEELHQ PXNDDQ (QJODQQLQ ODWRMLHQ OHQtolehtisessä valitettiin jo vuonna 1666 oppilaiden suurta määrää. Tämä valitus jatkui aina
1800-luvun loppuun asti. Englannin alahuone antoi kuninkaallisen asetuksen vuonna
QLLWlODLWWRPLDNOXEHMDMD\KGLVW\NVLlYDVtaan, jotka olivat ”salaliitossa lakia vastaan” ja
pyrkivät mm. määräämään, kenellä oli oikeus
harjoittaa ammattia ja ketä tai kuinka monta
apulaista ja palkkatyöläistä he saivat määrättynä aikana pitää. Villankarstaajilta tunnetaan
vuodelta 1741 käsityöläisseura, jolla oli laajat
valtakunnalliset yhteydet. Mikäli joku seuran
jäsen oli ilman työtä, hän sai kortin ja rahaa
etsiäkseen työtä lähimmästä kaupungista,
MRVVDROLNOXELMDUDKDVWR.XWRMDWS\UNLYlWVD-
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maan, mutta eivät onnistuneet rakentamaan
koko valtakuntaa käsittävää järjestelmää.
Vanhan nahkuriliiton jäsenet kertoivat SidQH\ MD %HDWULFH :HEELOOH HWWl P\|V KHLGlQ
oma yhdistyksensä oli käyttänyt 1700-luvulla
saman tyyppisiä kortteja ja kiertokirjeitä jäsentensä vaellustoiminnan tukemiseksi.
Laissez-faire-ideologia ja teollistuminen mullistivat vanhat keinot

Karl Polanyi on kuvannut klassikkoteoksessaan Suuri murros ja E.P. Thompson kirjoituskokoelmassaan Herrojen valta ja rahvaan
kulttuuri, kuinka vapaaseen kilpailuun, laisVH]IDLUHLGHRORJLDDQ SHUXVWXYDW UDWNDLVXW
toteutettiin vähitellen mutta perusteellisesti
lainsäädännön ja tuomioistuinten päätöksillä
Englannissa 1700- ja 1800-lukujen kuluessa.
Kehittyvä teollistuminen saattoi vanhat käsityöläisyhdistykset ylipääsemättömien ongelPLHQ HWHHQ :HEELHQ PXNDDQ OXYXOOD
miltei kaikkia ammattialoja ja niiden yhdistyksiä yhdisti kysymys siitä, miten palkkatyöläisiä tulisi suojella tilanteessa, jossa ”uutena
käytäntönä oli ostaa työvoimaa markkinoilta
niin halvalla kuin mahdollista, aivan samoin
kuin raaka-aineita”. ”Kaupunkien ulosoppineita tilanne koski siten, että ne säädökset,
jotka suojelivat heidän ammattiaan köyhimpäin (pauper) työvoiman tulvimiselta,
kumottiin”, kirjoittavat Sidney ja Beatrice
:HEE<KWHLVHQlSXROXVWXVNHLQRQDQlPlSHrinteisten ammattilaisten organisaatiot yrittiYlWVlLO\WWllYDQKRMD(OLVDEHWK,QDLNDLVLDRSpilassääntöjä. Kyseiset asetukset oli annettu
MR  MD OXYXLOOD 1H VLVlOVLYlW PP
sitovia määräyksiä oppilaspakosta, oppiajasta
MDRSSLODLGHQOXNXPllUlVWl:HEELHQPXNDDQ
keskiajan käsityöläisille ominaiset säädökset
olivat pienimpiä yksityiskohtia myöten sovitettu yleiseen asetuskokoelmaan, jota paikalliset rauhantuomarit sovelsivat. Taistelu
vanhojen asetusten säilyttämisen puolesta oli

ankaraa. Kysymys oli siitä, saavatko vanhat
käsityöläiset ja heidän yhdistyksensä edelleen
määritellä työvoiman tarjonnan ja koulutuksen vai saavatko uuden teknologian käyttöön
ottaneet yrittäjät palkata vapaasti mieleistään
työvoimaa.
Vanhat kiltajärjestelmään perustuneet järjestelmät eivät kestäneet kahta yhtäaikaista
rajua muutosta: sekä uusien aatteiden että
ennen kaikkea uudenlaisen teollistumisen
painetta. Suuri kamppailu käytiin 1800-luvun
alkuvuosina, jolloin oppilassäädöksien uudistamista varten asetettiin valtiollinen komitea.
Se sai vanhojen säädösten puolesta sadoittain anomuksia ympäri Englantia, ja niissä
oli yhteensä 300 000 allekirjoitusta. Oppilassäädökset poistettiin kuitenkin asetuskokoelPDVWDYXRQQD1LLGHQPXNDQDNXPRWtiin kaikki keskiaikaiset palkkatyöläisten elinehtoja suojanneet säädökset. Tämän jälkeen
lakkoilu ja muu vastarinta pidettiin kurissa
DQNDULOOD WRLPLOOD :HEELHQ PXNDDQ WLODQQH
esti ammattiyhdistysten vapaan ja rauhanomaisen kasvamisen ja ajoi niiden jäsenet
väkivaltaisuuksiin ja kapinoihin.
Vapaan kilpailun ideologia – kysynnän
ja tarjonnan lait

/DLVVH]IDLUHNDSLWDOLVPLQ OHYLlPLQHQ MD
ankarat tappiot lakkoliikkeissä muuttivat
1800-luvun puolivälissä Englannin ay-johGRQDVHQWHHWODNNRLOXQYDVWDLVLNVL:HEELWWRteavat, että tuon ajan ammattiyhdistysjohtajat
hyväksyivät näkemyksen, jonka mukaan palkkojen suuruus riippui vain ja ainoastaan kyV\QQlQMDWDUMRQQDQYlOLVLVWlVXKWHLVWD1l\WWL
siltä, että ainoa keino vaikuttaa tähän oli palaaminen vanhaan menetelmään eli työvoiman tarjonnan vähentämiseen. Vuoden 1847
rautavalimoiden työntekijöiden edustajakokous katsoi, että lakkojen hylkäämisen kanssa kulkivat rinnan oppilaitten vähentäminen,
ylitöiden poistaminen ja siirtolaisrahaston
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perustaminen. Samaan tulokseen
tulivat myös latojat, kirjansitojat,
savenvalajat ja koneenrakentajat.
Erityisen tiukasti oppilaiden määrän rajoittamisesta pitivät kiinni
piilasityöntekijät. Heidän lehdissään vaadittiin alituisesti, oppipoikien vähentämistä: ”… niiden
poistaminen on menestyksemme
salaisuus, se on se kompassi, jonka mukaan yhdistyksemme työskentelee, se on tulevain sukupolvien toivo”.
Koneenrakennusammattien edustajat perustivat koko politiikkansa sille, että säännöllisen opin käynyt koneenrakentaja oli yhtä oikeutettu kuin lääkäri tai asianajaja estämään
”laitonta työntekijää” työskentelemästä amPDWLVVD+LEEHUWLQMD3ODWWLQVXXUWHQNRQHSDjojen työntekijät esittivät vuonna 1851 Oldhamissa sarjan vaatimuksia, joissa he eivät
pelkästään tahtoneet ylityön lakkauttamista
vaan myös ”oppimattomain” työmiesten ja
muun ”laittoman” väen poistamista koneidensa ääreltä.
Ammattiyhdistysten siirtolais-rahastot
ja käsityöläisvaellukset

3RKMRLV$PHULNNDMD $XVWUDOLD DONRLYDW LPHl
ylimääräistä työvoimaa Euroopasta 1800-luvulla. Englantilaiset ammattiyhdistykset
QlNLYlW WlVVl WLODLVXXWHQVD 1H SHUXVWLYDW
siirtolaisrahastoja avustaakseen työttömiä
muuttamista pois maasta. Flint Glass Makers
Magazine -lehti kirjoitti vuonna 1854: ”Jos
teillä on yhtaikaa 50 jäsentä työttömänä, niin
tulee näiden saada 1 015 puntaa vuodessa ja
työnantajat käyttävät heitä samalla ruoskanaan alentaakseen teidän palkkojanne. Mutta
MRV OlKHWlWWH KHLGlW $XVWUDOLDDQ MD PDNVDWWH
20 puntaa hengeltä, niin säästätte 15 puntaa
ja olette lähettäneet heidät runsauden maahan, kun he sen sijaan näkevät täällä nälNllµ /HKWL P\|V NHKRWWL µ7RLPLWWDNDD OLLDW

työvoimat pois, niin sorto siirtyy
itsestään muinaisaikoihin kuuluvaksi.” Seuraavien kymmenen
vuoden aikana perustettiinkin
siirtolaisrahastoja useisiin suuriin
ammattiosastoihin, mutta niistä
luovuttiin vähitellen, kun hyöty
osoittautui lopulta pieneksi.
Käsityöläisten vaellusta on
usein tarkasteltu lähinnä kisällien oppimisprosessin osana. Sekä
:HEELWHWWlPDU[LODLQHQKLVWRULDQWXWNLMD(ULF
+REVEDZP NXLWHQNLQ DMDWWHOHYDW HWWl (QJlannissa vaellusorganisaation tavoitteena
oli useimmiten ammattikunnan työttömien avustaminen sekä työvoiman tarjonnan
vähentäminen. Vaelluksille lähdettiin myös
silloin, kun työtulot loppuivat työtaistelun taNLD:HEELHQWHRNVLVVDRQUXQVDDVWLNXYDXNsia myös tästä. Kun jäsen joutui työttömäksi,
KlQ VDL µEODQNHWLQµ MRVVD ROL WLHGRW KlQHQ
jäsenyydestään ja päivämäärä, joka kertoi,
mihin asti hän oli suorittanut jäsenmaksunsa.
/LVlNVL W\|W|Q VDL OLVWDQ UDYLQWRORLVWD MRLVVD
yhdistyksen alaosastot kokoontuivat, sekä luettelon, jossa oli osastojen sihteerien nimiä
ja osoitteita. Tallusteltuaan väsynein jaloin
uudelle paikkakunnalle työtön jäsen hakeutui
yhdistyksen ravintolaan, sai sihteeriltä kuitWDXNVHQ EODQNHWWLLQVD MD SLHQHQ DYXVWXNVHQ
sekä tiedon siitä, oliko paikkakunnalla töitä.
Jos töitä ei ollut, hänen tuli lähteä aikaisin
seuraavana aamuna vaeltamaan toiselle paikkakunnalle, jossa oli yhdistyksen alaosasto.
Siellä hän sai vähintään päiväavustuksensa.
Vaeltaja saattoi palata kotikaupunkiinsa tyhjin toimin käveltyään koko reitin. Esimerkiksi harjatyöläisillä se saattoi olla vuonna 1820
jopa 1 200 mailia. Sääntöjen mukaan uutta
avustusta saattoi anoa samalta yhdistykseltä
vasta kolmen kuukauden kuluttua.
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Vapaakaupan ja globalisaation vaihe
vuosina 1870–1913

<XQWH +XDQJ .LLQDVWD 86$DDQ VLLUW\Q\W
tutkija, on kirjoittanut teoksen, jossa hän
on ottanut tutkimuskohteekseen Earl Derr
%LJJHUVLQ OXRPDQ +DZDLMLOOD YDLNXWWDQHHQ
VDODSROLLVLQ &KDUOLHQ &KDQLQ NDOWDLVWHQ NLLnalaisten maahanmuuttajien taustan. Yunte Huang kuvaa hienossa tutkimuksessaan
The Untold Story of the Honorable Detective and
his Rendezvous with American History (2009)
86$KDQPXXWWDQHLGHQNLLQDODLVWHQNRNHPDD
raakaa syrjintää ja alistusta. Etenkin kuvaukset irlantilaisten, italialaisten ja kiinalaisten
taistelusta elintilan löytämiseksi suuren maahanmuuton aikoina ovat suorastaan karmivaa luettavaa.
9XRGHW²ROLYDWQRSHDQJOREDOLsaation aikaa: pääoma ja työvoima liikkuivat
yli kansallisten rajojen ennätyksellisen suuressa määrin ja kauppa kasvoi voimakkaasti
nopeasti alentuneiden kuljetuskustannusten
vuoksi. Monet piirteet nykyisessä kansainvälisessä taloudessa ovat hyvin saman tyyppisiä
kuin 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä. 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä elintaso alkoi yhdenmukaistua ja erot
tasoittua alueella, joka nyt voitaisiin käsittää
2(&'PDLNVL 0DDLOPDQVRWLHQ YlOLVHQl DLkana palattiin kuitenkin tullien suojaamaan
kauppapolitiikkaan. Kansainväliset pääomamarkkinat romahtivat ja laajamittainen siirtolaisuus tyrehtyi tai ainakin hidastui huomattavasti. Kansainväliset pääomamarkkinat
saavuttivat vasta 1990-luvun lopulla edellisen
vapaakaupan ajanjakson tason.
Taloushistorioitsijat Kevin H. O`Rourke
ja Jeffrey G. Williamsson varoittivat vuonna 1999 ilmestyneessä tutkimuksessaan The
Globalization and History niistä ongelmista,
joita työvoiman, tavaran ja pääomien vapaa
liikkuvuus aiheuttivat edellisessä vapaakauppavaiheessa. Koska tutkimuksen tuloksia

tunnetaan huonosti Suomessa, niitä on syytä esitellä. Tutkijat arvioivat, että kyseinen
aiemman vaiheen elintasojen läheneminen
ROL \KWH\GHVVl JOREDOLVDDWLRRQ DYRLPHHQ WDlouteen, vapaakauppaan ja työvoiman massamuuttoon vuosina 1850–1914. Tutkijat
kysyvät, miksi tämä yhdentyminen pysähtyi
vuosiksi 1915–1950.
1RLQ  PLOMRRQDD HXURRSSDODLVWD PXXWti kotimaastaan vuoden 1820 jälkeen, heistä
kolme viidesosaa Yhdysvaltoihin. Siirtolaisuudella oli valtava merkitys työvoiman tarjontaan: Euroopan työvoima väheni 13:ta
prosentilla ja työvoimaa vastaanottavien
maiden työvoima lisääntyi 40:llä prosentilla.
Muuttoaallolla oli merkitystä sekä työvoimaa
luovuttavien että vastaanottavien maiden
palkkatasoon. Suurimmat muutokset olivat
niissä maissa, joista työvoimaa lähti eniten:
Irlannin palkkataso nousi 32 prosenttia ItaOLDQ  SURVHQWWLD MD 1RUMDQ  SURVHQWWLD
9DVWDDYDVWL $UJHQWLLQDQ SDONDW ODVNLYDW 
SURVHQWWLD $XVWUDOLDQ  SURVHQWWLD .DQDdan 16 prosenttia ja Yhdysvaltain 8 prosenttia. Vuosina 1870–1913 epätasa-arvoisuus
kasvoi voimakkaasti Kanadassa, YhdysvalORLVVD MD $XVWUDOLDVVD PXWWD YlKHQL HWHQNLQ
1RUMDVVD7DQVNDVVDMD5XRWVLVVDMRLVWDOlKWL
asukaslukuun nähden erityisen paljon siirtolaisia.
Yhdysvalloissa alettiin jo vuodesta 1880
lähtien säätää uusia lakeja ja rajoituksia, jotka
pyrkivät säätelemään maahanmuuttoa. Sama
NHKLW\VDONRLP\|V$UJHQWLLQDVVD$XVWUDOLDVsa, Brasiliassa ja Kanadassa. Syyksi on nähty
muun muassa lisääntynyt rasismi, muukalaisviha, uusien ja entisten maahanmuuttajien
syventynyt etninen kuilu. Maahanmuuttorajoituksia on myös selitetty sillä, että kaupunkilaisköyhälistön piirissä epätasa-arvo kasvoi
nopeasti. Toisaalta köyhälistön äänestyspotentiaali kasvoi, ja se oli otettava huomioon. O´Rourke ja Williamsson esittävät, että
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Englannin työväestöä
rasittivat 1870-luvun laman aikana tuotannon
siirtyminen halvemman
työvoiman maihin, ylituotanto ja työttömyys.

maahanmuuttoon kyllästyneiden
kansalaisten liikehdintä painosti
poliitikot Yhdysvalloissa säätämään maahanmuuttorajoituksia.
(GHOOLVHQ
JOREDOLVDDWLRYDLheen reaktiot maahanmuuttoon
tarjoavat O`Rourken ja Williamssonin mukaan mahdollisuuksia ennustaa tulevaa kehitystä, sillä yhtäläisyydet ovat
niin ilmeisiä. Epätasa-arvoisuus on kasvaQXW 2(&'PDLVVD YXRGHVWD  OlKWLHQ
Erityisesti koulutetun ja kouluttamattoman
työvoiman välinen palkka- ja elintason juopa on syventynyt työvoimaa vastaanottavissa
maissa samalla tavalla kuin ensimmäisen gloEDOLVDDWLRQ DLNDQD .RXOXWWDPDWWRPDQ W\|voiman palkkakehitys on hidastunut sitten
vuoden 1970, ja heidän reaaliansionsa ovat
jääneet jatkuvasti muiden reaaliansioiden jälkeen. Siksi ei pitäisi olla kovin suuri yllätys,
jos kansalaiset Euroopassa ja Yhdysvalloissa haluavat jälleen rajoittaa maahanmuuttoa
omiin maihinsa. O`Rourke ja Williamsson
ennustavat vuonna 1999 julkaistussa kirjassaan: ” … jos historia toistaa itseään, maahanmuuttovastaisuus tulee lisääntymään tulevaisuudessa ainakin niin pitkäksi aikaa, kun
kouluttamaton työvoima pysyy taloudellisessa kuopassa”. Myös aiemmassa vapaakauppavaiheessa maahanmuuton vastustaminen
ROLSLWNlOWLVHXUDXVWDJOREDOLVDDWLRQDLKHXWWDmista ongelmista. Tutkijoiden näkemys on,
että ”mikäli poliitikot eivät arvioi riittävästi
sitä, kuka hyötyy ja kuka kärsii, he saattavat
äänestäjien pakottamina joutua pysäyttämään
WDL MRSD SXUNDPDDQ JOREDOLVDDWLRQ HGLVWlPLsen rakenteet”.
Työväenliike ja edellisen
vapaakauppavaiheen ongelmat

Englannin työväestöä rasittivat 1870-luvun
laman aikana tuotannon siirtyminen halvemman työvoiman maihin, ylituotanto ja

W\|WW|P\\V (ULF +REVEDZP
kuvaa, kuinka Englannissa ammattiyhdistysliikkeen virallinen
tunnustaminen ja 1870-luvun
suuri lama toivat näkyviin tietoisen luokkayhteistyön (collaERUDWLRQ  3DQQXW\|OlLVHW ODXloivat vuonna 1872, miten ”kapitalistin tulee
kantaa kaikki riskit kuin laiva, joka ensinnä
havaitsee virran ja vuoksen ja tuntee kiivaan
yrittämisen. Tästä syystä työväen tulee tehdä
yhteistyötä ja auttaa kaikin voimin omia johtajiaan (masters) kilpailemaan.”
Euroopassa oli kehittymässä samoihin
aikoihin myös uudenlainen sosialistinen työYlHQOLLNH6LGQH\MD%HDWULFH:HEEDUYLRLYDW
että vaikka 1800-luvun puolivälillä toiminut ammattiyhdistysjohto ja jäsenistö olivat
RPDNVXQHHW K\YLQNLQ ODDMDVWL ODLVVH]IDLUH
politiikan ja vapaakaupan ideologiat, tilanne
alkoi muuttua. Äänioikeus ja hyvin johdetut ammattiyhdistysten apukassat tuntuivat
olevan voimattomia kasvavaa työttömyyttä
vastaan. 1800-luvun loppupuolella ammattikuntapohjaisten yhdistysten rinnalle nousi
Englannissakin uudenlainen liikehdintä, johon myös kouluttamattomat ja aputyöntekijät huolittiin mukaan. Vaadittiin kahdeksantuntista työpäivää ja jopa tuotantovälineiden
yhteisomistusta. Saksassa tupakkatyöläiset
perustivat nykyaikaisia ammattiyhdistyksiä
jo vuoden 1848 vallankumouksen aikoihin.
Tupakkatyöläiset ja kirjapainotyöläiset saivat
myös aikaan valtakunnallisen liiton jo tämän
ensimmäisen nousukauden aikana. Kun lontoolaiset sikarityöläiset ryhtyivät taisteluun
palkanalennuksia vastaan, hampurilaiset sikarityöläiset päättivät tukea heitä ja kielsivät
MlVHQLllQPHQHPlVWl/RQWRRVHHQW|LKLQ

Eivät suomalaisetkaan jääneet sivuun

1800-luvun lopun suuri lama aiheutti työttömyyttä ja kurjuutta myös Suomessa. Hel-
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singin Työväenyhdistys järjesti vuonna 1894
työttömille kokouksen, jossa tavoitteeksi hyväksyttiin kunnallisten töiden järjestäminen
työttömille ja niiden varaaminen yksin helsinkiläisille. Työväenyhdistyksen järjestämässä
kokouksessa asiasta käytiin vilkasta väittelyä.
Puheenjohtajana toiminut V. J. von Wright
katsoi, että kaupungin järjestämä hätäaputyö
voitaisiin suunnata helsinkiläisille. Toisaalta
hän kuitenkin vastusti aputyömiesten vaatimusta siitä, että kaupunki olisi velvollinen
järjestämään työtä. Työmarkkinoidenhan
oli toimittava vapaan kilpailun periaatteella.
Moderni työväenliike nousi Suomessakin
1800-luvun viimeisinä vuosina ja tarjosi vaihtoehdoksi ammattiyhdistystoimintaa, lyhyempää työpäivää, sosiaalivakuutusta ja yleistä
ja yhtäläistä äänioikeutta.
Suomalaisen pienviljelyksen kannattavuuden heikentyessä 1950-luvulla käynnistyi suuri muuttoliike maalta kaupunkeihin.
Työttömyys kasvoi myös valtiontalouden supistustoimenpiteiden seurauksena. Vuonna
1957 Helsingin Rakennustyöläisten keskusjärjestön kokouksissa keskusteltiin useaan
otteeseen siitä, mitä olisi tehtävä, kun ulkopaikkakunnilta tulevat uhkaavat viedä työpaikat. Kokouksissa valitettiin sitä, että vieraat
pilasivat työkohteita, alittivat tariffeja ja olivat

huonosti järjestäytyneitä. Pitkän keskustelun
jälkeen päätettiin kuitenkin, että olisi väärin
kieltää toispaikkakuntalaisilta työnsaanti ja
että valistusta heidän keskuudessaan tuli lisätä.
Miljoona suomalaista muutti maalta kaupunkeihin 1960-luvun loppuun mennessä.
Suomessa käytiin ankaraa kamppailua parempien palkkojen, työajan lyhentämisen
ja uudenlaisen sosiaaliturvan puolesta. Helsingin rakennustyöläisten pelkäämä muualta kaupunkiin muuttanut työväestö ei enää
muodostunut ongelmaksi.
Jokainen historiallinen tilanne on tietenkin omansa, ja yksinkertaistavat vertaukset
johtavat helposti umpikujaan. Historiallisten
prosessien opetuksena näkisin kuitenkin sen,
että ihmisten sosiaalisen aseman heikentäminen ja kaikkinainen työvoiman ylitarjontaa
hyödyntävä keinottelu ja alistaminen saavat
aikaan vihamielisyyttä ja syrjivää käyttäytymistä. Kestävää olisi kaiketi toimia kansantulon nykyistä tasa-arvoisemman jaon sekä
työajan lyhentämisen puolesta ja vaatia kunnollista sosiaaliturvaa ja toimivaa infrastrukWXXULD 8XVOLEHUDOLVPLQ KHJHPRQLDQ RORLVVD
nämäkin perinteiset tavoitteet tuntuvat taas
niin kovin radikaaleilta.

VALOA KANSALLE!
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SUOMI INTEGROI SUUREMMAN
OSUUDEN MAAHANMUUTTAJIA
TYÖMARKKINOILLEEN KUIN RUOTSI
PAREMPIEN KÄYTÄNTÖJEN
JA VALVONNAN ANSIOSTA

Y

hden sukupolven aikana Suomi ja
Ruotsi ovat käyneet läpi merkitWlYlQ VRVLDDOLVHQ MD GHPRJUDÀVHQ
muutoksen kansainvälisen muuttoliikkeen
WDNLD 1RSHDVWL LNllQW\YlW \KWHLVNXQQDW MD
nykyinen taloudellinen ilmasto tekevät maahanmuuttajien työmarkkinoille integroimisesta elintärkeää.
Pro gradu -tutkielmassani vertasin Suomen ja Ruotsin kansallisia käytäntöjä maahanmuuttajien integroimiseksi. Työn painopisteinä olivat ne keinot, joilla edistetään
työmarkkinoille integroitumista. Päämääräni
oli tunnistaa käytäntöjen samankaltaisuuksia
ja eroja, mitata niiden tehokkuutta sekä selvittää parhaimmat käytännöt ja kehittämisalueet. Käytin tutkimuksessani kvalitatiivista
ja kvantitatiivista analyysia sekä eri metodien
yhdistelmiä. Suoritin integraatiokäytäntöjen
vertailevaa analyysia ja sekundaarista dataanalyysia maahanmuuttajien työllistymisestä tehdyistä virallisista tilastoista, jotka on
NRRQQXW (XURRSHDQ 8QLRQ /DERXU )RUFH
Survey.
Käytäntöjen vertaileva analyysi osoitti,
että Suomen ja Ruotsin integraation keinot

(eli mitä ne tekevät) ovat hyvin samanlaisia,
mutta eroja on hallinnollisissa käytännöissä
ja valvonnassa (eli miten ne hoitavat asian).
Suomessa painotetaan enemmän rooleja,
vastuita, tavoitteita ja säännöllistä raportointia. Tilastoanalyysi osoitti, että maahanmuuttajien työllistymisluvut paranivat molemmissa maissa vuosina 2000–2012 ja että Suomessa kehitys oli huomattavasti parempaa kuin
Ruotsissa. Tutkimukseni johtopäätöksenä
oli, että integraatiokäytännöillä on ollut positiivisia vaikutuksia molempien maiden
työmarkkinaintegraatioon, mutta Suomessa
työmarkkinaintegraatioon on saatu lisäparannuksia tarjoamalla integraatiokäytäntöjen
toteuttamisesta vastaaville ministeriöille neuvontaa.
Charlotte Junnila
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Promoting Labour Market Integration:
A Comparative Analysis of the Immigrant
Integration Policies of Finland and Sweden.
Turun yliopisto, Baltic Sea Region Studies,
2015.

Kuva: Maija Ulmanen.
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Helsingissä järjestettiin 6.12.2015 kansallismielinen ja äärioikeistolaiseksi mielletty 612-kulkue ja Itsenäinen Suomi 2015 -tapahtuma,
joiden edustamaa rasismia ja ulkomaalaisvastaisuutta vastustettiin vastamielenosoituksilla.
Tämän kyltin kanssa seisoi yksi mies hiljaisessa vastamielenosoituksessa Kansalaistorilla.
Kuva: Anne Lahtinen. Työväenmuseo Werstas.

Mielenosoituslakana, joka oli
esiintymislavan taustalla Ihmisyyden puolesta – ei käännytyksiä
konfliktialueille -mielenosoituksessa Tampereella Hämeenpuistossa heinäkuussa 2016. Kuva:
Jukka Kokkonen. Työväenmuseo
Werstas.
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OPISKELIJASIIRTOLAISET TYÖSSÄ
– Tutkielma prekaarin ja rodullistetun
työvoiman tuottamisesta Suomessa

T

utkielmassa käsitellään EU:n ulkopuolelta tulevia kansainvälisiä opiskelijoita Suomessa esiintyvän siirtolaistyövoiman merkittävänä osana. Opiskelijasiirtolaisuus on yksi tämän päivän nopeimmin kasvavista maahanmuuton muodoista.
$LNDLVLPPLVVDWXWNLPXNVLVVDRSLVNHOLMDVLLUWRlaisuutta on lähinnä tutkittu suhteessa kouluWXVSROLWLLNNDDQ1LLVVlRQSDLQRWHWWXLQKLPLOlistä pääomaa sekä ei-toivottua aivovuotoa.
Tutkimuksessa on sivuutettu aiemmin etenkin palkkatyön osuutta EU:n ulkopuolelta
tulevien opiskelijoiden elämässä sekä oleskeluluvan vaikutuksia työvoiman muodostumiseen. Tämän tutkielman kautta yritetään ylittää aukkoa hallinnollisten maahanmuuttokaWHJRULRLGHQ·RSLVNHOLMDQ·MD·W\|SHUlLVHQPDDKDQPXXWWDMDQ· YlOLOOl 2OHVNHOXOXYDQ RKHOOD
painotetaan myös rasistisia rakenteita, jotka
koskettavat siirtolaisia työssä ja heidän jokapäiväisessä elämässään Suomessa. Tutkielmassa analysoidaan haastatteluaineistoa, joka
on kerätty haastattelemalla henkilöitä, jotka
ovat tulleet Suomeen Saharan eteläpuolisen
$IULNDQPDLVWDRSLVNHOLMDQROHVNHOXOXYDOOD
$QDO\\VLOlKWHHOLLNNHHOOHUDMRMHQNULLWWLVHVtä tarkastelusta alleviivaten, kuinka rajat sekä
näiden jatkumot toimivat maahanmuuttohallinnon kontrollin mekanismeina. Tänä päivänä rajoina eivät toimi vain kansallisvaltioiden
väliset rajat. Sen sijaan rajat ovat joustavia ja
läsnä siirtolaisten jokapäiväisessä elämässä.
Tutkielmassa käsitellään, miten rajat materialisoituvat opiskelijoiden tilapäisessä oleskeluluvassa. Siinä tuodaan esiin, miten rajat vaikuttavat siirtolaisten mahdollisuuksiin tehdä

elämästään haluamansa kaltaisen. Oleskeluluvan asettamat vaatimukset (esim. taloudelliset vaatimukset, opinto-oikeus Suomessa,
yksityinen terveysvakuutus) sekä siirtolaisen
rajoittuneet sosiaaliset ja poliittiset oikeudet
kaventavat huomattavasti mahdollisuuksia
vaikuttaa elämään.
7XWNLHOPDQDQDO\\VLVLMRLWWXXJOREDDOLQNDpitalismin kontekstiin ja osoittaa miten uusia
VXEMHNWLLYLVXXNVLD WXRWHWDDQ MD K\|G\QQHtään nykykapitalismissa. Tutkielma tuo esiin,
kuinka opiskelijat, joilla on tilapäinen oleskelulupa, toimivat – ainakin jossain määrin
– työvoimana, jota voidaan helposti käyttää
hyväksi matalapalkkaisilla aloilla Suomessa.
Tutkielmassa käy ilmi, että sitä varten haastatellut henkilöt ovat joutuneet ottamaan vastaan matalapalkkaista ja prekaaria työtä pystyäkseen turvaamaan itselleen jatkuvan oleskelun Suomessa. Oleskeluluvan tiukkojen
rajoituksien takia, nämä siirtolaiset muodostavat joustavan työvoiman, joka voi nopeasti
vastata erilaisiin tarpeisiin työmarkkinoilla
(kuten myös Jukka Könönen on osoittanut
väitöskirjassaan Tilapäinen elämä, joustava työ.
Rajat maahanmuuton ja työvoiman prekarisaation
mekanismina (2014)). Tutkielmassa osoitetaan
myös, että rajanvedot etnisyyden ja kielen
pohjalta vaikuttavat siirtolaisten työmarkkina-asemaan sekä jokapäiväisiin kokemuksiin.
Olivia Maury
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Studerande migrantarbetare – En studie i produktionen av en prekär och rasifierad arbetskraft
i Finland. Helsingfors universitet, sociologi,
2015.
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VAIKEASTI TYÖLLISTYVÄT
MAAHANMUUTTAJAT JA
TYÖLLISTYMISEN ESTEET

T

\|PDUNNLQDW PXXWWXYDW JOREDOLVDDWLon, teknologian kehityksen ja väestön ikääntymisen myötä. Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien määrä on
viime vuosina kasvanut. Pitkään työttömänä
olleiden joukossa on myös paljon maahanmuuttajia. Maahanmuuttajat on julkisessa
keskustelussa nähty ratkaisuna työvoimapulaan, mutta samaan aikaan on esitetty mielipiteitä, joiden mukaan maahanmuuttajat
heikentävät entisestään kantaväestön heikkoa työllisyystilannetta. Maahanmuuttajien
työttömyys on Suomessa huomattavasti yleisempää kuin kantaväestön. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun pysäyttäminen ja rakenteellisen työttömyyden ehkäiseminen ovat
tärkeitä työvoimapoliittisia tavoitteita. Jotta
työllisyysaste nousisi, tarvitaan tehokkaita
aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteitä ja
palveluita, joiden avulla sekä maahanmuuttajaväestön että kantaväestön työttömien työllisyysedellytyksiä voidaan parantaa
Huonossa työmarkkina-asemassa olevien
työttömien ohjaaminen oikeanlaisiin palveluihin johtaa positiivisiin tuloksiin sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Yksilötasolla
työttömän työllisyysedellytykset paranevat,
jos hänelle kyetään tarjoamaan oikeanlaista
palvelua, kun taas kuntatasolla menot pienenevät, jos Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä laskee. Vertailin
pro gradu -tutkielmassani maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestöön kuuluvien vaikeasti työllistyvien työttömyysjaksoja, esimerkiksi työhistoriaa, työllisyyttä edistävien

palveluiden yleisyyttä ja työllistymiseen vaikuttavia rajoittavia tekijöitä.
Tutkimuksen tulosten perusteella voi todeta, että heikko kielitaito on merkittävimpiä
maahanmuuttajien työllistymistä vaikeuttavia tekijöitä. Vaikeasti työllistyvien maahanmuuttajien koulutus on usein heikkoa, mutta suuren osan heistä on todettu haluavan
kouluttautua. Koulutus ei kuitenkaan automaattisesti ratkaise ongelmia, sillä vaikeasti
työllistyvien palveluntarve ja ongelmat voivat
olla moninaisia. Työttömyysjaksot ovat usein
pitkiä, ja ne koostuvat erilaisten työllisyyttä
edistävien palveluiden, lyhyiden työllisyysjaksojen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olon
vaihteluista. Suurella osalla vaikeasti työllistyvistä työttömistä on myös erilaisia työkykyä
heikentäviä toiminnallisia rajoitteita. Toiminnallisia rajoitteita on useammin kantaväestön
vaikeasti työllistyvillä työttömillä kuin maahanmuuttajataustaisilla. Vaikeasti työllistyvien joukko on tulosten perusteella heterogeeninen, ja monilla heistä saattaa olla erilaisia
ongelmia, kuten terveydellisiä rajoitteita ja
puutteita koulutuksessa sekä kielitaidossa.
Jotta palveluja voidaan kohdentaa niitä tarvitseville, on panostettava työttömien terveydenhuoltoon ja työkykyisyyden arviointiin
sekä tunnistettava aikaisessa vaiheessa puutteet ammatti- ja/tai kielitaidossa.
Riikka Nieminen
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Vaikeasti työllistyvät maahanmuuttajat.
Työllisyyttä edistävien palveluiden
oravanpyörästä avoimille työmarkkinoille?
Turun yliopisto, sosiaalipolitiikka, 2015.
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HYVINVOINTIVALTION
MURENEMISEN TARINA
YLE TV2:N SARJOISSA:
kuulumiseen kutsuminen
ja sen torjunta
Jenni Hokka
YTT, Tutkijatohtori,
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö,
Tampereen yliopisto

Viime vuosina YLE TV2:n vanhojen sarjojen teatteriversiot ovat vallanneet lavoja eri puolilla Suomea. Rauman kesäteatterissa on esitetty Sisko ja sen veli -sarjaa, kun taas Mikkelin ja Meri-Oulun kesäteattereissa on voinut palata Tankki täyteen -sarjan pariin. Erityisen
paljon teatteriversioita on tuottanut Tampereen Komediateatteri,
joka on tuonut lavalle niin sarjat Reinikainen, Tankki täyteen, Sisko
ja sen veli kuin sarjan Kyllä isä osaa. Näistä viimeinen vieraili tänä
vuonna myös Helsingin Kaupunginteatterissa. Uudemmista YLE
TV2:n esittämistä sarjoista on teatterilavalle päätynyt Taivaan tulet,
jota esitettiin tänä kesänä Tampereella Pyynikin kesäteatterissa ja jo
viime syksynä Varkauden teatterissa.

M

istä vanhojen televisiosarjojen
paluu teatteriversioina kertoo?
Epäilemättä teatterit ovat laskeneet, että suuret ikäluokat haluavat nauttia
vanhoista suosikkisarjoistaan myös hieman
uusittuina teatteriversioina. Optimistisempi
arvio voisi olla, että sarjoista on tullut osa
kulttuuriperintöä – jotakin, johon palaaminen antaa edelleen keinoja työstää omaa
identiteettiään ja kulttuuriin kuulumistaan.
Uudet versiot sekä sarjojen julkinen jälkimaine ovat usein keskittyneet sarjojen
hauskuuteen, mikä on ymmärrettävää, koska
N\VHRQNRPHGLDVDUMRLVWD1RVWDOJLQHQNDWVH
näihin sarjoihin unohtaa kuitenkin helposti,

että ne ovat myös aktiivisesti osallistuneet
oman aikansa yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Sarjoissa on tarinan ja henkilöhahmojen
kautta kommentoitu oman aikansa yhteiskuntaa ja kulttuuria: sukupuoliasemia, luokan
merkitystä ja hyvinvointivaltioprojektia.
7lVVl DUWLNNHOLVVD DQDO\VRLQ NROPHD </(
TV2:n sarjaa: Heikki ja Kaija (1965–1972),
Reinikainen (1982, 1983) sekä Kyllä isä osaa
(1994–1995). Sarjoista vanhin, Heikki ja Kaija, kuvaa nuoren tamperelaisen pariskunnan
elämää. Sen yksittäisissä jaksoissa kuvataan
usein pienimuotoisia arjen tapahtumia, mutta käydään läpi myös vakavampia aiheita,
kuten työttömyyden uhkaa ja keskenmenoa.
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Reinikaisen pääosassa on Tampereelle muuttanut konstaapeli Reinikainen, joka ratkoo
työkaveriensa kanssa pikkurikoksia. Kyllä isä
osaa on puolestaan komediasarja isästä, äidistä ja heidän lapsistaan Jonnasta ja Jussista. Kuten Heikissä ja Kaijassa myös tämän
sarjan aiheissa toistuvat arkipäiväiset teemat:
taloushuolet, talon remonttitarpeet ja sukulaisvierailut.
7XNHXGXQDQDO\\VLVVlQL1LUD<XYDO'DYLsin1 teoriaan kuulumisen politiikasta. YuvalDavisin mukaan kuuluminen sisältää kolme
SXROWD   LGHQWLÀNDDWLR MD NLLQW\P\VVXKWHHW
2) sosiaaliset sijainnit ja 3) eettiset ja poliitWLVHW DUYRW 1lPl NXXOXPLVHQ SXROHW RYDW
toisiinsa lomittuneita ja kytkeytyneitä. Identiteettitarinoissa identiteetti liittyy useimmiten
käsityksiin siitä, mitä tarkoittaa olla jonkin
ryhmän tai yhteisön jäsen. Ryhmät ja yhteisöt rakentuvat yleensä joidenkin sosiaalisten
kategorioiden, kuten luokan ja sukupuolen,
yhdistelmistä muodostuvien sosiaalisten siMDLQWLHQ SRKMDOOH 1LLQ LGHQWLWHHWWHMl NXLQ
sosiaalisia sijainteja arvotetaan ja arvioidaan
eettisiin ja poliittisiin arvoihin vedoten. Eettisillä ja poliittisilla arvoilla perustellaan myös
identiteettien ja sosiaalisten kategorioiden rajojen luomista. Kuuluminen johonkin ei siis
ole vain yksilöllinen, henkilökohtainen valinta, koska sillä on aina kulttuuriset ja yhteiskunnalliset rajansa21lLWlNXXOXPLVHQUDMRMD
määriteltäessä ja niistä kamppailtaessa harjoitetaan kuulumisen politiikkaa3.
$UWLNNHOLVVDQL SRKGLQ PLOODLVLD NXOWWXXULsia rajanvetoja sarjoissa on tehty ja millaisia
kuulumisen kokemuksia ne ovat pyrkineet
tuottamaan katsojille. Toisin sanoen tutkin
sitä, millaista kuulumisen politiikkaa sarjoissa
ja sarjojen kritiikeissä on harjoitettu. Kysyn,
miten tv-sarjat ovat juonen ja tarinan avulla
tuottaneet, toistaneet, tarjonneet ja torjuneet
K\YLQYRLQWLYDOWLRQ NDQVDODLVXXWWD LGHQWLÀkaation kohteena ja sosiaalisena kategoriana

sekä hyvinvointivaltiota eettisenä ja poliittisena arvojärjestelmänä.
Hyvinvointivaltion kansalaisuuden idea

Brittiläinen hyvinvointivaltioteoreetikko T.H.
Marshall4 esitteli toisen maailmansodan jälkeen oppinsa kansalaisuudesta ja sen historiallisesta kehittymisestä perustellakseen hyvinvointivaltion tarjoamien sosiaalipalvelujen ja
koulutuksen tarpeellisuutta. Hänen mukaansa kansalaisen oikeudet koostuvat kolmesta
osasta: perusoikeuksista, poliittisista oikeuksista ja sosiaalisista oikeuksista.
Marshall5 korosti, että kansalaisuus tarkoittaa yhteisön täyttä jäsenyyttä. Tämä merkitsee
sitä, että kaikkien kansalaisten tulee olla tasaarvoisia siinä mielessä, että heitä koskevat saPDWRLNHXGHWMDYHOYROOLVXXGHW/XRNNDMlUMHVtelmä, joka on perustaltaan epätasa-arvoinen,
on ristiriidassa kansalaisuuden ihanteiden,
uskomusten ja arvojen kanssa. Marshallin
ajatukset tunnettiin Suomessa6, ja myös Pekka Kuusi7, suomalaisen hyvinvointivaltion
keskeinen määrittelijä, ymmärsi hyvinvointivaltion ja sen antaman sosiaalisen turvan
edellytykseksi kansalaisuuden täydelle toteutumiselle. Valtiovallan toiminnan tavoitteeksi
asetettiin kansalaisen paras: jokaisella ihmisyksilöllä tuli olla valtiovaltaan nähden samat
oikeudet ja velvollisuudet. Se tarkoitti Kuusen
mukaan sitä, että Suomessa siirryttäisiin lopullisesti alamaisuudesta kansalaisuuteen sekä
valtiollisesta kansanvallasta sosiaaliseen, kansalaisia palvelevaan kansanvaltaan. Kuusen
ajatuksissa kansanvalta, sosiaalinen tasoitus
sekä taloudellinen kasvu kietoutuivat tiiviisti
yhteen. Päämääräksi asetettiin, että mahdollisimman monen kansalaisen elintaso kohoaisi, mikä tapahtuisi tuotannon kasvun avulla.
Sosiaalipolitiikan tarkoituksena puolestaan oli
taata kohtuulliseksi katsottu elintaso, sosiaalinen turvallisuus ja viihtyvyys jokaiselle yhteiskuntaryhmälle, perheelle ja yksilölle.
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Hyvinvointivaltion rakentamisen suomalainen historia on saattanut näyttää jälkeenpäin
ristiriidattomalta, mutta hyvinvointivaltioideologian edellyttämistä sosiaalipoliittisista
uudistuksista on käyty jatkuvaa poliittista
kamppailua. Tämä kamppailu on alkanut jo
kauan ennen varsinaisen hyvinvointivaltion
aikakautta, ja se on jatkunut läpi 1900-luvun
toisen puoliskon8. Televisio, sarjat mukaan
lukien, on ollut osa tätä kamppailua, sillä varsinkin 1960- ja 1970-luvuilla monet odottivat
Suomessa erityisesti Yleisradion osallistuvan
hyvinvointivaltion ja modernin yhteiskunnan
rakentamiseen tarjoamalla yhteiskunnallista
tietoa, joka auttaisi ihmisiä toteuttamaan kansalaisvelvollisuuksiaan9.
Hyvinvointivaltion kansalaisuutta
omaksumassa

Useissa hyvinvointivaltioita käsittelevissä
artikkeleissa nostetaan yhdeksi hyvinvointivaltion kehityksen merkkipaaluksi sairausvakuutuslaki vuodelta 196310 /DNL WDUNRLWWL
että kaikille Suomessa asuville henkilöille tuli
oikeus saada sairauden perusteella korvausta tarpeellisen sairaanhoidon kustannuksista
sekä sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestä. Sairausvakuutuslain vaikutukset ja
toimivuus nousevat teemaksi useissa Heikki
ja Kaija -sarjan jaksoissa 1960-luvun lopulOD -DNVRVVD /DKWLVNDQ WDSDXV11 Kaija tapaa
yllättäen kotikulmillaan entisen naapurin ja
)LQOD\VRQLQWHKWDDQYDQKDQW\|QWHNLMlQ/DKtiskan, johon hän on pitänyt Heikin kanssa
edelleen yhteyttä. Heidän keskustelussaan
SDOMDVWXXHWWl/DKWLVNDRQVDLUDVWHOOXWMDQlOkäinen ja että hänen säästönsä ovat huvenneet kalliisiin sydänlääkkeisiin. Musertunut
/DKWLVNDPXLVWHOHHPLWHQKlQMRXWXLNHUMllmään lapsena sisällissodan aikaan. Heikin
VHOYLWHOOHVVl /DKWLVNDQ SDSHUHLWD Nl\ NXLWHQNLQLOPLHWWl/DKWLVNDHLROH\PPlUWlQ\W
hakea lääkekorvauksia sairausvakuutuksesta.

Heikki ottaa esiin sairausvakuutusoppaan ja
ODVNHHHWWl/DKWLVNDWXOHHVDDPDDQVHNlOllNkeistä että lääkärinpalkkiosta huomattavan
VXPPDQWDNDLVLQ2QQHOOLQHQ/DKWLVNDKDODD
kiitollisena Heikkiä.
Sairausvakuutukseen liittyvä ongelma
ei ole ainoa, jossa Heikki ja Kaija auttavat
/DKWLVNDD .XQ /DKWLVND KllGHWllQ $PXrin purettavista työväenkortteleista, hän jää
kokonaan vaille asuntoa. Tällöin Heikki ja
Kaija majoittavat hänet pariksi viikoksi kotiinsa, kunnes hän saa paikan vähävaraisten
vanhusten vuokra-asunnosta12 /DKWLVNDQ
uutta asuinpaikkaa esitellään muutamaa jaksoa myöhemmin jaksossa Kotilinna13. Kaija,
+HLNNL MD /DKWLVND NHVNXVWHOHYDW N\VHLVHVVl
jaksossa siitä, miten vaikeaa on päästä asumaan vähävaraisten vanhusten vuokra-asuntoihin ja siitä, että monilla olisi tarve päästä
niihin asumaan. Toisenlainen ratkaisu vanhusten asumisongelmaan tulee esiin myöhemmissä jaksoissa, joissa Kaijan vanha äiti
ei suostu muuttamaan kaupunkiin vaan ostaa
itselleen uuden pienemmän tilan, jossa aikoo
asua loppuikänsä.
(ULW\LVHVWL/DKWLVNDDQOLLWW\YLHQWDULQRLGHQ
kautta Heikissä ja Kaijassa kyllä esitellään hyvinvointiyhteiskunnan tarjoamia palveluja ja
taloudellisia tukia. Silti väitän, että aiemmin
esitetty tulkinta14, jonka mukaan sarja toimii
ennen kaikkea hyvinvointivaltion puolestapuhujana, on hivenen pelkistetty. Pikemminkin voisi sanoa, että sarja kutsuu katsojia
pohtimaan moraalisia kysymyksiä, jotka koskevat valtion sosiaalipoliittisten säädösten
vaikutusta yksilöiden ja perheiden elämään.
Sarja nostaa esiin, saavuttavatko kaikki sosiaaliset edut niihin oikeutetut saajat ja ovatko
tarjotut edut oikeita ratkaisuja niiden saajille.
Myös Heikki on turvautunut sairausvakuutukseen, kun hän on joutunut työpaikallaan onnettomuuteen, jossa hänen kätensä
on murtunut15. Hitsaajana työskentelevä
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Heikki on onnettomuudesta johtuen jonkin
aikaa työkyvytön ja sairauslomalla. Korvauksen saaminen sairausvakuutuksesta kestää
kuitenkin kauan, ja Heikki ja Kaija ovat hermostuneita, koska näyttää jo siltä, että heillä
ei ole varaa maksaa seuraavaa lainanlyhennystä. Seuraavan jakson16 alussa paljastuu, että
sairausvakuutusmaksun viivästyminen johtuu siitä, ettei Mestari, Heikin työnantaja ja
esimies, ole osannut täyttää oikeaa lomaketta
ja lähettää sitä vakuutusyhtiöön. Mestari on
ilmoittanut työtapaturmasta vain sairaalaan.
Tarina Heikin ongelmista oman sairausvakuutuksensa kanssa ei niinkään rakenna
käsitystä hyvinvointivaltiosta yksilön kaikkien ongelmien ratkaisijana. Pikemminkin se
tuottaa käsitystä siitä, että sairausvakuutukseen liittyvät määräykset ovat varsin monimutkaisia toteuttaa ja siitä, että järjestelmä on
\NVLO|QNDQQDOWDE\URNUDDWWLQHQMDMRXVWDPDton. Sarjan tarina tarjoaa katsojille positiota,
josta käsin hän voi samastua näihin vaikeuksiin. Tähän positioon liittyy oletus siitä, että
katsojilla on ongelmia uusien säädösten omakohtaisessa toteuttamisessa. Kun sarja kuvaa
Heikin ja Kaijan epätoivoa tiukkojen määräysten ja puutteellisen hakemuksen seurausten
edessä, se ei pyri vain informoimaan katsojia
vaan myös tarjoamaan heille ymmärrystä ja
tukea. Hyvinvointivaltio ei näyttäydy näissä
jaksoissa yhteisöllisenä kuulumisen kohteena
YDDQE\URNUDDWWLVHQDMlUMHVWHOPlQlMRVWDVHOviäminen vaatii yksilöltä erityisiä taitoja.
Kritiikkiä hyvinvointivaltion kontrollia
kohtaan

Parikymmentä vuotta myöhemmin sarjassa
Reinikainen päähenkilö joutuu saman kysymyksen äärelle kuin Heikki ja Kaija -sarjan
pääpari: mitä tehdä maalla asuvan vanhan äidin kanssa? Äidin sairauskohtauksen jälkeen
Reinikainen suostuttelee vastahakoista äitiään muuttamaan kaupunkiin. Äiti ilmestyykin

yllättäen muuttokuormansa kanssa poikansa
kerrostalokaksioon, mikä saa päähenkilön
kauhistumaan. Suostuttelujen jälkeen äiti
muuttaa lopulta vanhainkotiin17. Vanhainkoti osoittautuu kuitenkin hyvin ankeaksi paikaksi, eikä äiti viihdy siellä. Muut asukit ovat
apaattisia, ja vanhusten ainoaksi viihdykkeeksi tarjotaan radion uskonnollista ohjelmaa.
Vanhainkodin henkilökunta puolestaan ei ole
ihastunut Reinikaisen äitiin, joka terveydenhoitajan mukaan häiritsee muita ihmisiä eikä
ole sopeutunut yhteiselämään18.
Reinikaisen äiti kuvataan poikansa kaltaiseksi, turhanpäiväisinä pitämistään yhteiskunnan normeista piittaamattomaksi yksilöksi, joka tietää itse, mikä hänelle on parasta. Siten Reinikainen ja hänen äitinsä joutuvat
NXPSLNLQNRQÁLNWHLKLQK\YLQYRLQWLYDOWLRQMD
sen normittavien käytäntöjen kanssa. Esimeriksi Reinikainen päätyy ensimmäisessä
jaksossa väärinkäsitysten mutta myös henkilökunnan rutiininomaisen toiminnan vuoksi
poliisiputkaan, ja myöhemmin hänet melkein
suljetaan sairaalan psykiatriselle osastolle19.
Sarjassa vastakkain ovat siten vapaat yksilöt
sekä tasapäistävänä esitetty, konservatiivinen
ja elämälle vieras (hyvinvointi)valtio.
Sarjassa toistetaan hyvinvointivaltiota
koskevaa diskurssia, jossa valtio vie kansalaisilta vapauden puuttumalla liiaksi heidän
elämäänsä. Tämä diskurssi tuottaa käsitystä
hyvinvointivaltiosta massiivisena koneistoQD MRND RQ PRQLPXWNDLVHQ E\URNUDDWWLQHQ
ja jonka jäsenillä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Tällainen kritiikki on yleistynyt
julkisessa keskustelussa 1970-luvun puolivälistä alkaen. Erilaisissa painetuissa puheenvuoroissa ja raporteissa sekä mielipidekirjoituksissa ja teatterinäytelmissä käsiteltiin kriittisesti muun muassa sosiaalityöntekijöiden
toimintaa ja vanhusten laitoshoitoa.20
Sanomalehtien pääkirjoituksia analyVRLQHHQ 3HUWWL $ODVXXWDULQ21 mukaan juuri
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1980-luvun alussa oli nähtävissä muutos
tavassa ymmärtää sosiaalipolitiikan kansalainen: taloudellista apua kaipaavan asianosaisen tai hoitoa tarvitsevan potilaan sijaan
alettiin puhua selvästi useammin asiakkaista
kuluttajan merkityksessä. Samanlainen diskurssin muutos tapahtui myös sosiaalipoliittisessa tutkimuksessa22. 1980-luvun tutkimuskirjallisuudessa on myös nostettu esiin, että
epäilys hyvinvointivaltion passivoivasta vaikutuksesta sekä sosiaalietuuksien väärinkäytösten yleisyydestä kasvoi jatkuvasti 1960-luvulta alkaen23. Toisaalta sarjassa Reinikainen
hyvinvointivaltiojärjestelmän olemassaoloa
ei lopulta sinällään kyseenalaisteta: päähenkilö Reinikainenkin haluaa äitinsä muuttavan
vanhainkotiin sen sijaan, että tämä muuttaisi
poikansa luo. Vanhainkodin esitetään siten
olevan paras saatavilla oleva ratkaisu äidin
terveyden heikentyessä, vaikka äiti ei siellä
viihdykään24.
Kadonnut kansalaisuus ja hiipuva
hyvinvointivaltio

OXYXOOD NDLNNL PXXWWXL 1HXYRVWROLLWWR
romahti, pankit olivat kriisissä, yrityksiä meni
konkurssiin ja työttömyys kasvoi. Hyvinvointivaltion kannalta 1990-luvun lama oli katastURÀ6HQLGHRORJLDMRVVDNDLNLOOHNDQVDODLVLOOH
oli luvattu tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden
ja toimeentuloturvan toteutumista, menetti
uskottavuutensa.25 Hyvinvointivaltion tarjoamat palvelut joutuivat leikkausten ja samalla
julkisen kritiikin kohteeksi. Media, erityisesti
Helsingin Sanomat ja muut sanomalehdet, osallistuivat aktiivisesti lamasta ja siihen liittyvistä
välttämättömiksi esitetyistä leikkauksista tiedottamiseen. Samalla laaja hyvinvointivaltio
leimattiin valtavirtamediassa pysähtyneisyydeksi ja menneen ajan ajatteluksi. Poliittisen
MD WDORXGHOOLVHQ HOLLWLQ NXWHQ (9$Q WDUMRamassa retoriikassa lama jopa ohitettiin valtion velkaantumisen syynä. Syyksi esitettiin

sen sijaan hyvinvointivaltio ja sen tarjoamista
palveluista johtuva ”yli varojen eläminen”.26
Hyvinvointivaltion keskeisiin arvoihin kuuluneista tasa-arvosta, solidaarisuudesta ja työn
kunnioituksesta kiinnipitäminen vaikeutuivat
käytännössä työttömyyden lisääntyessä ja tuloerojen kasvaessa. Samalla nämä arvot asetettiin myös julkisesti kyseenalaisiksi.
Kyllä isä osaa -sarjaa alettiin esittää vuonna 1994, jolloin kolmivuotinen lamajakso oli
vihdoin hiljalleen taittumassa, vaikka työttömyys kasvoi edelleen aina vuoteen 1995
asti, jolloin se kääntyi lievään laskuun27. Heti
sarjan ensimmäisessä jaksossa28 tuodaan
esiin, kuinka perhe kamppailee toimeentulon
kanssa. Perhe pelaa korttia keittiön pöydän
ääressä, koska televisio on rikki, eikä heillä
ole varaa korjata sitä.
Ensimmäisen jakson dialogissa yritetään
leikitellä metaforalla itsensä myymisestä sekä
fatalistisella ajatuksella ”elämän pelikorteista”, jotka pitäisi jakaa uudelleen. Toisaalta
äiti kehottaa taksikuski-isää kamppailuun
vähenevistä ajovuoroista sekä työnantajan
että käytännössä työkaveriensa kanssa. Sarjan dialogissa yhdistyvät useat diskurssit,
joita käytettiin julkisuudessa työttömyydestä
puhumiseen. Työttömyys vertautui luonnonmullistukseen tai kulkutautiin eli kohtaloon,
josta vain vahvimmat selviytyvät. Työnhaku
puolestaan näyttäytyi kilpailuna tai partnerin
metsästyksenä, jossa työnantajaa houkuteltiin ”pauloihin” ennen muita työnhakijoita.
Työttömyyden ratkaisuksi tarjottiin omaa
aktiivisuutta. Sen sijaan yhteys työttömyyden ja talousjärjestelmän välillä jäi piiloon.29
Suomalaisen hyvinvointivaltion keskeisen
vaikuttajan, Pekka Kuusen30, ajatusta siitä, että yksilöiden itsekeskeiset pyrkimykset
pyrittäisiin sopeuttamaan hyvinvointivaltion
altruistisiin pyrkimyksiin, ei selvästi enää pidetty mielekkäänä. Hyvinvointivaltio ei ollut
tässä diskurssissa sellainen yhteisö, johon
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olisi kannattanut kuulua omasta välittömästä
edustaan tinkien.
Kun verrataan sarjojen Heikki ja Kaija sekä
Kyllä isä osaa tapoja käsitellä työttömyyttä,
niissä on – genre-erotkin huomioiden – ratkaiseva ero, joka liittyy työntekijän ja työnantajan väliseen suhteeseen sekä työttömyyden
uhkaan. Kummassakaan tarinassa työnantaja
ei ole kasvoton suuryritys vaan pienyrittäjä:
Heikissä ja Kaijassa pienen metalliverstaan
omistaja, Kyllä isä osaa -sarjassa taksiyrittäjä.
Heikissä ja Kaijassa selitetään katsojille melko
yksityiskohtaisesti työurakoiden vähenemisen johtuvan yleisestä taloustilanteesta ja vaikean kauden näytetään uhkaavan myös työnantajan toimeentuloa, mihin liittyen sarjaa
arvosteltiin vasemmistolaisiin näkemyksiin
nojautuvissa aikalaiskritiikeissä päähenkilöiden työnantajaa kohtaan osoittamasta ”solidaarisuudesta” ja työnantajan etujen ajamisesta. Kyllä isä osaa -sarjassa ajojen puute on
jotakin, joka voidaan muuttaa painostamalla
”isäntää” ja toimimalla itse riittävän taitavasti. Myös työttömäksi jäämisen mahdollisuus
NXYDWDDQWRLVLQ6LLQlPLVVl+HLNNLMD$QWHUR
keskustelevat työttömyyskorvauksesta ja sen
oikeutuksesta, Kyllä isä osaa -sarjan dialogissa
puhutaan vain pilaillen työttömyyskortistosta ja pimeistä töistä. Hyvinvointivaltio ja sen
tarjoama taloudellinen turva ovat Kyllä isä
osaa -sarjassa enää vitsi. Sarjan diskurssissa
luokkaero tekee paluun, sillä siinä tuotetaan
käsitystä, jonka mukaan työtätekevän luokan elämänkulku on työnantajan päätöksen
armoilla, mistä johtuen työntekijän ainoa
selviytymiskeino on huijata työnantajaansa.
Hyvinvointivaltion kansalaisuuden sosiaalinen kategoria ei näyttäydy mahdollisena, sillä
luokka vaikuttaa olevan sitä paljon vahvempi
sosiaalinen sidos. On silti tulkinnanvaraista,
kutsuuko sarja luokkaeron rakentamisesta
huolimatta myöskään kuulumaan (työväen)
luokkaan, sillä sarjan puhuttelutapa on kyy-

ninen eikä sarja rakenna vahvaa empatiasuhdetta katsojien ja päähenkilöiden välille.
Politiikan tutkimuksessa on esitetty, että
yhteiskunnan aiempien luokkarakenteiden
hajoaminen 1990-luvun lopulla tuotti tilanteen, jossa tietynlainen sosiaalinen asema ei
enää edellyttänyt tietynlaista poliittista toimintaa31. Tv-sarja-aineistoni viittaa kuitenkin
siihen, että tämän suuntainen kehitys alkoi jo
aiemmin, 1980-luvulla. Sarjassa Kyllä isä osaa
poliittisuus identiteettinä ja toimintana ovat
jo lähes kokonaan kadonneet. Kyllä isä osaa
-sarja tuottaa vaikutelman, että hyvinvointivaltion sosiaalisten oikeuksien kaventuessa
myös poliittiset oikeudet menettävät merkiW\NVHQVl 1H QRUPLW MD DUYRW MRLWD VDUMDVVD
toistetaan, torjuvat hyvinvointivaltion kuulumisen kohteena, niin poliittisten kuin sosiaalisten oikeuksien näkökulmasta, ennemmin
kuin kutsuvat siihen.
Hyvinvointivaltiosta yksilöiden
yhteiskuntaan

Hyvinvointivaltio on edellyttänyt yksilöiltä sitoutumista tasa-arvon ja solidaarisuuden eettisiin ja poliittisiin arvoihin. Tutkimissani sarjoissa näistä arvoista neuvotellaan eri tavoin.
Solidaarisuus, joka hyvinvointivaltioideologiassa tarkoittaa valtion pyrkimystä tasoittaa
tulojen ja omaisuuden jakaantumista, liittyy
Heikissä ja Kaijassa erityisesti henkilöiden väliseen solidaarisuuteen, mikä tuomittiin joissakin aikalaiskritiikeissä ”taantumukseksi”.
Sarjan henkilöiden välisissä keskusteluissa
sekä sarjan tapahtumissa käydään läpi hyvinvointivaltion tarjoamia tukimuotoja kansalaisilleen sekä näiden tukien vaikutusta yksilöiden elämään. Kansalaisuus esitetään kaikille
mahdolliseksi ja ensisijaiseksi sosiaaliseksi
NDWHJRULDNVL PXWWD VLLKHQ LGHQWLÀRLWXPLVHQ
mahdollisuudet ja seuraukset asetetaan myös
katsojien pohdittavaksi.
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Sen sijaan sarjassa Reinikainen hyvinvointivaltion poliittiset arvot, ennen kaikkea
tasa-arvo ja solidaarisuus, näyttäytyvät niin
yksilön vapautta kuin hänen vastuutaan rajoittavina arvoina. Sarjassa vihjataan, että osa
kansalaisista heittäytyy hyvinvointivaltion
ja sen virkamiesten huolehdittavaksi ilman
vastuuta omasta elämästään, kun taas osalle
kansalaisista – niille, jotka kykenevät huolehtimaan omasta elämästään – valtion ote on
liian kahlitseva. Hyvinvointivaltion osa, jota
Reinikaisessa kutsutaan pilkkaamaan, muodostuu nimenomaan hyvinvointivaltion sosiaalipalveluista ja niihin sisältyvistä poliittisista
arvoista. Hyvinvointivaltion kansalaisuus ei
ole sarjan diskurssissa sosiaalinen kategoria,
johon katsojia ensisijaisesti kutsutaan idenWLÀRLWXPDDQ 6DUMDQ DUNLMlUNHHQ YHWRDYD SXhuttelu korostaa yksilön (mieskansalaisen)
itsenäisyyden arvoa. Toisaalta sarjan päähenkilön ammatin ja hänen äitinsä vanhainkotiin
sijoittumisen kautta hyvinvointivaltion suomat sosiaaliset oikeudet myös hyväksytään,
vaikka ne pyritäänkin osoittamaan jossakin
määrin kohtuuttomiksi.
Kyllä isä osaa -sarjassa poliittinen kansalaisuus ei ole enää sellainen sosiaalinen kategoria, joka olisi mahdollinen tai edes houkutWHOHYD LGHQWLÀRLWXPLVHQ NRKGH +\YLQYRLQtivaltion keskeisten arvojen, tasa-arvon ja
solidaarisuuden, toteutuminen ei näytä enää
mahdolliselta suomalaisessa yhteiskunnassa.
Sarja kutsuu torjumaan hyvinvointivaltion
DUYRW HSlUHDOLVWLVLQD MD LGHQWLÀRLWXPDDQ HQnemminkin yksilöksi, joka pyrkii kamppailemaan oman hyvinvointinsa puolesta.
$UWLNNHOL SHUXVWXX YlLW|VNLUMDDQL Kakkoselta
kaikelle kansalle. Kuulumisen politiikka YLE
TV2:n arkirealistisissa sarjoissa. Tampere,
Tampere University Press, 2014.
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Tavallisuuden muutos ja hyvinvointivaltion purkautuminen
Jenni Hokka: Kakkoselta kaikelle
kansalle. Kuulumisen politiikka Ylen TV2:n
arkirealistisissa sarjoissa. Väitöskirja.
Tampere University Press, Tampere 2014.
324 s.

Kuuluminen ja kiinnittyminen ovat osa yksilöllistä identiteettiä, mutta myös tärkeitä tekijöitä yhteisöille ja kansakunnille. Jenni Hokka
tarkastelee juuri kuulumisen näkökulmasta
TV2:n seitsemää sarjaa: Heikki ja Kaija (196070), Rintamäkeläiset (1970-luvulla), Tankki
täyteen (1970 ja 1980-luvun taitteessa), Reinikainen (1980-luvun alku), Sisko ja sen veli
sekä Fakta homma (1980-luku) ja Kyllä isä
osaa (1990-luku). Sarjojen lisäksi tutkimuksen
aineistoon kuuluvat tv-kritiikit.
Hokka analysoi sarjojen pohjalta tavallisuutta ja kansanomaisuutta mutta myös luokkaa, sukupuolta ja sarjojen suhdetta hyvinvointivaltioon ja sen muutokseen. Esimerkiksi
Heikki ja Kaija -sarja miellettiin tavallisuudessaan työväenluokkaiseksi. Siihen kuului kunnollisuuden diskurssi. Muutamaa vuosikymmentä myöhemmin tehdyssä Kyllä isä osaa

-sarjassa on jo toisenlainen henki: perheen
televisio on rikki eikä kunnollisuus ole enää
päällimmäistä.
Hokka löytää sarjoista hyvinvointivaltion
murenemisen tarinan ja tarinan siitä, mitä yhteiskuntaluokille tapahtui modernisaatioprosessissa. Kolmas tarina on avioliiton näyttäytyminen sukupuolten välisen kamppailun alueena. Kritiikkien kautta avautuu neljäs tarina
siitä, miten rahvasta ja tavallista kansaa on eri
vuosikymmeninä kategorisoitu ja miten sitä
on yritetty ohjata televisiokritiikkien kautta.
Kansanomaisuudella on ideologioihin perustuvia merkityksiä, ja niistä käydään poliittista kamppailua. Hokan tutkimuksessa tulee
esimerkiksi esiin, että Rintamäkeläiset nähtiin tv-kritiikeissä kansankulttuurina kun taas
Tankki täyteen -sarja enemmän takapajuisuutta ja hidasliikkeisyyttä ilmentävänä hölmöläistarinana. Reinikainen hahmona puolestaan
näyttäytyy kritiikeissä rillumarei-perinteen
jatkumona mutta myös ihailtavana ja nimenomaan kansaa edustavana tyyppinä.
Sisko ja sen veli -sarjan hahmoja ei pidetty mitenkään erityisen suomalaisina kun taas
Fakta homman pariskuntia pidettiin hyvin perisuomalaisina. ”Hekka on suomalainen mies,
joka ei puhu eikä pukahda. Pirressä on van-
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hanajan akka oikeassa asussaan”. Jotkut kriitikot tosin pitivät Fakta homman markettien
erikoistarjouksien perässä juoksevaa kahta
pariskuntaa tavallista suomalaista pilkkaavana. TV2:n sarjat ilmentävät suomalaisuuden
ja kansanomaisuuden ohella tietenkin myös
tamperelaisuutta. Esimerkiksi Kyllä isä osaa
-sarjaa kuvattiin uutena tamperelaissarjana.
Heikki ja Kaija-sarjassa nähdään kansalaisuus hyvinvointivaltiossa ja tasa-arvo tärkeinä
ja tavoiteltavina, mutta silti saavuttamattomina asioina. Perheessä unelmoidaan omasta
kodista. Rintamäkeläisissä hyvinvointivaltioon poliittisesti sitoutuminen on vahvaa. Reinikaisessa puolestaan kuullaan jo puheita, että
osa kansalaisista heittäytyy hyvinvointivaltion

kustannuksella eläjiksi. Kyllä isä osaa -sarjassa
kansalaisuus ei ole enää houkutteleva identiteetti. Yksilöllistyminen näkyy siinä.
Jenni Hokan tutkimus on runsauden sarvi.
Sarjojen hahmojen, miljöiden ja lavastusten
kuvaus kertoo kiinnostavalla tavalla suomalaisista ja erityisesti yhteiskunnallisesta muutoksesta. Kipeää tekee, kun huomaa sarjojen
ennakoivan tulevaisuutta. Tässäpä politiikalle
tilannekuvan ja muutoksen tarpeen materiaalipohjaa!
Arja Alho
VTT, Siuntio
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AIKA HYVÄ PANKIKSI

STS-Pankkikilta perinneyhdistyksenä
Veijo Himanen
kiltalainen
Risto Reuna
muistitiedon tallentaja

S

TS-Pankin itsenäinen toiminta päättyi vuoden 1992 lopulla fuusioon
Kansallis-Osake-Pankin
kanssa.
Työttömiksi jääneet pankkilaiset muodostivat heti seuraavana vuonna epävirallisen
676.OXELQ MRKRQ OLLWW\L VDWRMD SDQNLQ SDOveluksessa olleita toimihenkilöitä ja työnWHNLM|LWl .OXEL MlUMHVWL \KWHLVLl WDSDDPLVLD
vertaistukea, virkistys- ja teatterimatkoja sekä
NRXOXWXVWDW\|QKDNXDYDUWHQ.OXELQSLLULVVl
V\QW\LP\|V\ULW\VWRLPLQWDDNXQRVDNOXELODLsista perusti Pekka Koivusalon johdolla yhteisen start up -yrityksen, jonka nimeksi tuli
$VLDQWXQWLMDRVXXVNXQWD7XORV6HWRLPLXVHan kiltalaisen työnantajana toistakymmentä
vuotta ja tarjosi heille osittaista toimeentuloa.
Hyvä yhteishenki johdatti virallistamaan
NOXELQ 6HQ VHXUDDMDNVL SHUXVWHWWLLQ YXRQQD
1998 STS-Pankkikilta ry. Killan jäseneksi
voivat liittyä kaikki STS-Pankin palveluksessa
olleet sekä muutkin yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Se toimii edelleen
vireänä 300 jäsenen yhdistyksenä edistäen jäsentensä keskinäistä yhteydenpitoa ja vaalien
työväen pankkiperinnettä. Puheenjohtajina
RYDWWRLPLQHHW0DULWD/DPSLQHQ3HNND.RLvusalo ja vuodesta 2016 alkaen Virpi Eloranta. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksujen
lisäksi Palkansaajasäätiön vuosittain myöntämällä tuella.
Kiltalaisten työväenpankkikokemus ulottuu 1940-luvulta 1990-luvulle. Heillä on

muistoja Helsingin, Hämeen ja Kymenlaakson Työväen Säästöpankeista, työväen pankkien fuusiosta vuonna 1970 syntyneestä Suomen Työväen Säästöpankista ja myös vuonna
1990 liikepankiksi muuttuneesta STS-Pankki
Oy:stä.
Mikä oli STS-Pankki?

Pankin alkujuuret olivat ”työkansassa ja palvelusväessä”, kun vuonna 1908 perustettu
Helsingin Työväen Säästöpankki HTS ja sitä
seuraten seitsemän muuta työväen säästöpankkia aloittivat eri paikkakunnilla. Työväen pankkifuusio oli lähellä syntyä jo vuonna
1924 säästöpankkiliikkeen sisällä. Sisällissodan jälkeinen nopea elpyminen nosti HTS:n
maan neljänneksi suurimmaksi säästöpankiksi vuonna 1928.
Sodanjälkeinen aika oli ankea. Tilanne
kuitenkin parani säännöstelytalouden lopulla, minkä seurauksena HTS kasvoi vuonna
1958 maan suurimmaksi säästöpankiksi. ToiPLWXVMRKWDMDNVL YDLKWXL -RQDV /DKHUPDQLQ
pitkän toimikauden jälkeen Turussa väitellyt
Mauno Koivisto. Hänen otettua työn vastaan
työväen pankkihistoriassa avautui uusi lehti
vuonna 1959 Hakaniemen torin laidalle vasta valmistuneessa toimitalossa. Pankin kasvu
yhdistyi leimallisesti lähiörakentamiseen ja
asuntolainakysyntään ahtaasti asutulla pääkaupunkiseudulla, jossa sivukonttoriverkosto
laajeni liitosalueille.

38 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2016

Koiviston siirryttyä Suomen Pankin
pääjohtajaksi hänen seuraajakseen valittiin
YXRQQD  ,OPDUL /DYRQVDOR +lQHQ WRLmikaudellaan työväen säästöpankit fuusioituivat Suomen Työväen Säästöpankiksi. STS
erottui edelläkävijäksi uusimman pankkitekniikan käyttöönottajana. Pankki kasvatti asiakaskuntaansa myös valtakunnallista konttoriverkostoa laajentamalla.
/DYRQVDORQMllW\lHOlNNHHOOHYXRQQD
SllMRKWDMDNVLYDOLWWLLQ8OI 6XQGTYLVW+lQHQ
johdollaan perinteinen säästöpankki kehitettiin täyden palvelun liikepankiksi. STS irtautui säästöpankkiryhmästä 1990-luvun alussa
ja jatkoi toimintaansa STS Pankki Oy:nä.
Monen tekijän yhteisvaikutuksesta kaikkien
pankkien toimintaedellytykset heikkenivät
kriittisesti talouslaman oloissa. Pankkien
toimintaympäristö muuttui silloin dramaattisesti ja pankkialalla tapahtui iso rakennemuutos. Tämän muutoksen aikana vuonna 1992
STS-Pankki Oy fuusioitiin Kansallis-OsakePankkiin.
Pankkikokemusten satoa ja
sattumuksia

7\|YlHQ $UNLVWR MD 7\|YlHQ 0XLVWLWLHWRLPLkunta ovat tallentaneet STS-Pankin kuva-aineistoa, hoitaneet pankkihuonemuseota sekä
keränneet 1990-luvulta alkaen toimihenkilömuistelmia. Sarjan aloitti Erottajan konttorin
esimiehen ja pankkitoimihenkilöliiton puheenjohtajan haastattelu.
Muistitiedon tallennuksessa siirryttiin seuraavalla askelmalle, kun STS-Kilta ja Työväen
muistitietotoimikunta ryhtyivät Palkansaajasäätiön tuella projektiyhteistyöhön vuoden
2012 lopulla. Killan edustajat Pekka Koivusalo, Pirjo Puro ja Veijo Himanen toteuttivat
tällöin muistitietotoimikunnan virkailijoiden
Risto Reunan ja Timo Tigerstedtin kanssa
vanhimpien kiltalaisten haastattelusarjan,
joka videoitiin.

$OXQ SXROHQ WXVLQDD KXROHOOD WXRWHWWXMD
henkilöhaastatteluja kattoivat pankkityökoNHPXNVHW OXYXOWD OXYXOOH 1LLVVl
valaistaan laveasti HTS:n ja STS:n kehitystä
muistelemalla työhöntulovaiheita, asiakaspalvelua sekä palvelujen ja pankkitekniikan
NHKLWW\PLVWl HUL DLNDNDXVLQD /LVlNVL QLLVVl
muistellaan esimiehiä, työtovereita, konttoreiden työoloja sekä työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmia. Muisteluissa on
mukana myös henkilökohtaisia kokemuksia
.23IXXVLRQWLLPRLOWD$LYDQHULOOLVHQOXYXQ
muistelmista muodostavat katkelmalliset kuvaukset henkilökunnalle järjestettyjen tilaisuuksien sattumuksista, Rock-Uffesta kitaran
varressa ja Mauno Koivistosta, joka riisui
NHQNlQVlMDLVNLVLOOlS|\WllQLLQNXLQ1LNLWD
Hruštšov YK:n istunnossa vuonna 1960.
Kallion konttori Helsinginkadulla oli
HTS:n vanhimpia ja suurimpia konttoreita.
.RQWWRULQ SllNDVVD $QQHOL +LUYRQHQ W\|Vkenteli siellä lähes neljäkymmentä vuotta
1950-luvun alusta lähtien. Hän muisteli aikaa
1960- ja 70-lukujen vaihteessa, jolloin asiakkailla oli vielä totuttelemista palkkojen ja
eläkkeiden maksuun pankin kautta ja varsinkin siihen, että osan palkasta voi jättää säästöönkin. Sitä ennen tilipussi oli saatu omalla
työpaikalla ja eläke yleensä postisiirtona eli
kaikki kerralla käteen.
”Kyl sitä [asiakkaiden neuvomista] käytiin ja
sanotaan, et mun mielestäni nää palkansaajat ja
ketkä sai kuukausipalkan, niin nehän ei nostaneet sitä kaikkii kerrallaan. Mut sit justiin ketkä
sai sen kerran viikos tai kerran kahes viikos,
niin se otettiin koko raha. Ja sit toinen huomionarvonen asia oli nämä eläkkeet, kun ne siirty
pankkiin, niin nää meiän mummelit ja papat,
kun ne tuli, niin vaik niil oli sitä rahaa tilillä,
niin nehän tuli nostaan sen [juuri tulleen] eläkkeen. Ja jos sattu niin, et se eläke oli myöhässä,
niin nehän ei nostaneet. Enhän mä voi, kun
PXQ HOlNH HL RR WXOOX 1LLKLQ HL YRLQX NDMRWD
niihin vanhoihin rahoihin, vaan se piti ottaa
siitä summasta joka justiin tuli sinne tilille, et
se oli aika erikoinen juttu.”
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Suomen Työväen
Säästöpankin
konttori Kalliossa
Helsinginkadulla.
Asiakaspalvelua
ruuhka-aikaan
1970-luvun lopussa. Kuva: Työväen
Arkisto.

Myös haastattelijana toimineella Veijo Himasella on muistoja Kallion konttorista, jossa
hän toimi konttorinesimiehenä 1970-luvun
alussa. Yhteisten pankkityökokemusten lisäksi nousi esiin sellainenkin tilanne, jossa
”pankkiryöstäjä” otettiin kiinni paikan päällä. Ei se tilanne lopulta niin dramaattiseksi
osoittautunutkaan, kun ilmeni että tekijä halusi päästä talven tullen lämpöisiin linnaoloihin!
Muistitietotallennus jatkuu

Vuoden 2013 aikana taltioitiin pääkaupunkilaisten muistelutilaisuus, ja tänä vuonna vastaava ryhmämuistelu oli Tampereella. Vuonna 2015 käynnistyi muistitietotoimikunnan
pilottihanke nimeltään STS-Killan verkkoalEXPL 6XRMDWXOOD LQWHUQHWVLYXVWROOD ROHYDDQ
YHUNNRDOEXPLLQRQYDOLNRLWX676SDQNLQGLgitoitujen valokuvien arkistosta kuvia, joiden
kautta kiltalaiset voivat muistella menneitä.
9HUNNRDOEXPLQEORJLVVDRQMRMXONDLVWXNLLQnostavia tarinoita ja lisää on tulossa. Työn
alla on myös STS:n henkilöstölehtien vuosikertojen digitointi muistelujen virikkeiksi
MD 7\|YlHQ $UNLVWRVVD DVLRLYLHQ WXWNLMRLGHQ
käyttöön.

Killan yhteyshenkilönä ja haastattelijana
toiminut Veijo Himanen peilaa havaintojaan
haastatteluista ja kiltalaisten muista muisteluista omaan työhistoriaansa.
”Pankkityö on koettu merkityksellisenä, STS
hyvänä työpaikkana ja yhteishenki vahvana.
Pankkiin tultiin monesti suoraan opintojen
päätyttyä ja siellä pysyttiin usein eläkeikään
VDDNND « 1LLQ NlYL PLQXOOHNLQ 7XOLQ SDQNkiin vastavalmistuneena ekonomina vuonna
1968. Pankkikokemusta oli kertynyt opiskeluaikana muista pankeista, mutta HTS:n lehtiLOPRLWXV VDWWXL VRSLYDDQ DLNDDQ 1LLQSl KDLQ
paikkaa ja tulin valituksi. Ensimmäiset neljä
vuotta kuluivat varsinaisen pankkityön parissa
NRQWWRULQHVLPLHKHQl $OSSLODVVD MD .DOOLRVVD
Seuraavat kaksi vuosikymmentä työskentelin
pääkonttorissa Hakaniemessä pankin henkilöstöpäällikkönä ja -johtajana. Pankkifuusioiden myötä jatkoin sitten KOP:ssa, Meritassa
MD 1RUGHDVVD MRVWD MlLQ HOlNNHHOOH +76VWl
alkanut pankkityösuhde venyi koko työuran
pituiseksi. … STS-Pankkikillan puolesta olen
WRGHOOD W\\W\YlLQHQ HWWl 7\|YlHQ $UNLVWRQ
muistitietotoimikunta ja Palkansaajasäätiö
ovat tehneet mahdolliseksi STS -perinnetiedon järjestelmällisen taltioinnin. Muistitiedon
keruuhanke on antanut meille kiltalaisille uusia virikkeitä menneiden hyvien STS -aikojen
muisteluun. Sellaisina ne ovat monien mieliin
jääneet.”
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KESKUSTELUA työmarkkinat

TYÖMARKKINAT UUDEN
EDESSÄ
Jarkko Eloranta
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö,
puheenjohtaja

K

ilpailukykysopimukseksi jalostunut
yhteiskuntasopimus oli historiallinen keskitetty työmarkkinaratkaisu
kahdella tapaa. Se oli sopimus, jossa palkansaajien etuja ja työehtoja heikennettiin
sopimalla. Se myös jäänee viimeiseksi työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemäksi
sopimukseksi Suomessa, mikäli työnantajien
tahto toteutuu. Pitkä, lähes neljä vuosikymmentä kestänyt keskitettyjen ratkaisujen aikakausi tulisi siis päätökseensä varsin poikkeuksellisella tavalla ja sisällöllä.
Työmarkkinajärjestelmä elää ja kehittyy
ajassa. Taloudelliset suhdanteet ja poliittiset
olosuhteet vaikuttavat työmarkkinoihin ja
työehdoista sopimiseen – ja päinvastoin. Jäsenyys Euroopan unionissa ja yhteisvaluutasVDVHNlWDORXGHQYRLPDNDVJOREDOLVDDWLRRYDW
ROOHHWLOPDQPXXWDUDWNDLVHYLDPXXWRNVLD1H
ovat vaikuttaneet voimakkaasti työmarkkinoihin ja asettaneet reunaehtoja ratkaisujen
WHNHPLVHOOH 1lLKLQ UHXQDHKWRLKLQ VRSHXWXminen on edelleen käynnissä.
Pitkä maailmanlaajuinen taloudellinen
kriisi sekä Euroopan ja euroalueen siitä
kummunneet ja sisäsyntyiset ongelmat ovat
asettaneet Suomen talouden ja suomalaisen

työmarkkinajärjestelmän kovaan ristipaineeseen. Ratkaisuksi löytyi keväällä 2016
kilpailukykysopimus, mutta se ei taida olla
evoluution huippu ja loppu työmarkkinoilla.
(GHOOHHQEULWWLHQNHVlNXLQHQEUH[LWSllW|VMD
sitä seuraava EU:n ja euron uusi kehitysvaihe
tuovat varmasti uusia seikkoja huomioitavaksi, kun tulevaisuuden työmarkkinajärjestelmää rakennetaan.
Suomalainen ay-liike on vahva ja vaikuttava. Järjestäytymisaste on korkea ja kolmikantaisen valmistelun kautta suomalaiset palkansaajat vaikuttavat merkittävällä tavalla työelämän sääntelyyn sekä sosiaaliturvan sisältöön.
Työmarkkinoiden kokonaisratkaisuissa on
sovittu palkkojen ja työehtojen muutoksista
ja samalla työelämän lainsäädännön kehittämisestä, työelämän laadun edistämisestä sekä
sosiaaliturvan, erityisesti ansiosidonnaisen
eläke-, työttömyys- ja sairausvakuutusturvan
uudistamisesta.
/LLWWRNRKWDLVLOODVRSLPXVNLHUURNVLOODPDKdollisuudet valtakunnallisiin lainsäädännöllisiin uudistuksiin ovat huomattavasti rajoitetummat. Samoin on huomattava, että
keskitetyillä kierroksilla palkka- ja työehtosopiminen ovat tuoneet valtion ja hallituksen
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Paikallista sopimista
on tarjottu hopealuodiksi talouden
ja työmarkkinoiden
ongelmiin, mutta
sellaiseksi siitä ei
ole.

suuntaan vipuvartta, jolla voidaan
viedä eteenpäin haluttuja lainsäädäntöuudistuksia.
Elinkeinoelämän Keskusliitto
EK linjasi jo 2000-luvun alussa
keskitettyjen työmarkkinaratkaisujen ajan olevan ohitse. Vuonna
2007 nähtiinkin railakas liittokierros sari sairaanhoitajineen ja korottuvine korotustasoineen. Silloin nähtiin
myös poliittisen puolen vahva myötävaikutus
työmarkkinaratkaisuihin, eikä varmastikaan
kovin positiivisessa mielessä. Kun samaan
VDXPDDQ LVNL ÀQDQVVLNULLVL RQ OLLWWRNLHUURNsen sulattelua riittänyt elinkeinoelämässä ja
työmarkkinoilla aina näihin päiviin saakka.
Elinkeinoelämä on toistuvasti julistanut,
että keskitetyt työmarkkinaratkaisut eivät
VRYL \KWHHQ JOREDDOLWDORXGHQ YDDWLPXVWHQ
kanssa. Siksi sopimista pitäisi siirtää yritys- ja
työpaikkatasolle ja mielellään aina henkilötasolle asti. Viimeiset sinetit työmarkkinajärjestelmän ja työmarkkinoiden keskusjärjestöjen
roolin muutokselle toi EK:n sääntömuutos,
joka estää järjestöä tekemästä keskitettyjä
W\|PDUNNLQDUDWNDLVXMD .XLWHQNLQ JOREDDOLWDlouden sitkeintä lamaa on Suomessa hallittu
nimenomaan keskusjärjestöjen voimin ja eriW\LVHVWL 6$.Q YRLPDNNDDOOD WDKGROOD VDDGD
aikaan keskitetyt, oikeudenmukaiset ratkaisut
vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.
Vaikuttaa siis siltä, että liittotason sopimiseen liittyy hyvinä aikoina riski ylilyönteihin.
Huonoina aikoina taas osalle palkansaajista
on hyvin vaikeata saada aikaan säällisiä sopimuksia. Silloin liittotason sopimiseen liittyy
riski siitä, että palkansaajien eriarvoisuusuus
kasvaa.
Paikallista sopimista on tarjottu hopealuodiksi talouden ja työmarkkinoiden ongelmiin,
mutta sellaiseksi siitä ei ole. Paikallinen sopiminen nytkähti eteenpäin kiky-sopimuksen
yhteydessä, mutta jatkossa sen edistäminen

ja kehittäminen jäävät toimialojen omien osapuolten tehtäväkVL/DLQVllGlQQ|OOlHLVRSLPLVWD
edistetä, eripuraa ja epäluottamusta kylläkin.
Palkansaajaliikkeelle on tärkeää sellaisen toimintatavan
ylläpitäminen, jossa yksittäinen
palkansaaja,
luottamusmies
tai henkilöstön edustaja ei joudu kamppailemaan työehdoistaan työnantajan kanssa
ilman työehtosopimusten tarjoamaa perälautaa. Toimiva, vakauttava ja suojaava työehtosopimusjärjestelmä, joka on yleissitova,
on myös elinkeinoelämän etu sen varmistaessa reilun ja tasaveroisen kilpailun yritysten
välillä. Se on myös yhteiskunnan etu, koska
se turvaa säälliset palkat, joilla ihmiset tulevat
toimeen ilman tulonsiirtoja. Kohtuulliset
palkat varmistavat sen, että palkansaajat kykenevät maksamaan veroja yhteiskunnan
investointien toteuttamiseksi ja palvelujen
pyörittämiseksi.
Olemme joka tapauksessa uuden edessä.
Keskitetyt kierrokset ovat takanapäin, ja ainakin nykyinen maan hallitus suhtautuu kolmikantaan enemmän lausuntoja kysyen kuin
sopimuksiin pyrkien. Palkkapolitiikan muutosta oltiin ainakin otsikkotasolla hakemassa,
NXQ6XRPHQPDOOLHVLWHWWLLQ6$.QWRLPHVWD
osaksi kilpailukykysopimusta. Tosin sopimuksen lopullisessa versiossa maininnat siitä
ovat varsin pyöreitä.
Minkälaiseksi puhuttu Suomen malli muodostuu ja ketkä vastaavat mallista, on vielä
auki. Palkansaajakeskusjärjestöillä lienee asiasta erilainen käsitys kuin EK:lla. Työnantajapuoli ei näe eikä koe tärkeänä ja tarpeellisena sitä, että keskusjärjestöt ovat mukana
tekemässä ja luomassa Suomen mallia ja
taustoittamassa liittokohtaisia työehtosopiPXVQHXYRWWHOXMD $MDWWHOX (WHOlUDQQDVVD OLHnee olevan, ainakin paikoin, aika yksiviivaista
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siinä suhteessa, että tiettyjen toimialaliittojen
sopimusratkaisut ovat asettaneet kustannusraamin kaikille muille toimialoille ja piste.
Siitä, miten muiden toimialojen sitoutuminen tähän malliin ratkaistaan, on näkynyt
kovin vähän pohdintaa. Ehkä työnantajapuolella elätellään ajatusta valtakunnansovittelijan tehtävien ja vallan muutoksesta niin, että
valtakunnansovittelija vastaisi viime kädessä
kaikkialla mallin toteutumisesta ja korotusvaran vahtimisesta.
Palkansaajakentässä on kuitenkin laaja
näkemys siitä, että Suomen mallissa on huomioitava myös samapalkkaisuustavoite ja
PDWDODSDONNDLVXXGHQ YlKHQWlPLQHQ /LVlNsi toimialoilla on hyvin erilaisia käytäntöjä
ja perinteitä vaikkapa palkkaliukumien

suhteen. Pelkkä etukäteinen tarkastelu ei
anna kuvaa ansioiden kehittymisestä. Jälkeenjääneisyyttä on hoidettava tavalla tai
toisella, jotta solidaarinen palkkalinja kestää
ja työvoiman saatavuus taataan kaikille
työmarkkinasektoreille.
Tässä työssä keskusjärjestöillä, koordinaation luojina ja takuumiehinä, on tulevaisuudessa roolinsa. Palkansaajaliikkeen keskinäinen
yhteistyö ja solidaarisuus joutuvat uudella tavalla testiin, jos ja kun haluamme pitää kiinni
yhteisistä arvoista, tavoitteistamme ja viime
kädessä palkansaajaliikkeen uskottavuudesta
sekä hyväksyttävyydestä omien ja tulevien jäsentemme keskuudessa. Heikomman puolella, tässä ja nyt sekä tulevaisuudessa.

YHTEISTÄ RAKENNUSTA
UHKAA PURKU
Matti Harjuniemi
puheenjohtaja, Rakennusliitto

Palkansaajien näkökulmasta työelämän kuten koko hyvinvointiyhteiskunnan edelleen parantaminen pysähtyi 1990-luvun alussa. Siitä pitäen
on puolustustaistelun tiimoilla kuultu samaa retoriikkaa ja samoja työelämän muutosesityksiä. Taustalla on toki aitoa ympäristömuutosta,
mutta ”uutta ajattelua” selittää myös päättäjien sukupolvi, jonka kokemus ja ymmärrys ovat tyystin erilaisia kuin sen edeltäjillä.

Y

leisradio lähetti kesällä arkistoistaan
pääministerin
haastattelutunnin
heinäkuulta 1991. Sen keskeinen
teema oli markan kytkeminen eurooppa-

laiseen valuuttakurssijärjestelmään (ERM)
ja työmarkkinasopeutus. Pääministeri Esko
$KR WRWHVL HWWl GHYDOYDDWLRPDKGROOLVXXGHQ
puuttuessa työmarkkinoilla oli saatava aikaan
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Työmarkkinakeskus-

kustannuskilpailukykyä paranta26.5.1998), että rakennusalaltelussa vakaumuksen
va yhteiskuntasopimus. Muutoin
la on sovittu paikallisesti jo
syvä rintaääni kavaltaa
hallitus tekisi kilpailukykypäätökyli sadan vuoden ajan. Hänen
tietämyksen
tason.
Tärset itse.
mukaansa työantajat ovat ai25 vuotta ei ole pitkä rupeama, keämpää on räikeä tarkojen saatossa vastustaneet
koitushakuinen
lööperi
PXWWD VLOWL $KRQ MD SllPLQLVWHUL
paikallista sopimista huoSipilän retoriikan samanlaisuus kuin sisältö.
nolla menestyksellä. Vuonna
hätkähdyttää. Huomattavaa, mut1918 työnantajajärjestöt kielta ei toki yllättävää, on myös työnsivät neuvottelemasta työnantajapuolen toistuva pyrkimys käyttää poliit- tekijöiden yhdistysten kanssa paikallisesti.
tista tilannetta omiin tarkoituksiinsa. Työnan- 1970-luvulla alan työnantajaliitot organisoitajien keskusjärjestö (STK) intoutui vuonna vat ”liukumajahdin”, jolla yritettiin turhaan
1991 samalla tavalla kuin tänä päivänä vaati- estää palkkojen työmaakohtaista sopimista.
maan työehtojen heikentämistä ja työmarkki- .HVNHOOl OXYXQ DOXQ ODPDD OLEHUDOLVRLnakentän mylläämistä toisenlaiseksi.
tiin työaikoja ja sovittiin paikallista sopimista
Järjestöjen taipumuksessa hyödyntää po- edistävä yrityskohtainen luottamusmiesjärOLLWWLVWD WLODQQHWWD HL ROH PLWllQ XXWWD $P- jestelmä. Myös palkkausjärjestelmiä on sitmattiyhdistysliikkeen ja vasemmistopuoluei- temmin muutettu yrityskohtaisten tarpeiden
den yhteys on ollut aina selvä. Vuonna 1991, suuntaan.
6'3Q ODPDDQQXNVHQ DLNDQD 6$. WHNL RSposition töitä. Vuoden 1995 vaalien jälkeen Työelämäpoliittisen keskustelun
se taas otti poliittisesta tilanteesta hyödyn irti. muutos
Paluu kolmikantayhteistyöhön oli tällöin ko- Huolta aiheuttavaa siirtymää on kuitenkin taPHD1HXYRWWHOXPDQGDDWWLYDUPLVWHWWLLQWRNL pahtunut työmarkkinapolitiikan perusteissa.
palkansaajien etuuksien heikennyksillä.
$ODOOH Ql\WWll LOPDDQWXQHHQ µMlUMHQ llQLlµ
1HOMlQQHVYXRVLVDWD VLWWHQ YLHQWLDORLOOD HL jotka antavat vaikutelman, että he tuntevat
innostuttu sisäisestä devalvaatiosta. Palkan- työelämän todellisuuden ja säädännän taustat
alennusten hyöty oli oikeaan devalvaatioon paremmin kuin työntekijät itse tai heidän yli
verrattuna mitätön. Marraskuun 1991 ja sata vuotta toimineet järjestönsä.
syyskuun 1992 valuuttakurssipäätökset mahTyömarkkinakeskustelussa vakaumuksen
dollistivatkin talouskasvun alkamisen ja kiih- syvä rintaääni kavaltaa tietämyksen tason.
W\PLVHQ0\|V1RNLDLOPL|ROLVLMllQ\WV\QW\- Tärkeämpää on räikeä tarkoitushakuinen
mättä ilman devalvaatiota.
lööperi kuin sisältö. Esimerkiksi juuri ”työTalouspolitiikan liikkumatilan kapenemi- ehtosopimukset yritystoimintaa haittaamasnen onkin se merkittävä muutos, joka on sa” -teema on propagandistisuudessaan herviime vuosikymmeninä liikuttanut myös työ- kullisen helppo: vallanhimoiset liitot sekoitPDUNNLQDWRLPLQQDQSHUXVWHLWD1LLQSlHWHQ- tavat yrittäjän ja hänen työntekijänsä välejä.
kin yritys- ja työpaikkakohtaisen työehtojen Viestintäammattilainen sen osaa: Yksinkersoveltamisen alaa on laajennettu.
taistetaan monitahoinen ongelmakenttä ja
Ei paikallinen sopiminenkaan silti uutta heitetään samalla sivuun harkiten rakennettu,
ole. Rakennusliiton historiankirjoittaja Jyr- tasapuolisempaa neuvottelutilannetta tukeva
ki Helin totesi liittomme historiateoksen työlainsäädännön ja sopimustoiminnan pejulkistamistilaisuudessa (Kansan Uutiset rusta.
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Työntekijän suojelun periaate, työlainsäädäntömme yhteisesti hyväksytty lähtökohta,
on kokonaan heitetty keskusteluista ja arvioista pois! Se on kuitenkin ollut vasemmiston ja keskustan sodanjälkeisen työelämäpolitiikan perustava juonne, mistä todistaa muun
muassa työehtosopimusten yleissitovuuteen
johtanut poliittinen toiminta 1950-luvulta
alkaen sekä suhtautuminen lomaoikeuteen ja
vaikkapa työttömyysturvaan.
Samalla kepeydellä on suhtauduttu kolmikantayhteistyöhön, joka on kansainvälisesti
arvostettu hyvinvointivaltion toimintamekanismi. Selkävoiton tavoittelu elähdyttää niin
ammatillisen liikkeen poliittisia vastustajia
kuin työelämän isäntävallan palauttajiakin.
Mihin yhteinen perusta katosi?
Historiantutkija Ville Kivimäki pohtii sotasukupolven poliittista roolia mielenkiintoisella tavalla Rauhaton rauha 1944–1950 -teoksensa artikkelissa ”Uusi suomi” (Vastapaino
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AUTO-"JA"KULJETUSALAN"
TYÖNTEKIJÄLIITTO"RY
John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki
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2016). Hänen mukaansa hyvinvointivaltion
rakentaminen 1950-luvulta alkaen osuu yhteen sen kanssa, että sotasukupolvi on noussut maan johtaviin asemiin.
Kivimäen mukaan sotasukupolvi edisti ratkaisevalla tavalla 1970- ja 1980-luvuille
huipentunutta hyvinvointivaltion kehitystä.
Väkivallan, rauhattomuuden ja ehdottomien olosuhteiden sukupolvi loi yhteiskuntaa,
jonka keskeinen tehtävä oli näiden kaikkien
tekijöiden lievittäminen. Rintamatappion jälkeen sota voitettiin pitkinä sodanjälkeisinä
vuosikymmeninä, kun suomalaisesta yhteiskunnasta rakennettiin säilyneen itsenäisyyden ja annettujen uhrien arvoista. ”Sodanjälkeinen uusi Suomi, jonka rakentamisessa
sotasukupolvi oli avainasemassa, on nyt jo
menneisyyttä. Silti kestävin osa siitä elää yhä
yhteiskunnan rakenteissa, mentaliteeteissa ja
suomalaisessa kulttuurissa.”
Kivimäen analyysi sotasukupolven projektista on vähintäänkin kiinnostava. Kysymys on enemmästä kuin entisten rintamasotilaiden yhteistyöstä. Sotasukupolvea yhdisti
raskas kokemus, jonka painajaisista puristui
mentaliteetti ja pyrkimys rakentaa yhteiskuntaa kaikille suomalaisille. Viimeaikaista poliittista keskustelua ja toimintaa seuraava kuitenkin huolestuu siitä, että tämä mentaliteetti on
hiipumassa. Vai menikö se jo? Tilalle on yhä
voimallisemmin rynnimässä vahvimman oikeus, johon tasapuolinen sopiminen ei sovi.
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KESKUSTELUA perustulo

MEHÄN ELÄMME
IHANNEYHTEISKUNNASSA!
Jorma Kalela
professori emeritus, Turun yliopisto

Hyvin harva suomalainen, jos kukaan, allekirjoittaa otsikon väitteen.
Tästä huolimatta tuo ajatus tulee etsimättä politiikan historian tutkijan mieleen, kun hän erittelee tämän päivän poliittista keskustelua
historiallisessa perspektiivissä. Yksikään puolue ei esitä nykyisen yhteiskunnan muuttamista, puhumattakaan, että visioisi paremmasta.

V

ain muutama vuosikymmen sitten tilanne oli tyystin toisenlainen.
Omana koulu- ja opiskeluaikanani,
1950- ja 1960-luvuilla, kysymys yhteiskuntajärjestyksestä oli poliittisen keskustelun itsestään selvä osa. Siitä ei toki puhuttu joka
käänteessä, mutta kaikki tiesivät sen olevan
puheenvuorojen viitekehyksenä.
Tänään kaikki haluavat ”uudistaa”, vaikka tarkoittavat käsitteellä eri asioita. Toisille ”uudistus” on valtiollista säätelyä lisäävä
toimi, toisten mielissä se tarkoittaa valtiollista
säätelyä purkavaa muutosta. Edellinen sai
antaa tilaa jälkimmäiselle 1980-luvulla, kuten
Pauli Kettunen on muistuttanut.
Tapa lähestyä perustuloa kuvaa hyvin
suomalaisten poliitikkojen näköalattomuutta. Toteutettuna perustulo tuottaisi nykyisestä radikaalisti poikkeavan yhteiskunnan.
Jokaisella olisi mahdollisuus varmistaa turvattu toimeentulonsa haluamallaan tavalla
ja päättää itse hyvän elämän sisällöstä. Tästä
näkymästä ei Suomessa olla keskusteltu.
Paremman yhteiskunnan perspektiivin
puuttuminen ei ole suomalaisen keskustelun

ainoa heikkous. Perustuloa on myös lähestytty pinnallisesti, jos mittapuuna pidetään asian
poliittista ja historiallista merkitystä. Hieman
kärjistäen on väitelty puheena olevan uudistuksen yksityiskohdista eikä sen tarpeellisuudesta.
Sen sijaan, että olisi pohdittu vastikkeettoman toimeentuloturvan perusteltavuutta ja
seurauksia, on kiistelty erilaisista perustulomalleista ja niiden rahoituksesta. Suomalaisten toimeentulon lähteet ovat mullistuneet
kahden viime vuosikymmenen aikana, mutta
hyvinvointivaltiota ei ole päivitetty vastaamaan muuttuneita olosuhteita.
Vakinaista kokoaikaista työtä ei riitä kaikille Suomessa ja muissa kehittyneissä maissa.
Joka kolmas saa niissä elantonsa säännöllisen
epäsäännöllisistä työsuhteista. TalousjärjesW| 2(&'Q PXNDDQ YXRGHQ  MlONHHQ
näihin maihin syntyneistä työpaikoista jopa
puolet on ollut sellaisia, joista monet puhuvat Suomessa vieläkin epätyypillisinä työsuhteina.
Yhteiskuntapolitiikkaa toteutetaan Suomessa ikään kuin elettäisiin vielä 1980-lu-
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Jos tunnustetaan suomalaisen yhteiskunnan 2000-luvun
uusien rakenteiden tuottamat
pulmat sellaisina, mitä ne
ovat, ja keskitytään niiden
ratkaisemiseen, perustulo on
hyvin perusteltu vastaus.

vun yhteiskunnassa. Esimerkiksi ansiotyön puute on tänään
toisenlainen asia kuin ennen
1990-luvun lamaa, eikä totuttu
työttömyyden käsite enää kuvaa
sitä. Eriarvoisuuden keskeiseksi
lähteeksi taas on tullut työsuhteen muoto.
Toimeentulon edellytysten muutokset
ovat tehneet hyvinvointivaltion peruskorjauksen välttämättömäksi. Jos tunnustetaan
suomalaisen yhteiskunnan 2000-luvun uusien rakenteiden tuottamat pulmat sellaisina,
mitä ne ovat, ja keskitytään niiden ratkaisemiseen, perustulo on hyvin perusteltu vastaus.
Suomalaiset ovat viimeiset kolme vuosikymmentä pitäneet itseään pätevinä näkemään ja määrittämään omat etunsa. He
tinkivät tästä oikeudestaan yhtä vähän kuin
mahdollisuudestaan rakentaa itse oman elämäntapansa. Silti he ovat alistuneet tilantee-

seen, jossa heillä ei tosiasiallisesti ole poliittista
vaikutusvaltaa.
Päätöksentekijät esitWlYlWWRLPLQWDQVDJOREDDlin talouden vaatimien,
tosiasiallisesti vaihtoehdottomien
ratkaisujen
toteuttamisena. Politiikka on itse asiassa
kutistettu hallinnoksi, ja tämä on saatu näyttämään asioiden ”luonnolliselta tilalta”. Yhdysvaltalaisen historioitsija Steve Fraserin
sanoin me elämme ”alistumisen aikaa”.

Kirjallisuutta
Steven Fraser 2015: The Age of Acquiescence. The Life and
Death of American Resistance to Organized Wealth and Power.
/LWWOH%URZQDQG&RPSDQ\1HZ<RUN%RVWRQ/RQdon.
Jorma Kalela 2015: Perustulo ja omaa elamistä koskeva itsemäärääminen. Impulsseja. Kesäkuu 2015. Kalevi Sorsa
-säätiö, Helsinki.
Pauli Kettunen 2015: Historia petollisena liittolaisena. Näkökulmia työväen, työelämän ja hyvinvointivaltion historiaan. Työväen
historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki.

PERUSTULO

– houkutteleva idea, jonka aika ei koskaan tule
Ilkka Kaukoranta
VTM, Helsinki

Perustulo on intuitiivisesti houkutteleva ratkaisu, mutta taloudelliset
realiteetit tekevät sen toteutumisen epätodennäköiseksi. Ajatuksena
perustulo on kuitenkin niin houkutteleva, että se säilynee tulevaisuudessakin tärkeänä osana yhteiskunnallista keskustelua sosiaaliturvasta.

P

erustulon ongelma on sen vaikutus
työllisyyteen. Perustulon myötä työn
tekemisen kannustimet heikkenevät
samalla kuin niiden merkitys korostuu, eli
työllisyys uhkaa alentua. Ilman korkeaa työllisyyttä kattavan sosiaaliturvan ja julkisten
palveluiden rahoitus ei ole mahdollista.

Perustulon edellyttämä korkea
veroaste heikentäisi työnteon
kannustimia

Perustulon kautta toteutettu sosiaaliturva
edellyttää aina korkeampaa veroastetta kuin
vastaavan tasoisen sosiaaliturvan luominen
tarveharkintaisen ja syyperusteisen sosiaali-
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Opiskelijamielenosoitus
lukukausimaksuja vastaan
Helsingissä
18.3.2010. Kuva:
Helsingin yliopistomuseo.

turvan kautta. Tämä on intuitiivisesti selvää:
jos sosiaaliturvaa maksetaan kaikille eikä vain
harvoille, niin sosiaaliturvaa varten pitää kerätä selvästi enemmän varoja.
Perustulon kannattajat vetoavat usein siihen, että maksettu perustulo huomioiden
nettoveroaste ei juuri muutu, vaikka perustulon myötä nimelliset veroasteet nousevat.
Tavallaan tämä onkin totta: perustulo ei
välttämättä vaikuta heikentävästi työssäkäyvän palkansaajan nettotuloihin. Työnteon
kannustimien kannalta ratkaiseva asia on
kuitenkin se veroprosentti, joka pidätetään
palkasta. Palkasta perittävä veroaste nousisi
perustulon myötä.
Perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehtojen esiselvitys ja Eduskunnan tietopalvelun
tekemä selvitys vihreiden perustulomallista
osoittivat, että kustannusneutraalisti toteutettu perustulo ei pääsääntöisesti paranna
W\|QWHRQWDORXGHOOLVLDNDQQXVWLPLD1\N\LVWl
korkeamman verotuksen takia kannustimet
pikemminkin heikkenisivät.
Perustulon mahdollistama vapaus
lisäisi kannustimien merkitystä

Perustulon keskeisenä houkutuksena ja samalla taloudellisena haasteena on, että se
mahdollistaisi työnteon lopettamisen. Perustulon turvin voisi esimerkiksi jättäytyä

ennenaikaiselle eläkkeelle tai jäädä pitkäksi
aikaa kotiin hoitamaan lapsia.
1\N\llQ W\|Q XONRSXROHOOH MlWWl\W\QHLOle ei pääsääntöisesti makseta sosiaaliturvaa.
Syyperusteisen sosiaaliturvan lähtökohta on,
että toimeentulo hankitaan omalla työllä. Sosiaaliturva tarjoaa toimeentulon vain perustellusta syystä: työttömyys, työkyvyttömyys,
pienen lapsen hoito jne.
1\N\LVHHQV\\SHUXVWHLVHHQMDWDUYHKDUNLQtaiseen sosiaaliturvaan verrattuna perustulo
olisi valtava muutos. Perustulon luonteeseen
kuuluu, että sitä maksetaan ehdoitta ilman
tarveharkintaa. Perustulon myötä palkansaajalla olisi siis mahdollisuus lopettaa työt
MDHOllVRVLDDOLWXUYDQYDUDVVD1\N\llQWlPl
ei ole käytännössä mahdollista, koska syyperusteinen työttömyysturva edellyttää vastentahtoista työttömyyttä ja koska viimesijaiseen
toimeentulotukeen ei ole oikeutta, jos on
omia säästöjä.
Korkea sosiaaliturvan taso johtaa väistämättä korkeisiin työllistymisveroasteisiin.
Suomessa työttömien työllistymisveroasteet
ovatkin usein hyvin korkeita, mutta niiden
aiheuttamia ongelmia lievittää työnvastaanottovelvoite ja TE-toimiston määräämät
velvoitteet. Työtön ei voi tänä päivänä valita
työttömyysturvan ja työn välillä. Työn löytyessä hänen on tehtävä töitä.
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Perustulon keskeise-

Perustuloon ei määritelmällises- nä houkutuksena ja
skenaariossa sosiaaliturvan tarti liity työnvastaanottovelvoitetta.
peellisuus korostuu entisestään
samalla taloudellisena
Tästä seuraa, että perustulon toteuja perustulo tuntuu houkuttelehaasteena on, että se
tuessa työtön voisi valita perustuvalta.
lon varassa elämisen ja työn väliltä. mahdollistaisi työnteVaikka tulevaisuus olisi tälon
lopettamisen.
Jos työnvastaanottovelvoitetta ei
lainen, ei perustuloa olisi kuiole, työn taloudellisten kannustimitenkaan helppo toteuttaa. Myös
en merkitys korostuu huomattavaställaisessa tulevaisuusskenaati. Työllistymisveroasteet, jotka ovat nykyjär- riossa keskeinen ongelma on perustulon
jestelmässä työllisyyden kannalta siedettäviä, UDKRLWXV -RV W\|OOLV\\V ODVNHH URERWLVDDWLRQ
voivat muuttua ongelmiksi, jos työnvastaan- myötä, niin perustulon rahoitus edellyttää
ottovelvoite poistuu.
entistä suurempia veroasteita.
Sen lisäksi, että perustulo voi vaikuttaa
työttömien valintoihin, se voi vaikuttaa myös Samoja ideoita voi hyödyntää muissa
esimerkiksi pienten lasten vanhempien tai reformeissa
RSLVNHOLMRLGHQ YDOLQWRLKLQ 1\N\llQ ODVWHQ- Perustulossa on paljon hyvää. Esimerkiksi
hoidon tuet on rajattu ajallisesti. Esimerkiksi ajatukset tuloyhteensovituksen yksinkertaiskotihoidon tuki loppuu lapsen täyttäessä kol- WDPLVHVWD MD WXUKDQ E\URNUDWLDQ NDUVLPLVHVWD
me vuotta. Perustulon maksamista ei tieten- RYDW DUYRNNDLWD 1lLWl WXOODDQ YDUPDVWL WRkään ole sidottu lapsen ikään, jonka vuoksi teuttamaan. Kansallinen tulorekisteri tarjoaa
perustulon turvin lasta voisi hoitaa kotona tähän yhden mahdollisuuden. Myös sosiperiaatteessa rajatta. Vastaavasti opintotues- aaliturvan ehdollisuutta on syytä tarkastella
sa on nykyään rajattu tukikuukausien mää- kriittisesti. On esimerkiksi tärkeätä, että työträä, ja sen saamisen ehtona on edistyminen tömillä on työnvastaanottovelvoite. Onko
opinnoissa. Perustulossa näitä ehtoja ei ole. kuitenkaan tarpeen rajata työttömän oikeutta
Opiskelijan näkökulmasta se merkitsisi ikuis- opiskella? Sosiaaliturvassa riittää jatkuvasti
kehittämistä.
ta opintorahaa ilman opintopisteseurantaa.
Perustuloa ei luultavasti koskaan toteuteOn vaikea arvioida, kuinka suuri merkitys
sosiaaliturvan ehdollisuudella on. Epäilemät- ta. Voi kuitenkin olla, että sosiaaliturvarefortä sillä on ajateltu olevan ainakin positiivisia PHMD MRLWD PDUNNLQRLGDDQ SHUXVWXOREUlQGLQ
käyttäytymisvaikutuksia. Perustulon myötä alla, tullaan toteuttamaan. Syyperusteisuutta
sosiaaliturvan ehdollisuuden aikaansaamat tuskin kuitenkaan hylätään, koska se mahdollistaa vastikkeetonta tukea paremman turvan
käyttäytymisvaikutukset poistuisivat.
tason ja työllisyyden.
Robotisaatio lisää perustulon
houkuttelevuutta, mutta ei helpota
toteutusta

On helppo piirrellä tulevaisuusskenaarioita,
joissa perustulo olisi houkutteleva ratkaisu.
5RERWLVDDWLR MD WXRWWDYXXVHURMHQ NDVYX YRLvat johtaa työmarkkinoiden polarisoitumiseen, palkkaerojen kasvuun ja keskiluokkaisten työpaikkojen vähenemiseen. Tällaisessa
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OPINNÄYTTEET
Agit-Prop-kvartetin tekstit taistolaiskontekstin avaajina
Vähemmistökommunistinen taistolainen liike oli yksi 1960-luvun lopun ja 1970-luvun
vaihteen poliittisesti värikkään ajan aktiivisisWDWRLPLMRLVWD/LLNNHHQHUllQODLVHQDNHXODNXYDQDWRLPL$JLW3URSNYDUWHWWLMRNDWRLWHNVteissään esiin muun muassa yhteiskunnallisia
MDJOREDDOHMDRQJHOPLD6HNlVLWWHOLHULDLKHLWD
aatemaailmansa kautta. Kantavana käsitteenä
teksteissä oli muun muassa kansalaissota.
$JLW3URSNYDUWHWLQ WHNVWLW S\UNLYlW NRQÁLNWLLQ MD RYDW VDPDOOD VLGRNVLVVD NDQVDODLVsodan käsitteeseen. Pohdin tutkielmassani,
mitä vastaan kvartetin suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittyvät tekstit oikeastaan taistelevat, minkälaisessa kontekstissa laulut
esitettiin sekä minkälaista on teksteissä tehW\ PXLVWLQ SROLWLLNND $JLW3URSNYDUWHWLVWD
tehty tutkimus kiinnittyy lähes poikkeuksetta
taistolaistutkimukseen. Itse kvartetin tekstejä
on tutkittu verrattain vähän.

Agit-Prop -kvartetti
(Monna Kamu, Sinikka Sokka, Pekka
Aarnio, Martti Launis) esiintymässä
vuonna 1973. Kuva:
Kansan Arkisto.

$JLW3URSNYDUWHWLQ WHNVWLW NLLQQLWW\YlW
NRQÁLNWLQRPDLVHHQ DMDWWHOXXQ MRVVD WDLVWHlun kohde on selkeästi porvari tai kapitalisti.
Kvartetin teksteillä on myös oma sanomansa
aikansa yhteiskunnallisista ilmiöistä, kuten
kaupungistumisesta. Samaan aikaan kansalaissota nousee niissä esiin tärkeänä teemana.
1HPllULWWHOHYlWDVHPRLWXPLVWDNDQVDODLVVRdan muistelemiseen muistin politiikan kautta.
1H NHUWRYDW NYDUWHWLQ VXKWDXWXPLVHVWD NDQsalaissodan muistelemiseen samalla kun ne
saavat myös kuulijan pohtimaan kansalaissotaan suhtautumista omalla kohdallaan.
Laura Metsävainio
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Taistojen tiellä. Agit-Prop -kvartetin tekstit
taistolaiskontekstin avaajina. Jyväskylän
yliopisto, valtio-oppi, 2015.
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Työläisten lukutottumuksista ja kirjastonkäytöstä 1910-luvun Helsingissä
Suomalaiset työväenyhdistykset perustivat
työväenkirjastoja vilkkaasti 1900-luvun alussa. Toiminnan huippuvuonna 1916 kirjastojen lukumäärä oli 1017.1
Tutkimukseni kohteena oli Sörnäisten
työväenyhdistyksen naisosaston kirjaston
kokoelma ja lainaajat vuosina 1911–1918.
Tarkoituksena oli tutkia yhtä kirjastoa syvällisesti aiemman yleisesityksen täydentämiseksi. Kuvailin kirjaston lainatuinta kokoelmanosaa kirjallisuustieteen käsitteiden avulla.
Keskiössä oli työläisten itsensä lukema kirjallisuus esimerkiksi työväenliikkeen johdon
suositteleman kirjallisuuden sijaan. Tutkimus
hyödynsi sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä.
Kirjaston lainaajaluettelo osoitti, että lainaajien enemmistö muodostui naisista. Miesten määrä laski kirjaston käyttäjissä tarkasteOXMDNVRQ HGHWHVVl /DLQDWXLQ NLUMDOOLVXXV ROL
useimmiten naisten kirjoittamaa kaunokirjallisuutta, jolle oli ominaista, että päähenkilönä

oli nainen ja teemoina olivat luokkatietoisuus
ja rakkaus. Myös uskonnollinen kirjallisuus
ja salapoliisiromaanit olivat melko suosittuja.
Tietokirjallisuuden lainaus oli vähäistä.
Tapaustutkimukseni näyttää viittaavan
siihen, että tutkimuskirjaston käyttö
poikkesi muista työväenkirjastoista. Maailmankirjallisuuden
klassikoiden
sijaan
kirjaston käyttäjät suosivat kotimaista ja
naisellista kaunokirjallisuutta. Kirjaston käyttäjät eivät hakeneet kokoelmasta ensisijaisesti
radikaaleja vaikutteita, vaikka kirjaston kokoelmaan sellaisia kuuluikin. Tarvitaan lisää yksityiskohtaisia tutkimuksia, jotta käsitys suomalaisista työväenkirjastoista monipuolistuu.
Suvi Pietilä
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
«Työwäenwerta ja herraswäenwerta»:
Työläisten lukutottumuksista ja
kirjastonkäytöstä Helsingin Pitkänsillan
pohjoispuolella 1911−1918. Helsingin
yliopisto, talous- ja sosiaalihistoria, 2015.

1   Kosonen,  Tuire  1985:  Työväenkirjastot  Suomessa.  
Helsinki,  Kirjastopalvelu,  49.

Merkkejä moderneista miehistä ja naisista
Suomalaisen jakautuneen osuuskauppaliikkeen edistysmielisen puolen tavarantoimittaja, vuonna 1917 perustettu Osuustukkukauppa (OTK), kasvoi 1900-luvun alkupuolella
merkittäväksi toimijaksi maan teollisuudessa.
Toimintaansa ja tuotteitaan se on dokumentoinut valokuvaamalla. Tutkielmani aineisto
koostuu näytteestä OTK:n valokuvakokoelman kuvia, jotka on tuotettu vuosien 1930–
1956 välillä.
Tarkasteltavana ovat valokuva, pukeutuminen ja poseeraus. Keskeinen kysymys on,

millaisina työtä tekevät mies ja nainen aineisWRQNXYLVVDHVLWHWllQ$SXYlOLQHLQlWDUNDVWHOXVVDWRLPLYDWVHPLRWLLNDQNlVLWWHHW/lKHVW\Q
työvaatetta käytännöllisyyden, työajan sekä
muun ajan erottamisen, rationalisoinnin, työsuojelun, ammattikuvan, univormun ja muoGLQ QlN|NXOPLVWD /LVlNVL SHLODDQ DLQHLVWRD
mainonnan, valistuksen ja työpukeutumisen
historiallista taustaa vasten.
Työpuvut vaikuttavat esimerkiksi sukupuolen ja erilaisten roolien rakentamiseen
sekä modernin elämäntavan jaotteluiden,
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Osuustukkukaupan
Työvaatetehtaan
valmistaman
naisten työleningin
on kuvannut Olli
Nieminen 18.1.1956.
Kuva: Työväenmuseo Werstas, OTK:n
negatiivikokoelma.

kuten työ- ja vapaa-ajan välisen eron, merkitsemiseen. Muodit ja sopivaisuuskäsitykset
ovat vaikuttaneet siihen, millainen työasu on
katsottu eri aikoina sopivaksi miehelle ja naiselle.
1930-luvun kuvissa heijastuu ajatus ihmisten valistamisesta, mikä tulee esiin kuvien
vakavuudesta. 1950-luvulla työasuiset mallit taas esitetään ajan mainoskuvaston linjaa

mukaillen reippaina erilaisissa viitteellisin
merkein esitetyissä töissä.
Emmi Varjola
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Suojuspukuja käytännössä: työn tekijä
Osuustukkukaupan työvaatevalokuvissa
1930–1956. Jyväskylän yliopisto,
taidehistoria, 2015.
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Valtiohistoriasta yhteiskuntahistoriaan
Poliittinen historia on harvinainen oppiaine, sillä se on historia-aine valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Pro gradu -tutkielmassani
tarkastelen laitos- ja tutkinnonuudistusten
valossa sitä, kuinka oli mahdollista, että Helsingin yliopiston poliittisen historian oppiaine muuttui vuosina 1968–1980 humanistisesta valtiohistoriasta yhteiskuntahistoriaksi.
Kun poliittisen historian oppiaine perustettiin 1940-luvun puolivälissä valtiotieteelliseen tiedekuntaan, se sijoitettiin valtio-opin
tukiaineeksi. Valtio-oppi alkoi pian kehittyä
historiattomaan suuntaan ja tukiaineasema
kävi kyseenalaiseksi. Murros tuli hallinnonuudistuksen myötä, kun laitokselle saatiin
oma laitosneuvosto, jossa vasemmistolaises-

ti suuntautuneet opiskelijat alkoivat ohjata
oppiainetta kohti muita yhteiskuntatieteitä.
/LVlNVL RSSLDLQHHQ QXRUHW WXWNLMDW ROLYDW DOkaneet yhteiskuntatieteellistää oppiainettaan
jo aiemmin. Kun tutkintoja alettiin uudistaa,
piti poliittiselle historialle löytää perustelu.
Pyrkimyksenä oli oman laitoksen olemassaolon säilyttäminen. Vastaus löytyi poliittisen
historian ”historiallisesta missiosta”. Oppiaine perusteli oman olemassaolonsa nyt
sillä, että se voisi tarjota tiedekunnan muille
tieteille oman historiallisen näkökulmansa.
1970-luvun yliopistoreformit muovasivat
poliittisesta historiasta yhteiskuntatieteen. Se
kehittyi valtio-opin tukiaineesta koko tiedekunnan tukiaineeksi laitosneuvoston toiminnan ja tutkintouudistuksen kautta sekä ottamalla vaikutteita muilta yhteiskuntatieteiltä.
Ville Eerola
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Valtio vai yhteiskuntahistoriaa? Poliittisen
historian yhteiskuntatieteellistäminen 1968–
1980. Helsingin yliopisto, poliittinen historia,
2015.
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Höylää  liittosi  kortilla  jopa
17  %  alennus  vakuutuksista
Ammattiliittosi jäsenkortti on mitä parhain etukortti. Meillä et muita tarvitse. Säästät
heti selvää rahaa jopa 17 % vapaaehtoisten vakuutusten maksuista, kun kuulut liittoon ja keskität meille vakuutuksesi. Lue lisää eduista turva.fi/etusi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

KAIKESTA
EI TARVITSE
HUOLEHTIA
YKSIN.
Mukana on jo yli
230 000 yksityisen palvelualan
ammattilaista.

pam.fi/liity

01019 5110

www.turva.fi
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KIRJA-ARVIOT
Hyvinvointivaltiotutkimusta uuden murroksen aikana

Bent Greve: Welfare and the Welfare
State. Present and future. Routledge,
New York 2015. 220 s.

EK kilpailukyky kestävyysvaje SITRA valtiontalouden tasapaino
EKP kannustavuus EVA kannustinloukku joustavuus ETLA
rakenteellinen työttömyys OECD rakennepaketti paikallinen
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Hyvinvointivaltion
jälleensyntymä

Bent Greve on hyvinvointivaltiotutkimuksen professori
Roskilden yliopistossa Tanskassa ja edustaa alan tutkimuksellista huippua. Teoksessaan Welfare and the Welfare
State hän määrittelee hyvinvoinnin seuraavalla tavalla:
”the highest possible access
to economic resources, a high
level of wellbeing, including
the happiness of citizens, a
guaranteed minimum income
to avoid living in poverty and
finally having the capabilities
to ensure the individual a
good life.” Kirjan 207 sivua
ovat kompaktia ja jäsenneltyä
tekstiä. Greve esittelee ja erittelee erilaisia hyvinvointivaltiomalleja sekä hyvinvoinnin
mittaamisen menetelmiä ja
tutkimuksia.

Pauli Kettunen, Sonya Michel ja Klaus
Petersen (toim.): Race, Ethnicity and
Welfare States. An American Dilemma?
Globalization and Welfare Series. Edward
Elgar Publishing, Cheltenham 2015. 320 s.
Johannes Kananen: Hyvinvointivaltion
jälleensyntymä. Luovuutta politiikkaan,
Helsinki 2015. 149 s.
Anna-Maria Isola ja Esa Suominen:
Suomalainen Köyhyys. Työväen
Sivistysliitto TSL, Into Kustannus, Helsinki
2016. 235 s.
Greve jaottelee hyvinvointimallit seuraavasti: Skandinavian sosiaalidemokraattinen malli, manner-Euroopan
kristillisdemokraattinen malli,
anglikaanisen maailman liberaalinen malli, Itä-Aasian konservatiivinen esihyvinvointimalli ja Latinalaisen Amerikan
hyvinvointimalli.
Vertaillessaan erilaisia hyvinvointivaltiomalleja Greve esittelee
dataa erityisesti seuraavista
maista: sosiaalidemokraattiset Tanska ja Ruotsi, liberaalinen Iso-Britannia, konservatiiviset Saksa ja Ranska, Italia
ja Espanja Etelä-Euroopasta
sekä Tsekin tasavalta ja Unkari
Itä-Euroopasta.
Grewe käsittelee ja vertaa lähinnä edellä lueteltujen
maiden käytäntöjä ja asemaa

tasa-arvon,
veronmaksun,
työttömyyden, hallinnoinnin,
kansalaisyhteiskunnan, perheen ja valtiokäsitteen valossa. Tilastojen lisäksi teoksessa
on myös erittäin havainnollisia kuvioita ja tietoiskuja.
Eräänä esimerkkinä mainittakoon laatikko 3.4. sivulla 44,
joka käsittelee Montesquen
näkemyksiä siitä, keitä tulee
tukea yhteiskunnassa. Jokaisen luvun lopussa on myös
lyhyt
yhteenvetokappale.
Greve näkee kansainvälisen
veronkierron ja demografisten ongelmien sekä mahdollisten suurten talouskriisien
uhan, mutta arvelee silti, että
hyvinvointivaltioilla on tulevaisuutta. Suosittelen kirjan
lukemista opiskelumielessä
sekä oman argumentaation
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ja keskustelutason parantamiseksi.
Jos Greven kirja keskittyy
eurooppalaisiin järjestelmiin,
Pauli Kettusen, Sonya Michaelsin ja Klaus Petersenin toimittama teos Race, Ethnicity
and Welfare States paneutuu
nimensä mukaisesti USA:n
ongelmiin ja käsittelee USA:n
kokemusten valossa haasteista, joita lisääntynyt maahanmuutto tuo skandinaavisille
malleille. Kirjoituskokoelma
koostuu neljästä osuudesta.
Ensimmäisen osuuden, Myrdal In His Time, luin kuin jännitysnäytelmän. Siinä kuvattiin,
miten Carnegie-säätiö kutsui
ennen toista maailmansotaa
Gunnar Myrdalin tekemään
analyysin USA:n rotuongelmista ja miten Myrdal teki
tunnetun tutkimuksensa, joka
julkaistiin vuonna 1944 nimellä An American Dilemma: The
Negro Problem and Modern
Democracy. Myrdalin näkemys perustuu hänen Ruotsissa tekemiinsä tutkimuksiin.
Hän painottaa köyhyyden,
epätasa-arvon ja erilaisten
mahdollisuuksien merkitystä
rotuongelmien selityksenä.
Alice O`Connor kuvaa kiehtovasti Myrdalin ajattelun ja
kansainvälisten
tilanteiden
keskinäissuhteita.
Myrdalin
suhtautuminen ruotsalaiseen
natsismiin ja juutalaisvastaisuuteen heijastuu hänen tutkimusasenteissaan. Se heijastuu siinä, että hän suhtautuu
positiivisesti USA:han, koska
sillä on ollut tärkeä rooli liberalismin puolustajana sekä
natsismin vastustajana, ja ne-

gatiivisesti, koska maassa on
rotuongelma.
Toisessa osuudessa (Diversity of Making the Welfare
State) kuvataan kiinnostavasti lainsäädännön merkitystä USA:n rotusuhteille
(Desmond King), lapsikysymykseen liittyviä rodullisia
ongelmia (Dorothy Roberts)
ja puntaroidaan maahanmuuton vaikutuksia pohjoismaisiin
hyvinvointimalleihin
(Grete
Brochmann).
Kolmannessa osuudessa
(Europe`s Current Dilemma)
pohditaan
maahanmuuton
vaikutuksia
eurooppalaisiin hyvinvointijärjestelmiin.
Alberto Alesina ja Edward
Glaeser ovat käynnistäneet
kiihkeän väittelyn esittäessään, etteivät anteliaat
eurooppalaiset hyvinvointivaltiot kykene selviytymään
etnisten ja monikansallisten
haasteiden edessä. Tähän
ongelmaan pyritään vastaamaan osuuteen sisältyvissä
artikkeleissa. Saara Pellander
tutkii kollektiivisia uhkia ja yksilön oikeuksia suomalaiskeskustelussa ulkomaalaisavioliitoista. Romana Careja, Patric
Emmenegger ja Jon Kvist
kuvaavat artikkelissaan, miten
eurooppalaisiin järjestelmiin
on jo rakennettu malleja, jotka lisäävät maahanmuuttajiin
kohdistuvaa diskriminaatiota.
Helena Blomberg-Kroll tutkii
väestön asenteita ja etnistä
vaihtelua vuosina 2007–2010
tehdyssä asennetutkimuksessa. Hänen artikkelinsa on todella kiinnostava, ja siinä käytetty asennetutkimus osoittaa

monet oletetut kansalaisten
maahanmuuttajiin kohdistuvat ennakkoluulot vääriksi.
Toisaalta finanssikriisin ja pakolaisongelman kärjistyminen
ei ehkä vielä näy kyseisissä
haastattelusarjoissa.
Viimeinen osuus, The American Dilemma Goes Global, tuo
esiin kahden tutkijan voimin
vierastyöläisten
ongelmia.
Rhacel Salazar Parrenas kuvaa
filippiiniläisiä naisia kotiapulaisina diasporassa ja Thomas
Faist nostaa esiin kysymyksen
vierastyöläisten sosiaalisesta
turvallisuudesta.
Sen sijaan, että kirjassa
olisi oma luku johtopäätöksille, jokainen artikkeli sisältää omat johtopäätöksensä.
Johdanto-osuudessa
Pauli
Kettunen, Sonya Michel ja
Klaus Petersen toteavat, että
jää nähtäväksi, romuttaako
sosiaalinen ja kulttuurillinen
eriytyminen nykyään vahvan
tuen hyvinvointivaltiolle tai
johtaako se tiukempaan maahanmuuttopolitiikkaan. Luetun perusteella lukija jäänee
varmaankin pohtimaan Alesinan ja Glaeserin kysymystä
siitä, selviävätkö hyvinvointivaltiot uudenlaisesta etnisen
monimuotoisuuden
haasteesta.
Johdanto-osuuden
kirjoittavat pitävät kuitenkin
tärkeänä, että poliittiset toimijat ja kansalaiset tuntisivat
varhaisempien diskriminaation johtaneiden prosessien
kehittymistä, kun he arvioivat
omaa toimintaansa.
Kansainvälisestä kansalliseen siirryttäessä esiin nousee hauskasti kaksi poleemi-
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sempaa kirjaa suomalaisesta
mallista ja sen kehittämisestä.
Helsinkiläinen sosiaalipolitiikan tutkija Johannes Kananen kertoo Hyvinvointivaltion
jälleensyntymä -pamflettinsa
esipuheessa
ajatuksistaan
elinkeinoelämän vaatimuksista: ”Mietin omia tutkimuksiani sosiaalipolitiikan alueella.
Olin tutkimuksissani huomannut, kuinka talouden rakenteita oli uudistettu 1990-luvun
alusta täsmälleen juuri samalla tavalla kuin mitä elinkeinoelämän asiantuntija listasi aamun lehdessä. Mietin, kuinka
seurauksena oli ollut tuloerojen lisääntymistä, köyhyyden
lisääntymistä ja inhimillisen
hädän lisääntymistä. Mietin
niitä ihmisiä, jotka joka päivä
joutuvat kamppailemaan toimeentulon kanssa. Mieleeni
hiipi epätoivo. Ajattelin, että
jos etenemme aamun lehden viitoittamalla tiellä, tulemme purkamaan loputkin
hyvinvointimallistamme. Olin
aikanaan pitänyt suomalaista
hyvinvointimallia varsin onnistuneena ja oikeudenmukaisena. Toisen maailmansodan
jälkeen meillä tuloerot tasoittuivat eikä meillä ollut kovin
suuria eroja rikkaiden ja köyhien välillä. Julkisia palveluja
kehitettiin ja julkisen sektorin
työntekijät olivat motivoituneita tekemään työtään.”
Keskustan eduskuntaehdokkaana olleen Johannes
Kanasen ”vaalikirja” Hyvinvointivaltion jälleensyntymä
on radikaali, milteipä julistuksenomainen arvio uusliberalistisen talouspolitiikan

virheistä ja sen aiheuttamasta
lisääntyneestä epätasa-arvoisuudesta ja yhteiskunnallisen
ja taloudellisen edistyksen
taantumisesta. Hänen lähdeaineistonsa ja teemansa
sivuavat laajalti keynesiläistä
näkemystä, ja hän esittelee
myös uusia rahateoreettisia
malleja käsittelevää kirjallisuutta, onpa teoksessa myös
viittauksia gramscilaisuuteen.
Kirja on kirjoitettu hyvin selkeästi ja sitä oli ilo lukea. Johtopäätöksissään Kananen keskittyy pääasiassa uudenlaisen
yritystalouden rahoituksen ja
lainsäädännön ideointiin.
Kananen ehdottaa, että sijoitustalouden rinnalle pitäisi
luoda uusi ideatalous, jossa
jokaisella olisi mahdollisuus
muuttaa yritysideansa toimiviksi yrityksiksi tai voittoa
jakamattomiksi sosiaalisiksi
yrityksiksi. Hänen mukaansa
tämä edellyttäisi uutta sosiaalisia yrityksistä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi valtion tulisi perustaa yrittäjärahastoja,
jotka myöntäisivät pääomalainoja yrityksille. Jos yritys menestyisi, se maksaisi lainansa
takaisin. Kanasen arvion mukaan tällainen ideatalous voisi
auttaa talousongelmien kanssa kamppailevaa suomalaista
hyvinvointimallia toimimaan
paremmin. Ideatalous vähentäisi myös riippuvuutta vientisektorista.
Vastikään ilmestynyt AnnaMaria Isolan ja Esa Suomisen
kirjoittama teos on myös tavattoman kiinnostava. Isola
on kehittänyt työelämän ulkopuolelle joutuneiden ihmis-

ten kanssa yhteiskunnallisen
osallistumisen tapoja, tutkinut suomalaisten kokemuksia
köyhyydestä sekä politiikkaasiakirjoja hyvinvoinnista ja
väestöpolitiikasta. Isola on
ollut myös perustamassa Kuka kuuntelee köyhää? -ryhmää. Esa Suominen on Rud
Pedersen Public Affairs -konsulttitoimiston toimitusjohtaja, joka on aiemmin toiminut
muun muassa valtiovarainministerin valtiosihteerinä sekä
useissa tehtävissä SDP:ssä ja
ay-liikkeessä.
Kirja etenee yksityisestä
yleiseen siten, että useimmassa luvuissa on ensin katkelmia
Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä
-kirjoituskilpailun
aineistosta ja sen jälkeen koti-oloissa muistiinkirjoitettuja
kertomuksia ihmisten elämästä – siis hyvin henkilökohtaisia
tarinoita köyhyydestä. Kirjoittajat korostavat köyhyyden
monimuotoisuutta, pienipalkkaisuudesta
olosuhteiden
uhreihin, vastakulttuurisuudesta sairauden aiheuttamiin
ongelmiin. Lukujen nimet
kuvaavat köyhyyden monia
muotoja ja syitä: Tulitikkutytöt ja pojat, Laman lapset,
Yrittäjän vapaus – ansioiden
kustannuksella, Sairausvankilassa jne. Monissa luvuissa on
vaikuttavan kuvauksen lisäksi
selvitetty mahdollisia ilmiöiden taustasyitä, lainsäädäntöä ja sosiaalipolitiikan tutkijoiden näkemyksiä.
Loppuluku, Suomi ilman
köyhyyttä, pyrkii esittämään
toimenpiteitä, joilla tilanne
kääntyisi parempaan suun-
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taan. Lasten aseman parantamiseen kirjoittajat toivovat
asuntopolitiikkaa, joka estäisi
slummiutumisen, toisi enemmän resursseja köyhemmän
väen alueiden lastentarhoille
ja kouluille sekä kaikkea muuta sellaista toimintaa, joka
estäisi varhaisessa vaiheessa
tapahtuvaa eriarvoistumista.
Heidän ohjelmassaan esitetään työttömille koulutus- ja
työtakuuta, jota pidän varsin
oikeansuuntaisena esityksenä.
Tilit tasaisemmaksi – omaisuuden uudelleenjako -kappaleen otsikko lupasi enemmän kuin antoi. Kirjoittajat
näkevät siinä tärkeänä, että
omaisuutta, perintöä ja varallisuutta yleensä verotetaan
nykyistä enemmän. Minulle
uusi ajatus on heidän esittämänsä eräänlainen kansalaisosinko, jota voitaisiin maksaa
kansalaisille suorana tulona
esimerkiksi valtion sijoitusomaisuuden tai vaihtoehtoisesti perintöveron tuotoista.
Kirjoittajat puuttuisivat myös
asuntolainojen korkovähennysoikeuteen ja lisäisivät
asuntotuotantoa.
Kirjoittajien esittelemä tavoiteohjelma ei vielä auennut
uutena ”forssanohjelmana”,
eivätkä kirjoittajat sellaiseen
varmaan
tähdänneetkään.
Toivomaani huomiota eivät

Toivottavasti ilmassa
olevat erilaiset utopiat ja
visiot ovat kiteytymässä
tässä prosessissa vähitellen uuden aikakauden
Forssan ohjelmaksi

saaneet
palkankorotukset,
työajan lyhentäminen työntuottavuuden kasvun myötä
ja robotisaation vastapainoksi, progressiivinen vero myös
pääomatuloille eivätkä kuntaverotuksen ongelmat. Tästä
huolimatta suosittelen kirjaa
lämpimästi. Kirjoittajat ovat
valinneet ansiokkaan tavan
lähestyä erilaisia köyhyyden
muotoja yksityisten kokemusten avulla, ja heidän lähestymistapansa on humaani ja
arvostettava. Lukujen yhteydessä olevat tietopaketit ovat
myös hyödyllisiä.
Suomessa on arvostettuja eri lailla puoluepoliittisesti
orientoituneita sosiaalipolitiikan tutkijoita sekä erittäin
päteviä talous- yhteiskuntaja ympäristötieteilijöitä, joita
yhdistää samankaltainen kritiikki uusliberaalia talous- ja
hallintomallia kohtaan. Meiltä
kuitenkin tuntuu puuttuvan
organisoitu eri tieteenhaarojen ja tutkijoiden välinen
tutkimuksellinen keskustelu
ja yhteistyö oikeudenmukai-

semman sosiaali- ja talouspolitiikan mahdollisuuksista ja
keinoista. Aika lailla yksittäisten ja irrallisten, ristiriitaisten
ideoiden ja heittojen tasolla
ovat kuitenkin kysymykset
robotisaatiosta,
ilmastonmuutoksesta, globalisaation
ongelmien ratkaisuista, perustulosta ja ansiosidonnaisista eduista, palkoista, verotuksesta, asuntopolitiikasta,
työvoimavaltaisen kotimarkkinateollisuuden ja pienyrittäjien elinmahdollisuuksista jne.
Silti nykyinen monipuolinen
yhteiskuntatieteellinen tutkimus, lukuisat radikaalit sosiaalipoliittiset ja rahapoliittiset
pamfletit ja kaikki uudenlaiset
irralliset ideat kuvaavat muutoksen tarpeita yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa
lähes koko läntinen maailma
on voimakkaassa liikkeessä.
Toivottavasti ilmassa olevat
erilaiset utopiat ja visiot ovat
kiteytymässä tässä prosessissa vähitellen uuden aikakauden Forssan ohjelmaksi, joka
myös saavuttaa laajemman
väen suosion ja toimii todellisena muutoksen agenttina.

Päivi Uljas
FT, Helsinki
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Kestävän taloudenpidon perusteita etsimässä
Tuuli Hirvilammi: Kestävän hyvinvoinnin
jäljillä. Ekologisten kysymysten integroiminen
hyvinvointitutkimukseen. Sosiaali- ja terveysturvan
tutkimuksia 136. Väitöskirja. Kelan tutkimusosasto,
Helsinki 2015. 123 s. ja kolme alkuperäisjulkaisua.
Kajsa Borgnäs, Teppo Eskelinen, Johanna Perkiö
ja Rikard Warlenius (toim.): The Politics of
Ecosocialism. Transforming Welfare. Routledge,
London, New York 2015. 212 s.
Inhimillisen hyvinvoinnin ja
ympäristökriisin ongelmallinen suhde on johtoteema sekä Tuuli Hirvilammin väitöskirjassa että Kajsa Borgnäsin kollegoineen toimittamassa artikkelikokoelmassa. Molempien
teosten keskiössä on pohjoismainen hyvinvointivaltio, mutta niiden näkökulmat eroavat
toisistaan merkittävästi. Hirvilammin väitöskirjan perustana
on suomalainen empiirinen
hyvinvointitutkimus täydennettynä hänen kunnianhimoisella tavoitteellaan selvittää,
ovatko globaalin ympäristökriisin tuottamat imperatiivit
ja inhimillisen hyvinvoinnin
ehdot sovitettavissa yhteen.
Teoksessa on näiltä osin vahva
käsitteellinen painotus. Borgnäs ym. toimittaman artikkelikokoelman näkökulmana on
makroekonomia – taloudenpidon kokonaisuutta määrittävät rakenteet ja niiden suhde
hyvinvointivaltion tulevaisuuteen; teoksen näkökulma on
määrätietoisen sosialistinen.
Teokset täydentävät mainiosti
toisiaan: ne tähtäävät samaan
maaliin hyvin erilaisista lähtökohdista.

Hirvilammin väitöskirja käsittää laajan yhteenvetoluvun
sekä kolme erillistä tutkimusartikkelia. Työ on erittäin kiinnostava. Hirvilammi asemoi
tutkielmansa hyvinvointitutkimuksen ja hyvinvointivaltion
ehtoja koskevien keskustelujen piiriin. Teoksen tärkein
käsitteellinen sanoma on, että
hyvinvoinnin arvioimisen perustaksi tarvitaan muunlainen
kuin atomistinen, taloudellista
rationaalisuutta korostava ihmiskuva. Hirvilammin (yhdessä
Tuula Helnen kanssa) kehittämä vaihtoehto on ”relationaalinen paradigma”: ihmisten
elämän hahmottumista ja siten
myös hyvin- tai pahoinvointia
määräävät heidän suhteensa
sekä muihin ihmisiin että muihin luontokappaleisiin.
Tähän oivallukseen on helppo yhtyä. Ihmisten tulisi tuntea
vastuuta muustakin kuin omasta yksilöllisestä menestymisestään. Hirvilammi konkretisoi
tätä täydentämällä Erik Allardtin tunnettua hyvinvointiteoriaa ”having – loving – being”
termillä ”doing”, jolla hän
viittaa mielekkään toiminnan
merkitykseen hyvinvoinnin ai-

neksena. Tarkastelunsa Hirvilammi pohjustaa esittelemällä
kaksi hyvinvointitutkimuksen
pääsuuntausta: yhtäältä taloustieteilijä Amartya Senin
nimeen liitetyn ”capabilities”
(eli kyvykkyys) -näkökulman,
ja toisaalta 50–60-luvuille
palautuvan Maslowin tarveteorian. Hirvilammi asettuu
jälkimmäisen kannalle, mikä
on mielestäni heikko ratkaisu.
Kyvykkyys-näkökulma antaa
ainekset ymmärtää muutosta.
Sen sijaan Maslowin tarvehierakian portaat ovat staattiset.
Kaikkein
ongelmallisinta
Hirvilammin konstruktiossa on
kuitenkin se, että hän ottaa
ympäristökriisistä seuraavien
imperatiivien arvioinnin perustaksi ns. MIPS-luvut. MIPS
(Material Input Per Unit of
Service) on Wuppertal-instituutissa kehitetty järjestelmä,
jonka tavoite on redusoida
erilaisten inhimillisten toimien
ympäristövaikutus yhteen kilogrammoina ilmaistuun lukuun.
Hirvilammi lainaa hyväksyvästi
menetelmään perustuvaa arviota, jonka mukaan maapallon
jokaisen ihmisen maksimaalinen kulutusvara on kahdek-
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san tonnia. En ymmärrä tätä
lainkaan. MIPS-luvut tuottavat
illuusion siitä, että laadulliset
erot voidaan hävittää käyttämällä kylmäverisesti painoyksikköä erilaisten toimintojen
vaikutusten arviointiin. MIPSdogmatiikka hävittää hienosyiset laadulliset erittelyt,
joita Hirvilammi soveltaa hyvinvointia määrittäviin tekijöihin. Työ jää puolitiehen, mikä
on sääli.
Borgnäsin ja kumppaneiden artikkelikokoelma sisältää
toimittajien esipuheen lisäksi
yksitoista artikkelia sekä yhdysvaltalaisen ekososialistin
John Bellamy Fosterin jälkisanat. Vaikka tulos on heterogeeninen, niin johtolangaksi
muodostuu kuitenkin pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja
ympäristön suhde, jota useat
kirjoittajista arvioivat marxilaisen teorian näkökulmasta.
Artikkelit lähdeviitteineen tarjoavat yhdessä erittäin hyvän
kokonaiskuvan sosialistisesta
ekologia- ja ympäristökeskustelusta.
Teoksen
lähtökohdaksi
määrittyy toimittajien kirjoittamassa johdantoluvussa erityisesti ilmastokriisi. Ville Lähde
syventää teemaa kirjoituksessaan, joka on olennaisesti yhteenveto hänen suomenkielisestä kirjastaan Niukkuuden
maailmassa. Avainkysymykseksi nousee toisin sanoen
se, miten energian tuotannon
menetelmiä ja käytön tapoja
olisi mahdollista muuttaa. Tämä kytkeytyy mitä kiinteimmin
hyvinvointivaltion näkymiin.
Useissa kirjan artikkeleissa esitetään, että hyvinvointivaltion

kehitys on sidoksissa kapitalismin tuottamaan talouskasvuun. Eli hyvinvointivaltion
perusta ajautuu todellisiin
ongelmiin, jos (kun) jo tapahtunut tuottavuuden kasvun hidastuminen jää pysyväksi.
Mitä pitäisi (voisi) tehdä?
Tältä osin teoksen anti jää laihemmaksi. Keskeinen vaikeus
on löytää uskottavia yhteyksiä
globaaliongelmien ratkaisua
edistävien poliittisten toimien
ja tosiasiallisen poliittisen toimijuuden välille. Brexit Englannissa sekä Donald Trumpin
odottamaton menestys Yhdysvalloissa – joista kirjoittajat
eivät tekstejään laatiessaan
tietenkään tienneet vielä mitään – ovat viimeistään nostaneet asetelman näkösälle.
Lupaavia lähtökohtia toki
tulee esiin useissa kirjoituksissa. Rikard Warlenius tarkastelee uusiutuvien energialähteiden käytön esteitä.
Teppo Eskelinen arvioi valtion
aktiivisen investointipolitiikan,
”vihreän keynesiläisyyden”,
tarjoamia
mahdollisuuksia.
Tero Toivanen esittelee yhteismaiden (”commons”) taloutta
mahdollisuutena vähentää sidonnaisuuksia markkinoihin.
Yhteismaat eivät alun perin
olleet ensisijaisesti omistusoikeuden vaan yhteistyön ja
yhteisen huolenpidon kategoria. Johanna Perkiö käsittelee
kansalaispalkkaa.
Andreas
Ytterstad esittelee norjalaista
kansanliikettä, jonka tavoitteena on osoittaa, että ilmastopolitiikan tavoitteet ja uusien
työpaikkojen luominen ovat
sovitettavissa yhteen.

Ajatuksia herättävä mutta
näkökulmaa vaivaava hankaluus on kuitenkin teokseen
sisältyvä kokonaiskuvan lumo.
Kokonaiskuva on toki tarpeen,
mutta uskottavia ratkaisuja ei
voi johtaa kokonaiskuvasta.
Minua häiritsee esimerkiksi se,
että ”kapitalismi” esiintyy monissa yhteyksissä yhtenäisenä
muodostumana (hiukan kärjistäen). Historiallisesti kapitalismi ei ole ollut yhtenäinen
muodostuma. Jopa uusliberalismi, viimeisimpien vuosikymmenten valtavirta, on osittain
satunnaisten tapahtumakulkujen tuloksena syntynyt sisäisesti ristiriitainen kehitysvaihe;
David Eklind Kloo arvioi tätä
hienosti kokoelmaan sisältyvässä kirjoituksessaan.
Kokonaiskuvan lumo luo
lisäyhteyden Tuuli Hirvilammin väitöskirjan ja Borgnäsin
ja kumppaneiden toimittaman kokoelman välille. Hirvilammilla lumo ilmenee yrityksenä pelkistää kestävän
hyvinvoinnin
luontoperusta
yhteen MIPS-mittarin numeroon. Artikkelikokoelmassa se
ilmenee pyrkimyksenä luoda
marxilainen
kokonaisvaltainen vaihtoehto kapitalismin
tuhlaavaisuudelle. Molempiin
teoksiin sisältyy kuitenkin runsain määrin tärkeitä laadullisesti täsmennettyjä erotteluja.
Yhdessä ja näiden erottelujen
ansiosta ne luovat ongelmakentästä erinomaisen kuvan

Yrjö Haila
professori emeritus,
Tampereen yliopisto
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Marx Suomessa eilen ja tänään

Jari Leskinen: Kohti Sosialismia!
Pirkkalan peruskoulun
marxilainen kokeilu 1973–75.
Siltala, Helsinki 2016. 400 s.
Teemu Jokela: Marxismi ja
psykohistoria. Historianfilosofian
tutkielmia. Books on Demand,
Helsinki 2016 (3. tark. p.). 121 s.
Jukka Heiskanen: Karl Marx
filosofina. Demokraattinen
sivistysliitto, Helsinki 2015. 255 s.
Marxin teosten ja marxilaisen
teorian vastaanottoa ja tulkintaa suomalaisen radikaalin vasemmiston keskuudessa leimasi aina 1980-luvulle
saakka länsieurooppalaisittain
poikkeuksellisen voimakas nojautuminen neuvostoliittolaisitäsaksalaiseen marxismi-leninismiin. Varsinkin 1970-luvun
poliittisen ylikuumenemisen
vuosina ”itämarxismi” tarjosi
voimansa tuntoa uhkuneelle radikaalille vasemmistolle
maailmanselityksen ja patenttivastauksen ongelmaan
kuin ongelmaan. Marxin opit
näyttäytyivät
eräänlaisena
pelastuskertomuksena,
jossa ”paha” kapitalistinen yhteiskunta ja maailma kulkivat
vääjäämättä kohti ”hyvää”
sosialistista yhteiskuntaa. Marxilais-leninistinen tiede tarjosi

ehdottoman totuuden, kun
taas ”porvarillinen” tiede oli
vain ideologista propagandaa
porvariston luokkavallan lujittamiseksi. Suomalaista marxismia hallitsivat deterministiset,
ekonomistiset ja luokkareduktionistiset ajatusmuodot.
Niin sanotun läntisen marxismin
vaikutus
70-luvun
suomalaisen
vasemmiston
maailmankuvaan oli heikko.
Brittiläinen New Left, eteläeurooppalainen eurokommunismi gramscilaisine painotuksineen tai marxismi-leninismin
länsisaksalainen kritiikki eivät
juurikaan vaikuttaneet suomalaisen radikaalin vasemmiston
teoriaan ja käytäntöön. Vasta
80-luvun ja ”taistolaisuuden”
rapautumisen myötä läntisen
marxismin vaikutukset alkoivat näkyä myös Suomessa.

Esimerkiksi Gramscin Vankilavihkoista julkaistiin kaksi
valikoimaa (1979 ja 1982),
Tampereen yliopiston tutkijat
loivat yhteyksiä muun muassa
Länsi-Berliinin Freie Universitätin tutkijoihin (erityisesti W.F.
Haugin ideologiateoreettinen
projekti), filosofit Matti Juntunen ja Lauri Mehtonen julkaisivat merkittävän teoksensa Ihmistieteiden filosofiset perusteet (1982), jossa he osoittivat
Marxin yhteydet eurooppalaisen filosofian historiaan samalla purkaen vallinnutta vastakkainasettelua ”porvarillisen”
ja ”proletaarisen” filosofian
välillä. Myös Tiede & edistys
-aikakauslehdessä alkoi ilmestyä läntistä marxismia esille
tuovia artikkeleita. Vuonna
1984 ilmestyi suomeksi myös
Louis Althusserin merkittävä
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kirjoituskokoelma
Positions
(1976) nimellä Ideologiset valtiokoneistot.
Suomalaisen marxilaisen
teorian vapautuminen marxismi-leninismistä ei kuitenkaan
ehtinyt toden teolla realisoitua
ennen ”reaalisosialismin” romahdusta. Sen myötä useimmat vasemmistoradikaalit luopuivat kokonaan marxilaisuudesta ja suuntautuivat ketkä
postmoderneihin teorioihin
ketkä pragmatistiseen politiikantekoon – moni myös koki
voimakkaan elämänkriisin, kun
ikilujaksi oletettu maailmanselitys murskautui itäblokin raunioihin. Joukkovetäytyminen
marxilaisuudesta tuotti tyhjiön, joka alkoi täyttyä vasta
2000-luvulla, kun uusliberalistiseen globaaliin kapitalismiin
kriittisesti suhtautuva uusi sukupolvi alkoi kiinnostua Marxista ja marxilaisuudesta. Nykyään marxilaiset teoriat ovat
vahvassa nousussa Suomessa
ja muualla maailmassa. Suomalaisen marxismin luonteesta ennen ja nyt kertovat omat
tarinansa myös kolme seuraavassa arvosteltavaa teosta.
Jari Leskisen tutkimus
Kohti Sosialismia! Pirkkalan
peruskoulun marxilainen kokeilu 1973–75 avaa näkymän
suomalaisen radikaalin vasemmiston
ajattelutapoihin
70-luvun kuumina vuosina.
Pirkkalan kunnassa toteutettiin Tampereen yliopiston psykologian laitoksen tutkijoiden
(johtajanaan professori Tapio
Nummenmaa) PETO-hanke
(Peruskoulun toimivan opetussuunnitelman projekti). Projek-

tiin tulivat mukaan myös kasvatustieteen professorit Annika Takala (Joensuu) ja Juhani
Karvonen (Jyväskylä–Turku).
Projektin tavoitteena oli tutkia,
kuinka oppilaat omaksuisivat
marxilais-leninistisen
maailmankatsomuksen
annetun
opetuksen perusteella. Hankkeen taustalla vaikutti kommunistiksi julistautunut sosiaalipsykologian professori Antti
Eskola. Hän kehotti vuoden
1971 lopussa Nummenmaata
ottamaan yhteyttä silloiseen
kouluhallituksen toimistopäällikköön (vuodesta 1973 pääjohtaja) Erkki Ahoon (SDP).
Aho innostui hankkeesta ja
alkoi järjestää sille rahoitusta.
Hankkeesta muodostuikin
kouluhallituksen markkamääräisesti mittavin tutkimukseen
suunnattu
rahoituskohde.
Hankkeesta luovuttiin vasta
vuoden 1975 valtakunnallisen
kohun myötä ja oikeuskanslerinviraston otettua hankkeen
tutkittavakseen siitä tehtyjen
kanteluiden johdosta. Niissä
kiinnitettiin huomiota hankkeen yksipuolisen propagandistiseen ja ”kommunistiseen” luonteeseen ja rahoitusepäselvyyksiin. Viidesluokkalaisten historian opetuksessa
käytetty opetusmoniste sai
valtakunnallista
huomiota,
kun hankkeen arvostelijat alkoivat levittää siitä kopioita
osoittaakseen, ”mihin suomalaista yhteiskuntajärjestelmää
yritetään tänään korkeiden
virkapaikkojen turvin johtaa”,
kuten Heikki Eskelinen saatesanoissaan muotoili. Opetusmoniste perustui Neuvosto-

liitossa julkaistuun teokseen
Yleinen historia. Moniste oli
kuitenkin vain jäävuoren huippu. Kokeilu ulottui myös muille luokka-asteille ja muihin oppiaineisiin. Leskisen mukaan
hanke oli määrä ulottaa koko
maan koululaitokseen suomalaisen yhteiskunnan siirtyessä
kohti sosialismia.
Peto-ryhmä vastasi hankkeen toteutuksesta. Siihen
sisältyi oppilaiden maailmankuvan muutosten mittaaminen kokeilun eri vaiheissa.
Maailmankuvaa pyrittiin muuttamaan jyrkkien vastakkainasetteluiden avulla. Neuvostoliitto ja sosialismi esitettiin
ehdottoman hyvinä asioina;
Yhdysvallat ja kapitalismi kaiken pahan alkuna. Neuvostoliitossa vallitsi demokratia ja
kansalaisten välinen tasavertaisuus. Työttömyys ja rikollisuus oli kitketty pois, vain
satunnaista
”huliganismia”
esiintyi.
Marxismi-leninismi
tarjosi kiistattoman totuuden,
kun taas porvarillinen tiede
oli vain propagandaa. Historia kuitenkin vääjäämättä johti
Suomessa ja muualla lännessä
kohti kapitalismin romahdusta
ja sosialismin voittoa.
Leskisen lähes 400-sivuinen
tutkimus avaa panoraaman
hankkeesta, jonka osalliset
uskoivat häkellyttävän lujasti
Neuvostoliittoon, marxismileninismiin ja sosialismin toteutumiseen sekä toisaalta inhosivat sydämensä kyllyydestä
kapitalismia, porvarillista Suomea ja Yhdysvaltojen johtamaa kapitalistista maailmaa.
Sen sijaan Leskinen ei juuri-
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kaan aseta Pirkkalan kokeilua
aikansa laajempaan aatteellispoliittiseen kontekstiin. Hän
ei myöskään pohdi sitä, miksi
Erkki Aho ja monet muut sosialidemokraatitkin omaksuivat marxilais-leninistiset opit,
vaikka he eivät olleetkaan taistolaiskommunisteja. Leskistä
voi arvostella myös siitä, että
hän leimaa Ahon myöhemmin
muistelmissaan (1996) esittämät kriittiset näkemykset kokeiluun kohdistetusta ”poliittisesta ajojahdista” vain Ahon
tekopyhäksi
puolusteluksi.
Leskinen itse sortuu mustavalkoiseen hyvä–paha-asetelmaan: roistoja ovat Pirkkalan
kokeilun toteuttajat ja puhtoisia totuudentorvia kokeilun
vastustajat. Poliittisen historian dosentilta voisi kuitenkin
edellyttää kiihkottomampaa
otetta yli 40 vuoden takaisessa suomalaisessa yhteiskunnassa vallinneiden ristiriitojen
ja kamppailujen analysoimisessa.
Teemu Jokelan Marxismi
ja psykohistoria on kunnianhimoinen yritys esittää kokonaisvaltainen tulkinta inhimillisen todellisuuden tai maailman ”olemuksesta”. Jokelan
mukaan Marxin ongelma on
se, että hän johtaa kaiken historiallisen kehityksen yhdestä
muuttujasta, taloudesta. Hän
katsoi ”yhteiskunnan pintarakenteiden” taidetta ja uskontoa myöten heijastelevan
taloudellista perustaa. Marxin perustamaa historiallista
materialismia vaivasi ”täysi
sokeus psykologisen tekijän
suhteen”. Jokelan omien ke-

hittelyiden lähtökohtana on
taas psykohistoriallinen historianteoria, jossa talouden
sijasta painottuvat lapsuudenaikaiset kokemukset ja niiden
välittyminen
sukupolvelta
toiselle. Tässä hän viittaa psykohistorian klassikkoon deMauseen, joka piti ”kasvatuksen
jatkumoa” ainoana todella
merkittävänä
historiallisena
muuttujana. Jokela itse ei kuitenkaan omaksu oppi-isänsä
näkemystä sellaisenaan vaan
yrittää yhdistää psykologiskasvatuksellista näkökulmaa
marxilaisiin taloudellis-yhteiskunnallisiin painotuksiin. Tuloksena on mielenkiintoinen
mutta loppujen lopuksi aika
pinnalliselta ja satunnaiselta
vaikuttava esitys inhimillisestä
sosiaalisesta todellisuudesta.
Jokelan Marx-tulkinta on
ongelmallinen, sillä tämän
ajattelu näyttäytyy – suomalaiselle marxismille tyypilliseen
tapaan – deterministisenä,
ekonomistisena ja reduktionistisena rakennelmana. Mikäli
Jokela olisi tutustunut Gramscin ja Althusserin Marx-tulkintoihin tai nykyiseen laajaan
kansainväliseen marxilaiseen
keskusteluun, hän olisi saattanut havaita, että Marxin ajattelussa on monia piirteitä, jotka
osoittavat hänen olleen varsin
sensitiivinen historiassa vaikuttavien voimien moninaisuudelle ja yhteiskunnan moniaineksisuudelle. Marx ei olettanut, että ”talous” määräisi
historian kulun tai että esimerkiksi ”kulttuuri”, ”politiikka”
tai ”kasvatus” voitaisiin noin
vain palauttaa ”taloudelliseen

perustaan”. Tuore esimerkki
tutkimuksesta, jossa Marxin
osoitetaan olleen historian
ja inhimillisen todellisuuden
kompleksisuutta ymmärtävä
ajattelija, on Matti Kortesojan
vastikään ilmestynyt väitöskirja (Tay, 2016).
Jokelan teosta monisyisemmän kuvan Marxin ajattelusta tarjoaa Jukka Heiskasen
Karl Marx filosofina. Heiskasen
mukaan Marxin materialistinen
historiankäsitys ei ollut deterministinen tai ekonomistinen,
vaikka kapitalismi luokkaristiriitoineen olikin hänen analyysiensa keskiössä. Marxin mukaan myös sattumalla oli oma
roolinsa historiassa. Heiskasen
tulkinnassa Marx näyttäytyy
dialektikkona, joka esitti monisyisiä analyyseja historiasta
ja siinä vaikuttavista voimista.
Heiskanen valaisee myös sitä,
miten Marxin ajattelu liittyy
monin tavoin länsimaisen filosofian historiaan. Heiskanen
myös pyrkii paikallistamaan
Marxin ajattelussa tapahtuneita muutoksia tarkastelemalla
hänen tuotantonsa eri vaiheita
nuoruudentöistä Pääomaan.
Kronologisesta
esitystavasta johtuen lukijan on vaikea
hahmottaa Marxin ajattelun
kaikkein olennaisimpia piirteitä ja pyrkimyksiä. Hahmotusta
vaikeuttaa myös kirjan tiheä
taitto.
Heiskasen teoksen ongelma on se, että hän tarkastelee
Marxia ”filosofina” kiinnittämättä juurikaan huomiota siihen, että Marx nimenomaan
halusi irtautua perinteisestä
filosofiasta ja siihen sisälty-
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västä systeemin rakentamisen
pyrkimyksestä. Tämä ei merkinnyt vain Marxin siirtymistä
filosofisista painotuksista poliittis-taloudellisiin analyyseihin, vaan myös uudenlaista
tapaa ymmärtää tieteen ja
filosofian suhde inhimilliseen
käytäntöön, praksikseen. Kuten Gramsci ja Althusser ovat
kumpikin omalla tavallaan
osoittaneet, Marx oli ”praksiksen filosofi”, joka korosti
tieteen ja filosofian käytännöllistä luonnetta eli yhteyksiä

aikakauden poliittis-yhteiskunnallisiin kamppailuihin. Kyse
ei ollut vain näiden kamppailujen analyysista vaan myös
ajattelun osallisuudesta näissä kamppailuissa, interventioista ihmisten arkiajatteluun:
”Filosofit ovat vain eri tavoin
selittäneet maailmaa, mutta
tehtävänä on sen muuttaminen” (11. teesi Feuerbachista).
Ehkä uuden sukupolven Marxtutkijoiden nousun myötä suomalainenkin marxismi lopulta
vapautuu aikansa eläneestä

deterministisestä, ekononomistisesta ja reduktionistisesta
Marx-tulkinnasta ja omaksuu
Feuerbach-teesien hengessä
lähestymistavan, joka todella
voisi tarjota kriittisiä aineksia
teoreettisten ja käytännöllisten interventioiden käyttöön.

Mikko Lahtinen
FT, YTT, yliopistonlehtori,
Tampereen yliopisto

Ihmiskohtaloita sisällissodassa
Hannu Anttila ja Ville
Kaarnakari: Akseli
Anttila. Torpparin
pojasta punakenraaliksi.
Omakustanne, Helsinki
2015. 120 s.

Hannu Anttilan ja Ville Kaarnakarin teos Torpparin pojasta punakenraaliksi käsittelee
Akseli
Anttilan
elämää,
joka muuttui ratkaisevasti
sisällissodan
seurauksena.
Vuonna
1897
torpparin
poikana syntynyt Anttila liittyi
vuonna 1917 punakaartiin ja
taisteli sisällissodassa punaisten puolella. Anttila jäi valkoisten vangiksi Tampereella,
mutta karkasi vankileiriltä ja
pakeni Ruotsin sekä Norjan
kautta
Neuvosto-Venäjälle.
Siellä hän meni kansainväliseen sotakouluun ja valmistui

upseeriksi vuonna 1923. Opiskeluaikanaan Anttila osallistui
Kronstadtin kapinan kukistamiseen sekä Kiimasjärven
retkikunnan taisteluihin Vienan Karjalassa. Vuosina 1930–
1933 hän suoritti Frunzen sotilasakatemian. Kun Espanjassa
puhkesi sisällissota, Anttila
siirrettiin neuvonantajaksi Espanjaan tasavaltalaisten puolelle. Tämä pelasti hänet Stalinin puhdistuksilta. Talvisodan
aikana Anttila toimi Terijoen
hallituksessa puolustusministerinä. Saksan hyökättyä Neuvostoliittoon Anttila soti sekä

Martti Backman: Harriet
ja Olof. Rakkaus ja
kuolema Viipurissa 1918.
Gummerus, Helsinki 2016.
273 s.
Marko Paavilainen:
Murhatut veljet. Valter,
William ja Ivar Thomén
elämä ja kuolema. Siltala,
Helsinki 2016. 280 s.

suomalaisia että saksalaisia
vastaan. Anttila erosi armeijan
palveluksesta vuonna 1945
ja kuoli Moskovassa vuonna
1953 vain 55-vuotiaana.
Akseli Anttilan mielenkiintoinen elämäntarina on
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koottu käyttämällä sanatarkkoja viittauksia eri lähteisiin.
Tämä tekee kirjasta hieman
epäyhtenäisen. Vuosia 1917
ja 1918 käsittelevä osuus on
varsin lyhyt, ja moni asia jää
siinä epäselväksi. Kirja tarjoaa kuitenkin mielenkiintoisen
näkökulman henkilöstä, jonka
elämän sisällissota muutti ja
jonka toiminnalla oli vaikutuksensa Suomen historiaan.
Martti Backman on puolestaan kirjoittanut faktaa ja fiktiota yhdistelevän ns. faktion,
jonka juonessa kietoutuvat toisaalta yhteen hänen isoisänsä
Fritz Wiikin toiminta Viipurissa
keväällä 1918 ja toisaalta jääkäri Olof Laguksen epäselvä
kuolema sekä jääkärien ja
Mannerheimin välinen kilpailu
vallasta. Tapahtumia liittää toisiinsa sisällissodan suurin joukkosurma, yli 200 venäläisen
teloitus Viipurin linnan vallien
väliin. Aiemman käsityksen
mukaan kyseessä oli etninen
puhdistus ja ryssäviha, olihan
suurin osa ammutuista valkoisia venäläisiä. Backman kuitenkin kiinnostui Lars Westerlundin esittämästä tulkinnasta,
jonka mukaan kyse oli pikemminkin pyrkimyksestä saada
toisaalta Mannerheimin ja
jääkärien välille avoin yhteenotto ja toisaalta provosoida
bolševistinen Venäjä vastatoimiin. Tämä olisi antanut Suomelle syyn hyökätä Pietariin.
Niin tai näin, Martti Backman
on kirjoittanut sujuvasanaisen
ja mukaansatempaavan kirjan, jota elävöittävät autenttiset valokuvat. Valitettavasti
eri juonenkäänteet eivät tule

ratkaistuksi. Arvoitukseksi jää
Olof Laguksen kuolema samoin kuin hänen rakkaustarinansa salaperäisen Harrietin
kanssa. Venäläisten joukkosurman tutkimukset lopetettiin Mannerheimin käskystä.
Marko Paavilaisen kirja
Murhatut veljet, Valter, William ja Ivar Thomén elämä ja
kuolema kertoo Thomén veljessarjan lyhyeksi jääneestä
elämästä ja karusta kohtalosta
sisällissodan alkupäivinä. Paavilainen kartoittaa veljesten
lyhyet elämänkaaret: varttumisen Alajärvellä kruunutorpassa, opiskelujen aloittamisen
Oulussa ja Helsingissä ja työuran aloittamisen. Valter ja Ivar
valmistuivat arkkitehdeiksi ja
perustivat oman arkkitehtitoimiston. Sisällissodan syttyessä
he olivat juuri saaneet sen kannattamaan. William puolestaan seurasi isänsä jalanjälkiä
ja valmistui metsänhoitajaksi.
Neljäs veljeksistä, Verner, loi
uraa kuvataiteilijana ja välttyi
veljiensä kohtalolta, koska hän
ei ollut sisällissodan aikaan
Suomessa.
Punaisten aloitettua vallankumouksen
tammikuun
lopussa Thomén veljekset
päättivät siirtyä valkoisten
puolelle. Matkalla heillä kävi
huono onni: he jäivät yhdessä
14 muun pakenijan kanssa paikallisen punakaartin vangeiksi
Vihdissä. Kesken kuulustelujen paikalle saapui Hyvinkään
punakaartin lentävä osasto
johtajanaan Lauri Kara. Kara
kumppaneineen otti vangitut
haltuunsa ja teloitti heidät.
Joukkosurma aiheutti pahek-

suntaa myös punaisen hallinnon keskuudessa, joka antoi
sukulaisille luvan kaivaa teloitettujen ruumiit suosta ja haudata heidät hautausmaahan.
Paavilainen selvittelee kiihkottomasti niin veljessarjan
kohtaloksi koitunutta punaista
terroria kuin sitä seurannutta
valkoisten kostoaaltoa. Hyvinkään punakaartin lentävä
osasto suoritti muitakin teloituksia ja ryöstöjä Uudellamaalla ennen valkoisten saapumista. Myös Karan suvulla oli kova
kohtalo sisällissodassa. Valkoisten valloitettua Hyvinkään
Lauri Karan veli ja vaimo teloitettiin lähes välittömästi. Isä ja
sisarukset joutuivat vankileirille ja saivat vielä tuomiot. Myös
Lauri Kara joutui valkoisten
vangiksi, mutta hän onnistui
salaamaan taustansa valkoisilta. Hän pakeni vankileiriltä ja
piileskeli isänsä tavoin metsissä. Syksyn tullen Kara pakeni
Neuvosto-Venäjälle,
jossa
hän meni punaupseerikouluun. Karan kohtaloksi koitui
Venäjän sisällissota, jossa hän
kaatui taistellessaan valkoisia
venäläisiä vastaan.
Paavilainen on onnistunut
luomaan elävän kuvan niin
veljessarjan varttumisesta kuin
sisällissodan tapahtumista Uudellamaalla. Sodan armottomuus tulee vaikuttavalla tavalla esille tekstistä.

Mikko Kosunen
erikoistutkija, Työväen Arkisto
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Espanjan sisällissota inspiroi edelleen tutkimusta

Peter Anderson ja Miguel Ángel del Arco
Blanco (toim.): Mass Killings and Violence
in Spain 1936–1952. Grappling with the
Past. Routledge/Cañada Blanch Studies on
Contemporary Spain. Routledge, New York
2015. 234 s.
Susana Bayó Belenguer, Ciaran Cosgrove
ja James Whiston (toim.): Living the Death
of Democracy in Spain. The Civil War
and Its Aftermath, University of Glasgow,
Routledge, London 2015. 337 s.
Susana Bayó Belenguer (toim.): Getting it
wrong in Spain. From Civil War to Uncivil
Peace (1936–1975). University of Glasgow,
Routledge, London 2015. 333 s.
Oman aikamme ongelmat vaikuttavat olennaisesti siihen,
mikä meitä historiassa kiinnostaa. Erilaiset kriisit ja konfliktit
johtavat katsomaan, löytyykö
historiasta paralleeleja tai vertailukohtia niille. Poliittinen
väkivalta, terrorismi, sisällissodat ja talouden kriisit ovat
olleet 2000-luvulla arkipäivää. Niiden esille nousemiseen puolestaan vaikuttavat
sekä globaalinen poliittinen
arkkitehtuuri että kansallisvaltioiden sisäiset kehitystiet.
Demokratia tarjoaa muita regiimejä paremman kasvualustan erilaisten kansallisten kipupisteiden tarkastelulle. Tämä
pätee sekä kansalaiskeskusteluun että tutkimukseen.
Espanjan sisällissota (1936–
1939) oli toisen maailmansodan verinen esinäytös, jota
seurasi sodan jatkeena Francon 36 vuotta kestänyt dikta-

tuuri. Siirtymä demokratiaan
tapahtui Francon kuoleman
(20.11.1975) jälkeen nopeasti ja harvinaislaatuisesti siten,
että muutoksen askelmerkit
oli laadittu vanhan järjestelmän aikana. Muutoksen välttämättömyydestä vallitsi laaja
konsensus. Vuoden 1978 perustuslaki loi demokraattisen
oikeusvaltion perustan Espanjaan.
Yhteiskunnalliset ja erityisesti kulttuuriset muutokset
ovat kuitenkin hitaita, eikä
niiden syvyyttä tai sen puutetta välttämättä näe ensi
katsomalla.
Sisällissotaan
kohdistuva akateemiset mitat
täyttävä tutkimus oli käytännössä mahdotonta Francon
valtakaudella. Siitä huolimatta
ulkomaalaiset tutkijat (eturivissä Hugh Thomas ja Raymond
Carr) julkaisivat lähteiden
saatavuuteen liittyneistä on-

gelmista huolimatta aikaa
erinomaisen hyvin kestäneitä
tutkimuksia konfliktista.1
Demokratiasiirtymä
loi
kuitenkin
perusedellytykset
sisällissodan kipeimpien kohtien tutkimukselle. Poliittinen
väkivalta ja muu repressio,
erityisesti Francon hallinnon
harjoittama, nousi nopeasti
tutkimuksen
polttopisteeseen. Tutkimus eteni Espanjan yliopistoissa alueellisen ja
paikallisen tason tutkimusten
kautta, vaikka se kohtasi edelleen suuria vaikeuksia lähteiden saatavuudessa. Kuva kokonaisuudesta alkoi kuitenkin
rakentua – ja samalla muuttua.
Silti tutkimuksellisia aukkoja
on edelleenkin muun muassa
oikeudellisen repression eri
muotojen tutkimuksen alueella. Tähän seikkaan viitataan
myös nyt esiteltävissä kokoomateoksissa.
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Uudella
vuosituhannella
on tultu monista syistä uuteen vaiheeseen, jossa menneisyyspolitiikka on noussut
yhteiskunnallisen keskustelun
keskiöön. Samalla myös tutkimuksen kenttä on saanut uusia ulottuvuuksia. Tutkimuksen
valtalinjaa vastaan on noussut
suuntaus, jota voidaan kutsua
tutkimukselliseksi ”revisionismiksi”. Sen edustajat pyrkivät
tavalla tai toisella kirkastamaan kuvaa Francon regiimin
toiminnasta väittäen tutkimuksen valtalinjan sortuneen yksipuolisesti tutkimaan ja tuomitsemaan Francon hallinnon
toimia tilanteessa, jossa päätavoitteena oli kommunismin
torjuminen.2
Kaikkien sisällissotien jälkikäteistarkastelussa uhrimäärät
ja niiden jakautumisen eri osapuolten tilille ovat ehdottomia
peruskysymyksiä. Niihin liittyy
väistämättä suuria ja tunteita
kuohuttavia kysymyksiä vastuusta ja syyllisyydestä. Uhrimäärät kertovat vääjäämätöntä kieltään taistelun kovuudesta ja luonteesta. Erityisesti
taistelujen ulkopuolella surmattujen vastustajien määrä
kertoo näistä seikoista.
Espanjassa päästiin vasta
uuden vuosituhannen taitteessa sellaiseen uudelleenarvioon uhrilukemista, joka tänään
näyttäisi perustellulta kansainvälisten vertailutietojen valossa. Espanjan sisällissodan uhrimäärä ei nouse miljoonaan,
kuten sodan päätyttyä molempien osapuolten propagandassa väitettiin, vaan noin
600 000:een. Olennaisin muutos arvioissa koskee poliittisen

terrorin uhrien lukumääriä.
Tasavaltalaisen terrorin uhrien
lukema on asettunut, ja suhteellisen luotettavan arvion
mukaan se on noin 50 000.
Nationalistien
surmaamien
määrä on sen sijaan ainakin
kaksinkertainen aikaisempiin
arvioihin verrattuna. Se on reilusti yli 100 000, ehkä jopa 130
000. Lähdetilanne huomioon
ottaen – lähteitä on tietoisesti
hävitetty ja vääristelty jo sodan aikana – on todennäköistä, että kovin tarkkaan arvioon
ei koskaan päästä. Poliittisen
väkivallan mittasuhteet ovat
kuitenkin selvillä entistä paremmin.
Berliinin muurin kaatumisen jälkeinen maailma on luonut edellytyksiä niin tutkimuksen kuin historian muistamisen
uusille painotuksille. Eri puolilla maailmaa onkin noussut
esille ennennäkemätön määrä
vaatimuksia menneiden vääryyksien tutkimisesta ja hyvittämisestä. Näin on käynyt sekä
kansallisilla että ylikansallisilla
foorumeilla. Holocaustin ja
sittemmin myös Armenian
kansanmurha (1914–1915) on
kriminalisoitu monissa valtioissa, ja Euroopan neuvoston
parlamentaarinen yleiskokous tuomitsi Francon regiimin
vuonna 2006.
Menneisyyspolitiikan
kysymykset ovat nousseet sisäpolitiikan ytimeen Espanjassa
2000-luvulla. Vuonna 2007
säädettiin menneisyyslaki, joka oli keskeisellä sijalla José
Luis Zapateron sosialistihallituksen (2004–2011) ohjelmassa. Laista tuli kompromissi,
johon kukaan ei ollut täysin

tyytyväinen.
Vasemmiston
mielestä se sisälsi osuvia arvostelmia Francon valtakauden hallinnosta, mutta antoi
kovin vähän konkreettista tukea Francon hallinnon uhreille. Oikeiston mielestä se taas
repi auki vanhoja haavoja ja loi
eripuraa yhteiskuntaan.
Laki on puutteineenkin joka
tapauksessa viitoittanut suuntaa avoimemmalle suhtautumiselle sisällissodan aikaisiin
tapahtumiin ja ilmiöihin. Kansalaisjärjestöjen rooli on ollut
tässä prosessissa keskeinen.
Uhrien kuolinpaikkojen etsimisen edistäminen kuului tehtäviin, joita paikallishallinnon tuli
lain mukaan tukea. Tämä aktiviteetti on laajentunut, vaikka
Mariano Rajoyn (oikeistopuolue PP) hallitus on viime vuosina sulkenut rahahanat tältä
toiminnalta
käytännöllisesti
katsoen kokonaan.
Vuonna 2011 Espanjan tiedeakatemian historian osasto
julkaisi biografisen sanakirjan,
jonka useissa artikkeleissa annettiin Francon valtakaudesta
myönteisiä arvioita. Se synnytti nopeana vastareaktiona
laajan johtavien historiantutkijoiden koostaman teoksen
”El cómbate por la historia”
(Taistelu historiasta), jossa
listattiin sisällissotaan ja sen
ilmiöihin kohdistuneen tutkimuksen yleisesti hyväksytyt
saavutukset, mutta myös kiistakysymykset ja niihin esitetyt
erilaiset tulkinnat. Kuumimmiksi kiistanaiheiksi kirjassa
nousivat Francon hallinnon verinen luonne, tasavaltalainen
repressio ja Francon tavoite
sodan jatkamisesta vastusta-
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jan totaaliseen nujertamiseen
saakka.3
Kuvaillusta
maaperästä
on versonut ja versoo jatkuvasti uutta tutkimusta. Tästä
tutkimuksesta esitellään nyt
kolme merkittävää vuonna
2015 ilmestynyttä kokoomateosta, joissa on yhteensä
yli 50 artikkelia. Useat näistä
artikkeleista on aikaisemmin
julkaistu Bulletin of Spanish
Studies -julkaisusarjassa. Artikkelien kirjoittajat edustavat
sekä sisällissotatutkimuksen
etabloitunutta kärkeä (Paul
Preston, Helen Graham ennen
muita) että uutta tutkijasukupolvea. On kiinnostavaa, että
teokset ovat syntyneet tiiviissä
yhteistyössä
espanjalaisten
ja anglosaksisten yliopistojen
ja tutkimuslaitosten kesken.
Tältä osin englantilaisten tutkijoiden kontribuutio jatkuu
vahvana.4
Kaikkia kolmea teosta yhdistää kiinnostus historiantutkimuksen metodologisiin peruskysymyksiin (käsitteet, lähteet, lähdekritiikki, ilmiöiden
ja ratkaisujen selittäminen), ja
niiden painopiste on vahvasti
Francon valtakauden repressiossa ja sen heijastumissa yhteiskuntaan ja kulttuuriin aina
nykyajan muistamisen politiikkaan saakka.
Kaikki teokset – erityisesti
Peter Andersonin toimittama
teos kuten myös hänen omat
aikaisemmat tutkimuksensa –
tukevat tutkimuksen kansainvälisen valtalinjan näkemyksiä
poliittisen väkivallan luonteesta vastustajaan kohdistuvana puhdistuksena. Myös
kuva Francon valtakoneiston

armottomuudesta saa vahvistusta.5
Tukea saa niin ikään näkemys eri osapuolten terrorin
erilaisuudesta. Francolainen
terrori oli luonteeltaan systemaattisempaa ja ennalta suunnitellumpaa kuin tasavaltalainen terrori, ja sen lähtökohtana oli selvästi sodan alusta asti
monen kenraalin suusta kuultu
ajatus vastustajan alistamisesta väkivaltaa ja pelon ilmapiiriä synnyttämällä. Tämä tuo
mieleen valkoisen ja punaisen
terrorin luonteen erot Suomen
sisällissodassa.6
Kaikki teokset kertovat
myös karua ja opettavaista
kuvaa Espanjan historiasta
1930-luvulla ennen sisällissotaa. Tyypillistä kaikille merkittäville mielipidesuunnille oli
näkemys oman ideologian ehdottomasta ylivertaisuudesta
muihin nähden. Vielä pahempaa oli se, että päämääriä arvioitiin keinoista riippumatta.
Päämäärät pyhittävät keinot
-ajattelu merkitsi eräänlaisen
ideologisen
fundamentalismin voittokulkua laajalla rintamalla.
Kirjat tuovat tutkimuksen
kohteeksi myös uusia alueita
ja näkökulmia. Monet kirjoitukset heijastavat osaltaan
yleisempiä historiantutkimuksen trendejä, joissa kulttuuri
laajassa mielessä, erilaiset arkielämän ilmiöt sekä naisten ja
lasten näkökulma saavat paljon huomiota. Sama koskee
erilaisten järjestöjen, katolisen
kirkon sekä kansainvälisen
prikaatin toimintaa ja ulkomaiden ja kansainliiton roolia
sodassa. Viimeksi mainittua

tutkimusta on odotettavissa
nimenomaan niistä maista,
joiden kansalaiset tai johtajat
tavalla tai toisella osallistuivat
Espanjan tapahtumiin. Taide,
tässä tapauksessa kirjallisuuden ohella erityisesti elokuvat, ovat tarkastelun kohteena
useissa artikkeleissa.
Sisällissodan karua todellisuutta tarkastellaan myös
yksilöiden – sekä tunnettujen hahmojen että tavallisten
espanjalaisten – kautta. Yksi
vaikuttavimmista kirjoituksista on Paul Prestonin armoton
läpivalaisu (The Psychopathology of an Assassin) Francon
armeijan julmimpiin toimijoihin kuuluneesta kenraali
Gonzalo Queipo de Llanosta
(1875–1951), joka huolehti
Sevillan (ja Andalusian alueen)
puhdistuksesta. Tätä puhdistusta leimasi poikkeuksellisen
armoton väkivaltainen repressio.7
Yksi mielenkiintoisimmista
esille tulevista teemoista on
uuteen regiimiin kohdistuneen
vastarinnan tarkastelu osana
eurooppalaisten vastarintaliikkeiden vertailevaa tutkimusta.
Espanjassa toimineiden (vuoteen 1952 saakka) maquis-sissien toimintaa ei ole käsitelty
vertailevissa eurooppalaisissa
yleisesityksissä.
Uskallan ennustaa, että sisällissotaa koskeva tutkimus
tulee jatkumaan jopa erityisen intensiivisenä lähivuosina.
Siihen vaikuttavat sekä uudet
lähestymistavat, kuten vertaileva tutkimus, että vielä
vähälle huomiolle jääneiden
aihealueiden kartoittaminen.
Oma tärkeä merkityksensä
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tulee olemaan myös muisto- ja juhlavuosilla, joita riittää jatkossakin niin Espanjan
sisällissodan vaiheisiin kuin
demokratiatransitioonkin liittyen – unohtamatta keskeisiä
toimijoita.
Nämä merkkivuodet, sen
ohella että jokainen sukupolvi kohtaa historian kipukohdat omalla tavallaan, pitävät
sisällissotien tematiikan esillä
myös Suomessa lähivuosina.
Se on hyvä ja välttämätön asia,
koska historian kipukohtia ei

saisi koskaan sivuuttaa, saati
unohtaa.

Jukka Kekkonen
professori, Helsingin yliopisto
1 Hugh Thomasin massiivinen Thpanish Civil War -teos ilmestyi jo
vuonna 1961.
2 Tunnetuin revisionisti on Pio Móa,
jonka lukuisat poleemiset teokset
ovat saaneet suuren suosion, vaikka
ne eivät täytä akateemisen tutkimuksen kriteereitä. Sen sijaan Julius
5XL]LQWXWNLPXNVLDWDVDYDOWDODLVHVWD
terrorista (Franco´s Justice. The Repression in Madrid after the Spanish Civil
War.2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV1HZ
York 2005) ei ole voitu ohittaa yhtä
helposti.

 $QJHO9LxDV WRLP : El combate por
la historia La República, la Guerra
Civil, el franquismo. Pasado y Presente, Barcelona 2012
4 On huomattava, että kaikilla arvioitavilla teoksilla on sama kustantaja
ja niiden julkaisemisen taustalla ovat
eräät merkittävimmät Espanjan
historian tutkimuksen keskukset
anglosaksisessa maailmassa.
5 Tämä sopii saumattomasti myös
oman metodiltaan systemaattisesti
vertailevan tutkimukseni tuloksiin.
Ks. Jukka Kekkonen: Kun aseet
puhuvat Poliittinen väkivalta Espanjan
ja Suomen sisällissodissa. $UW+RXVH
Helsinki 2016. Teos on arvioitu
toisaalla tässä vuosikirjassa.
6 Ks. Kekkonen 2016, s. 100–102.
7 Paul Preston teoksessa Anderson and
del Arco Blanco (toim.) 2015, s. 23–58.

Mitä yhteistä on erilaisissa sisällissodissa?

Jukka Kekkonen: Kun
aseet puhuvat. Poliittinen
väkivalta Espanjan ja Suomen
sisällissodassa. Art House,
Helsinki 2016. 507 s.
Jukka Kekkosen teos on
enemmän kuin alaotsikkonsa.
Se ei rajoitu vain Suomen ja
Espanjan sisällissotien vertailuun, jossa kuvataan kummankin tapahtumahistoria ja pohditaan lopuksi niiden eroja ja
yhtäläisyyksiä. Kekkosen tutkimustapa antaa hyviä aineksia
sellaiselle historia- tai menneisyyspolitiikan tutkimukselle, jossa käsitellään yrityksiä
menneisyyden juridisoimiseksi
eli oikeudellistamiseksi. Se tarkoittaa oikeudellisia ja kaikkia
muita toimia, jotka on tehty
menneisyydessä tapahtuneiden ihmisoikeusrikosten sovit-

telemiseksi ja hyvittämiseksi.
Siihen kuuluvat niin sanotut
totuuskomissiot, joita on asetettu 1990-luvulta lähtien eri
puolilla maailmaa. Puhutaan
myös restoratiivisesta oikeudesta, jolla pyritään rakentamaan uhrin ja tekijän välille
sovintoa, jonka kanssa kumpikin voi elää.
Vuosina 1936–1939 käydyn
Espanjan sisällissodan tapahtumat olivat oman aikansa
ykkösuutisia. Suomen sisällissota 1918 jäi suuren maailman
silmissä korkeintaan jonkinlaiseksi historian alaviitteeksi.
Ero oli siinä, että 1930-luvun

lopulla vallitsi rauha, vaikka
aseita jo kalisteltiinkin. Sen
sijaan Suomen sisällissodan
äänet hukkuivat Venäjän vallankumouksen ja ensimmäisen
maailmansodan nostattamaan
jylyyn.
Espanjan sisällissotaa on
pidetty ensimmäisenä mediasotana. Mukana olivat jo radio
ja elokuva. Maailmankuulut
taiteilijat osallistuivat lähinnä
tasavaltalaisten puolella propagandakamppailuun. Pablo
Picasson maalaama ”Guernica” on yksi maailman taidehistorian kuuluisimpia töitä.
Espanjassa
sisällissodassa
käytettiin ensi kerran siviiliväestöön kohdistettuja terroripommituksia. Jälkeenpäin sitä
on kuvattu toisen maailmansodan kenraaliharjoitukseksi,
johon osallistuivat Saksa ja
Italia Francon nationalistien ja
Neuvostoliitto tasavaltalaisten
puolella.
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Espanjan sisällissodasta on
tullut vaikeiden jälkiselvittelyjensä takia kaikkien sisällissotien äiti. Siinä mielessä se on
vertailukohteena
otollinen.
Vertailu ei hyödytä silloin, kun
kohteet ovat liian samanlaisia
tai liian erilaisia. Niiden tulisi
edustaa samantyyppisiä kulttuurisia arvoja. Tältä osin Suomi ja Espanja eivät ole liian
kaukana toisistaan.
Päällisin puolin Suomen
ja Espanjan sisällissodissa
näyttäisi olevan suuria eroja. Suomessa sodittiin kolme
kuukautta, Espanjassa kolme
vuotta. Suomessa kapinan
teki vasemmisto, Espanjassa
kansallismielinen äärioikeisto.
Suomessa päästiin jo vuoden
kuluttua rakentamaan uutta
oikeusvaltiota,
Espanjassa
Francon diktatuuri jatkui vielä

36 vuotta. Kumpaakin sisällissotaa on pidetty poikkeuksellisen verisenä. Suomessa
uhrien määrä, 36 000, on
selvitetty niin perusteellisesti
kuin suinkin voi, Espanjassa
siitä ei ole vieläkään yhteistä
totuutta. Korkein arvio liikkuu
600 000:ssa. Näin ollen kummassakin sisällissodassa menetti henkensä noin 1,2 prosenttia koko väestöstä. Suuri
ero oli siinä, että Espanjassa
sodittiin 12 kertaa pitempi aika.
Mielestäni Kekkosen kirjan
merkittävin luku on sen viimeinen, ”Tarvitseeko tutkimus
demokratiaa ja demokratia
tutkimusta?” Ajatus lähtee
siitä, että historioitsijoiden
ammattikunnan tehtävänä on
demokratian puolustaminen.
Historian väärinkäytön osoit-

taminen on siinä keinoista
tärkein. Erkki Tuomiojan aloitteesta vuosi sitten perustettu
”Historioitsijat ilman rajoja”
on ottanut tämän tehtävän
täydestä. Jukka Kekkosen tutkimus tukee hienosti näkemystä, jonka mukaan yhteiskunnan
kyky tehdä tiliä menneisyyden
kipupisteistä on demokratian
mittari. Mitä avoimempi tietyn maan historiakulttuuri on
tilintekoon, sitä vahvempi on
kyseisen maan demokratia.
Tämän aksiooman pohjalta
voisimme arvioida myös suomalaisen demokratian lujuutta
tai sen mahdollisia hiushalkeamia, kun käsittelemme vuoden
1918 tapahtumia.

Seppo Hentilä
professori emeritus,
Helsingin yliopisto

Uusia näkökulmia sosiaalipalveluihn ja syrjäytymiseen

OTSO  SANDBERG

Heikki Hiilamo: Hyvinvoinnin
vakuutusyhtiö. Mistä Soteuudistuksessa on kysymys? Into
Kustannus, Helsinki 2015. 152 s.

Hallittu  syrjäytyminen
Miten  syrjäytymisestä  muodostui  
lähes  jokaiseen  meistä  ulottuva  riski?

AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA
Esitetään Tampereen yliopiston
yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön johtokunnan suostumuksella
julkisesti tarkastettavaksi Tampereen yliopiston
Pinni B:n luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere,
16. päivänä tammikuuta 2015 klo 12.

TAMPEREEN YLIOPISTO

Professori Heikki Hiilamon
kirja alkaa melkoisella lupauksella: ”Kerron tässä kirjassa,
miten julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan pelastaa Suomessa.” Tätä lupausta

ei kirja täysin täytä. Loppupuolella spekuloidaan ainakin
neljällä eri mallilla. Hieman
epäselväksi jää, mikä on lopulta se paras ehdotus.

Anna-Maria Isola, Elina Turunen,
Sakari Hänninen, Jouko Karjalainen
ja Heikki Hiilamo: Syrjäytynyt
ihminen ja kunta. KAKS –
Kunnallisalan kehittämissäätiö,
Helsinki 2015. 99 s.
Otso Sandberg: Hallittu
syrjäytyminen. Miten syrjäytymisestä
muodostuu lähes jokaiseen meistä
ulottuva riski? Acta Universitatis
Tamperensis 2011. Väitöskirja.
Tampere University Press, Tampere
2015. 358 s.

70 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2016

Kirjalla on selvät ansionsa.
Se kuvaa hyvin niitä ongelmia, joita Sote-uudistuksessa
on havaittu ja myös näiden
ongelmien syitä. Esille tulevat
monet ristiriidat, jotka johtavat valmistelussa eri suuntiin.
Tämä onkin kirjan parasta antia, vaikka epätarkkuuksiakin
on. Omasta taustastani johtuen havaitsin erityisesti kirjan
juridiset kannanotot, joista
kaikki eivät kestä kriittistä tarkastelua.
Kirjan suuri ajatus on verrata julkisia palveluja vakuutukseen, erityisesti liikenne- ja
autovakuutukseen. Hiilamon
vertaus on epätarkka, koska
liikenne- ja autovakuutuksen
merkittävä ero on, että ensimmäinen on sosiaalivakuutuksen tapaan pakollinen,
kun taas jälkimmäinen on
vapaaehtoinen. Problematisoimatta jää, miksi pohjoismaisia universaaleja palveluja
pitäisi verrata vakuutukseen.
Rinnastus on herkullinen erityisesti siihen liittyvän universaalisuusnäkökulman vuoksi.
Vertailu kuitenkin ontuu.
Vakuutuksessa maksu on
sidottu vakuutettavaan riskiin ja rahoitus korvamerkitty
vakuutuskorvaukseen. Näin
ei veropohjaisessa vakuutusjärjestelmässä olisi. Tosin
Hiilamo vilauttaa eräänlaista
sote-maksua, joka voisi olla
vakuutusmaksun tyyppinen.
Tällöin irrotettaisiin koko sosiaali- ja terveydenhuollon
rahoitus verotuksesta. Seurauksena olisi todennäköisesti määräprosenttinen maksu
eli tasavero. Vakuutusmaksun

progressio olisi periaatteessa
hankala. Toteutunut riski on
sosiaali- ja terveydenhuollossa taloudellisilta kustannuksiltaan satunnainen. On eri asia,
hoidetaanko korvatulehdusta
vai neliraajahalvausta. On
myös eri asia, annetaanko
sosiaaliohjausta vai otetaanko lapsi huostaan. Tahdosta
riippumattomat toimet ovat
ylipäänsä vakuutuksen ulottumattomissa.
Vakuutusjärjestelmään siirtyminen ei myöskään selkeyttäisi oikeutta saada palveluja.
Vakuutustapahtuman sattuminen ei ole mikään yksiselitteinen asia, kuten usein ajatellaan. Vaikeavammaisuus tai
maksan siirron järkevyys ovat
vaikeasti määriteltäviä asioita,
olipa kyse julkisesta palvelusta tai vakuutuksesta.
Vakuutusta koskeva vaikea
asia on myös se, että julkinen
valta ei ole yhtiö. Eroja on
muitakin kuin voiton tavoittelu. Julkisluonteisten palvelujen vakuuttamisessa olisi neljä
osapuolta rahoittajana: valtio,
vakuuttaja, vakuutettu ja palvelun tuottaja. Jos vakuuttaja
ja palveluntuottaja ovat sama,
ei haitallista eturistiriitaa rahoituksen ja palvelujen välille
synny. Jos ne kuitenkin ovat
eri toimijoita, kuten Hiilamon
esitys näyttää olettavan, syntyy tilanne, jossa palvelun
tuottaja koettaa maksimoida
tulonsa ja hänen intressinsä
on osittain yhteinen vakuutetun kanssa. Sen sijaan rahoittajan ja ehkä myös vakuuttajan intressi on kustannuksien
kurissapitäminen. Tätä voi-

daan osittain torjua Hiilamon
esittämillä valvontaa ja laatua
koskevilla ohjausjärjestelmillä. Yhdysvaltain terveydenhuollon esimerkki ei ole rohkaiseva, vaikka sen pahimmat
karikot voitaisiinkin välttää.
Julkinen valta on tarvittaessa
pakkovaltaa käyttävä ja periaatteessa yhteiseen hyvään
pyrkivä toimija.
Hiilamon kirja on pohjimmiltaan pamfletti. Se on
päivätty helmikuussa 2015
eli ennen kuin perustuslakivaliokunnan ratkaisut johtivat
edellisen, Kataisen ja Stubbin
hallitusten esityksen karilleajoon. Nykyisin kirjan suurin
merkitys on, että se tuo esiin
edellä sanotun mukaisesti ristiriidat, jotka sisältyvät suunniteltuun järjestelmään.
Syrjäytynyt ihminen ja kunta -teoksen ideana on selvittää, millä keinoilla yksilö
voi selviytyä menetettyään
elämän hallintansa (syrjäydyttyään). Laajahkon kirjallisuuskatsauksen perusteella
kirjoittajat olettavat, että selviytyminen on mahdollista ja
se riippuu mm. henkilöiden
toimintaedellytyksistä ja -kyvyistä, voimavaroista sekä
haluista ja tarpeista. Selviytyminen näyttäisi myös perustuvan pikemminkin sosiaalisen olon kohentumiseen
kuin talouden muutokseen.
Selviytymiseen
vaikuttavat
myös sosiaaliset verkostot ja
yhteiskuntaan kiinnittyminen.
Haitallista on eristäytyminen
ja vääränlainen riippuvuus.
Luottamus yhteiskuntaan ja
itseensä on tärkeää.
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Tutkimuksen aineistona on
kaksi kuuden vuoden välein
järjestettyä köyhyyskirjoitusta, joista jälkimmäisessä henkilöt kirjoittivat aikaisemman
aineiston kannalta muuttuneista olosuhteista. Lisäksi
henkilöitä haastateltiin. Pohjana käytettiin myös Kirkon
Diakoniarahaston avustushakemuksia.
Kirjallisuuskatsauksen perusteella muodostetut ennakko-odotukset näyttivät toteutuvan kohtuullisen hyvin. Aineistoon valikoitui erityisesti
selviytyneitä ihmisiä. Selviytyminen määriteltiin tavoitteelliseksi tai sattumanvaraiseksi
hyvinvoinnin lisääntymiseksi
jollakin elämän alueella. Selviytymisenä pidettiin hyvin
vähäistä hyvinvoinnin lisääntymistä.
Tutkimuksen yksi johtopäätös on, että selviytyminen ei
johdu pelkästään taloudellisesti kannustavasta tilanteesta. Merkityksellistä olisi antaa ihmisille mahdollisuuksia
myös omaehtoiseen toimintaan ja tekemiseen, vapaaehtoistyöhön, työllistymiseen,
palkkasuhteisiin ja muihin
vastaaviin seikkoihin, joissa he
voivat käyttää osaamistaan ja
kokea yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttaa tulevaisuutensa suunnitteluun.
Kuntien kannattaisi kehittää
sosiaalityönsä käytäntöjä. Ihmisiä voitaisiin tavata ja heille
tulisi luoda edellytyksiä saada
sosiaalityön palveluja muuallakin kuin toimistossa. Erityisiä mahdollisuuksia antaisi
todennäköisesti järjestömuo-

toisen työn yhteiskunnalliset
projektit, joissa henkilöt voisivat toimia omilla ehdoillaan ja
vertaistuen varassa.
Otso Sanbergin väitöstutkimus syrjäytymisestä on mielenkiintoinen
kokonaisuus,
jossa pyritään kattavasti ottamaan haltuun syrjäytymistä
koskeva keskustelu. Teoksen
tarkoituksena ei ole luoda
syrjäytymisen käsitettä, eikä
se teoksen kannalta olisi tarpeellistakaan. Kyse on suomalaisen syrjäytymistä koskevan käsitteenmuodostuksen
ja määrittelyjen analyysistä ja
merkityksestä.
Kirjoittajan tutkimuskysymyksiä ovat, miten suomalainen syrjäytymisen käsite
syntyi ja miten se istutettiin
suomalaiseen yhteiskunnalliseen kehykseen. Entä miten
itse syrjäytyminen ja syrjäytymisen vastainen politiikka
saavuttivat nykyisen paradigmaattisen asemansa? Edelleen
tutkimuskysymyksenä
on, miten syrjäytyminen rakentui poliittiseksi kysymykseksi ja millaisista elementeistä syrjäytymisen vastainen
politiikka muodostui. Miten
syrjäytymisen vastaisessa politiikassa erilaisia ilmiöitä, tapahtumia ja elämisen alueita
ongelmallistettiin syrjäytymiseksi tai syrjäytymisenä? Entä
mitä ja miten entuudestaan
käsitteestä irrallisia elementtejä syrjäytymiseen artikuloitiin?
Kirjassa on siis paljon tutkimuskysymyksiä. Koska tutkimuskysymykset
vaativat
moninaisia näkökulmia, ne

ovat määrittäneet kirjan luonnetta. Lopputuloksena on,
että kaikki keskustelu, sosiaalipoliittinen ja muu, jossa on
esiintynyt sana syrjäytyä tai
syrjäytyminen, näyttää tulleen
otetuksi tutkimuksen piiriin.
Kun kaikki yhteiskunnan
ongelmat huonoista kouluarvosanoista rapajuoppouteen
ovat syrjäyttäviä ilmiöitä ja
oletuksena on ongelmien
ketjuuntuminen, tulee syrjäytymisestä kirjan alaotsikon
mukaisesti lähes jokaiseen
meistä ulottuva riski. Näkökulmasta ja tarkastelutavasta
johtuen tavallaan unohtuu se,
että jotakin yksilön sosiaalista
tai muuta riskiä on syytä hoitaa omana kysymyksenään
tekemättä siitä syrjäytymisen
osatekijää.
Kirjassa otetaan vahvasti
esille preventiivinen näkökulma. Tämä onkin perusteltua,
koska suomalainen syrjäytymiskeskustelu on voimakkaasti korostanut ehkäisevää
toimintaa ja varhaista puuttumista. Näissä suhteissa
kirjoittaja jopa lyö kirveensä
kiveen. Hän ei esimerkiksi
hyväksy promotiivista terveyspolitiikka syrjäytymisen
ehkäisyksi. Kuitenkin se on
epäterveyden ehkäisemistä
(epäsanaa epäterveys käytän
tässä yhteydessä siitä syystä,
että WHO:n mukaan terveys
ei ole vain sairauden poissaoloa).
Kirjoittaja käy kaikki polut
loppuun saakka ja lopputuloksena syntyy kuva, jonka
mukaan syrjäytyminen on
maan tärkein sosiaalipoliitti-

72 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2016

nen ongelma. Asioiden käsittelytavasta johtuu myös se,
että käsitteellinen joustavuus,
ohut teoreettinen tausta,
funktionaalinen
määrittelyperinne ja heikko empiirinen
erottelukyky käyvät kirjassa
selitykseksi melkein mille tahansa syrjäytymiseen liittyvälle ilmiölle.
Kirjan monipolvisuudesta
ja näkökulmien runsaudesta johtuu myös se, että kirja
sisältää väistämättä toistoa.
Eräiltä osin teoksen kieli on
raskasta ja suorastaan monisanaista. Niinpä syrjäytymiskeskustelu ja syrjäytymisen

vastainen politiikka voidaan
analysoida elementeiksi, osadiagnooseiksi, alkupisteiksi,
käänteiksi, uusien kokonaisuuksien ongelmallistamiseksi, entuudestaan irrallisten
syrjäytymiseen liitettyjen elementtien elementeiksi, syiksi
ja seurauksiksi sekä lyhyiksi
esiintuloiksi. Tästä syntyy ajatus siitä, että ajattelu kiertää
kehää, ympyrää, rengasta ja
pallon pintaa.
Sandbergin teos on kunnianhimoinen. Se onnistuu
selvittämään tutkimusasetelmansa sen moninaisuudesta huolimatta. Syrjäytymistä

koskevan keskustelun ja tutkimuksen analyysi on tarpeellinen sen ymmärtämiseksi,
mistä oikeastaan puhumme,
kun puhumme syrjäytymisestä. Teos osoittaa ansiokkaasti,
että puhumme jostakin koulutusta, asumista, työllisyyttä tai terveyttä koskevasta
ongelmasta, joka yhtyneenä
useampaan muuhun ongelmaan antaa oikeuden olettaa
syrjäytymisen toteutuneen ja
henkilön syrjäytyneen.

Pentti Arajärvi
professori emeritus,
Helsingin yliopisto

Miten taloudellinen eriarvoisuus on kehittynyt
ja mitä sille voisi tehdä?

Anthony B. Atkinson: Inequality: What Can
Be Done? Cambridge, Harvard University
Press 2015. 384 s.
Branko Milanovic: Global inequality:
A New Approach for the Age of
Globalization. Cambridge, Harvard
University Press. 299 s.
Onko taloudellinen eriarvoisuus lisääntynyt viime vuosina, vuosikymmeninä tai vuosisatoina? Onko eriarvoisuus
muuttunut maiden sisällä,
maiden välillä tai globaalisti? Miten eriarvoisuuden voi
odottaa muuttuvan lähivuosina ja vuosikymmeninä? Voiko
eriarvoisuuteen vaikuttaa kan-

sallisen tai ylikansallisen politiikan keinoin? Onko siihen
syytä pyrkiä vaikuttamaan?
Nämä ja näitä lähellä olevat kysymykset ovat viime
vuosina saaneet runsaasti
näkyvyyttä niin julkisessa kuin
yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa. Eriarvoisuus ja tulonjako ovat esillä niin talous-

lehdistössä kuin sosiaalisessa
mediassa.
Aiemmin
Maailmanpankin, nykyisin City University
of New Yorkin tutkijan Branko Milanovicin kirja Global
inequality: A New Approach
for the Age of Globalization
tarkastelee globaalia eriarvoisuutta kahdenkymmenen
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vuoden ajalta vuodesta 1988,
juuri ennen Berliinin muurin
kaatumista, vuoteen 2008, finanssikriisin kynnykselle.
Milanovicin kirja koostuu
johdannon lisäksi viidestä luvusta. Ensimmäisessä lukijalle
kerrotaan, miten maailman
tulonjako on tarkasteluajanjaksolla kehittynyt. Seuraavissa luvuissa Milanovic pohtii, mitkä mekanismit ajavat
maiden sisäisiä tuloeroja
pitkässä juoksussa (luku 2)
ja mitkä tekijät puolestaan
selittävät maiden välisten tuloerojen kehitystä parin viime
vuosisadan aikana. Luvussa
4 Milanovic palaa globaalin
tulonjaon
komponenteista
kokonaisuuteen ja pohtii sen
todennäköistä tulevaa kehitystä. Viimeisessä luvussa
Milanovic kertaa kirjan pääasiallisia viestejä ja esittää
keinoja, joilla maiden sisäisiä
ja maailmanlaajuisia tuloeroja
voisi lieventää.
Milanovicin kirja edistää
monessa suhteessa globaalin
tulonjaon tutkimusta. Kirjan
ansioita ovat paitsi todennäköisesti tarkimmat arviot
maailmanlaajuisista tuloeroista myös maiden sisäisten erojen kehityksen sijoittaminen
uuteen teoreettiseen kehikkoon.
Milanovic kehittää oman
laajennuksen 1950-luvulla kirjoittaneen amerikkalaisen Simon Kuznetsin ajatuksista siitä, miten eriarvoisuus kehittyy
talouskasvun myötä. Kuznetsin mukaan tuotantorakenne
muuttuu talouden kasvaessa
siten, että teollisuuden ja pal-

veluiden osuuden kasvaessa
pienempi osa tuotannosta on
maataloutta, ja siten, että väestö siirtyy maaseudulta kaupunkeihin. Prosessin alkuvaiheessa tuloerot kasvaisivat,
mutta myöhemmissä vaiheissa erot jälleen kapenisivat.
Eriarvoisuuden kasvu viimeisten
vuosikymmenien
aikana useimmissa OECDmaissa kyseenalaistaa Kuznetsin hypoteesin. Milanovic
kehittää ajatuksen Kuznetssykleistä tuloerojen dynamiikassa erilaisissa talous- ja yhteiskuntaoloissa. Tuloerothan
voivat pienetä niin pahojen
(esimerkiksi sodat) kuin hyvien (esimerkiksi sosiaalivakuutukset) voimien ansiosta, ja
tuloerojen dynamiikka voi olla
hyvin erilaista matalan tai nollakasvun oloissa kuin esimerkiksi sotaa seuraavan nopean
jälleenrakentamisen aikana.
Yksi Milanovicin keskeisistä huomioista on Kiinan
ja Intian keskeinen rooli globaalin tulonjaon kehityksessä.
Varsinkin Kiinan nopea kasvu
1970-luvun lopun jälkeen ja
kiinalaisen keskiluokan synty on merkittävästi nostanut
globaalin keskiluokan tuloa.
Ilman Kiinaa tulojen reaalikasvu kahden viime vuosikymmenen aikana olisi suurelle osalle
väestöstä ollut kymmenestä
neljäänkymmeneen prosenttia toteutunutta matalampaa.
Merkittävä osa tulojen reaalikasvusta on siis tapahtunut
juuri Kiinassa.
Milanovic ei yritä ennustaa
tuloerojen tulevaa kehitystä
vaan pyrkii arvioimaan erilais-

ten tuloerojen kehitykseen
vaikuttavien ilmiöitten todennäköisyyttä ja vaikutuksia
eriarvoisuuteen. Olennaisia
kysymyksiä on tietenkin paljon, mutta Milanovic keskittyy
rikkaitten ja köyhien maiden
tuloerojen mahdolliseen tasoittumiseen (ns. konvergenssi), Afrikan ja Latinalaisen
Amerikan kasvuun suhteessa
varsinkin Aasiaan ja myös Kiinan ja Yhdysvaltain sisäisten
tuloerojen tulevaan kehitykseen. Kaksi viimeksi mainittua
maata ovat tärkeitä, koska ne
ovat niin maantieteellisesti
kuin poliittisesti suuria maita,
niissä eriarvoisuus on merkittävää ja niiden tuloeroja
tasoittavalla tai kasvattavalla
politiikalla voi olla suuria vaikutuksia globaaliin eriarvoisuuteen.
Useissa brittiläisissä huippuyliopistoissa
toimineen
Anthony (Tony) Atkinsonin
teos Inequality: What Can Be
Done? keskittyy maan sisäiseen tulonjakoon, erityisesti
Britannian ja Yhdysvaltojen
kohdalla, ja siihen, mitä eriarvoisuudelle on syytä tehdä.
Atkinsonin kirja koostuu johdannon ohella kolmesta osasta: (1) diagnoosi, jossa hän
esittelee tulonjakotutkimuksen käsitteistöä, tuloerojen
kehitystä ja eriarvoisuudesta
käytävää talousteoreettista
keskustelua; (2) toimenpideohjelma, jossa hän esittää
joukon eriarvoisuuden vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä muun muassa työ- ja
pääomamarkkinoilla sekä verotuksessa ja sosiaaliturvassa;
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(3) käytännön toteuttamisen
haasteet, jossa hän arvioi toimenpideohjelman läpiviennin
kannalta keskeisiä ongelmia.
Vaikka Atkinsonin kattamasta aineistosta suuri osa
koskee Britanniaa ja Yhdysvaltoja ja hänen varsin hyvin
perusteltu ja erittäin konkreettinen, 15 kohdasta koostuva toimenpideohjelmansa
on räätälöity Britanniaa koskevaksi, on suuri osa kirjasta
sovellettavissa mihin hyvänsä
OECD-maahan. Atkinson näet käy tarkasti läpi eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä,
joista osa on suoraan globaaleja, kuten tuotantoteknologian vaikutus työn ja pääoman
voimasuhteisiin, ja osa taas
yleisesti ja yhteisesti omaksutun politiikan seurauksia, kuten työttömyysturvan, muun
sosiaaliturvan ja tuloverotuksen progressiivisuuden muutokset jne.
Osa ehdotuksista on ainakin meillä käytävän keskustelun valossa huomattavan
radikaaleja. Atkinson muun
muassa ehdottaa korkeimman marginaaliveroprosentin
nostamista 65:een ja elinkaaren mittaista progressiivista
lahja- ja perintöveroa. Meille
varsin ajankohtainen on myös
hänen esittämänsä osallistumistulo, jota perustulosta poi-

keten ei maksettaisi kaikille.
Osallistumistulon ehtona olisi
nimensä mukaisesti osallistuminen johonkin yhteiskunnan
hyväksymään toimintaan.
Atkinsonin osallistumistulo
korvaisi tulovähenteisen sosiaaliturvan. Suomessahan ajatellaan, että perustulo syrjäyttää lähinnä ansiosidonnaisen
sosiaaliturvan. Pedagogiseen
tapaansa, joka luonnehtii koko tätä huolellisesti kirjoitettua kirjaa, Atkinson kuvaa niitä isoja ongelmia, joita tulovähenteinen sosiaaliturva luo ja
joihin osallistumis- tai perustulo toisi ratkaisun. Meilläkin
varsin laajaa julkista huomiota
saavat kannustinloukut nimittäin ovat valtaosin tulovähenteisen sosiaaliturvan, kuten
toimeentulo- ja asuntotuen,
aiheuttamia. Ansiosidonnaisiin sosiaalivakuutuksiin liittyy
omia ongelmia, mutta tulovähenteisten sosiaalietuuksien
ongelmiin verrattuna ne ovat
kuitenkin vähäisiä, niin meillä
kuin muualla.
Tony Atkinson on julkistalouden ja tulonjakotutkimuksen keskeisiä hahmoja ja
Branko Milanovic globaalien
tuloerojen tutkimuksen parhaita tutkijoita. Kumpikaan
nyt arvioitavista kirjoista ei
ole saavuttanut samanlaista
megajulkisuutta kuin Thomas

Pikettyn (tänä syksynä myös
suomeksi julkaistava) kirja
Pääoma 2000-luvulla. Ne kuitenkin ansaitsevat huomiota.
Pikettyn lailla sekä Atkinson
että Milanovic tuovat julkiseen keskusteluun perusteellisesti tutkittua, lukijaystävällisesti esitettyä ja teoreettiseen
kehikkoon istutettua tietoa
tulonjaon kehityksestä maailmanlaajuisesti. Pikettyn lailla
he myös esittävät realistisia
keinoja, joilla eriarvoisuuteen
voisi puuttua, jos vain tahtoa
löytyy.
Ovatko nämä kirjat ajankohtaisia Suomessa? Tuloerot
eivät viime vuosina ole kasvaneet, mutta oltuaan tasaisimmillaan noin vuonna 1980
ne ovat kuitenkin nousseet
1970-luvun alun tasolle. Onko tämä taso liian korkea vai
matala on kysymys, josta on
syytä käydä julkista keskustelua. Ei vähiten siksi, että poliittinen tahto näyttäisi pyrkivän kasvattamaan näitä eroja.
Tässä arvioitujen kirjojen valossa ei sellaisille pyrkimyksille ainakaan kovin helposti saa
taloustieteestä tukea.

Markus Jäntti
professori, VATT, Helsingin
yliopisto
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Liittojen kemiaa kemian alalla
Timo Soukola: Köyhinä pysytään,
jos ei toimita. Kemian Työntekijäin
Liiton historia 1970–2009.
Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM,
Helsinki 2015. 503 s.

Suomalaisten ammattiliittojen historiasta on viime vuosina kirjoitettu lukuisia laajoja
teoksia. Sellaisen ovat saaneet omista liitoistaan muun
muassa metallityöläiset, Metalliliiton perusteellinen historiasarja jatkuu edelleen,
rakennustyömaiden puurtajat, paperiteollisuuden ahertajat, sähköalan miehet ja
naiset sekä postin työntekijät.
Vuonna 2015 tähän joukkoon
liittyi laaja ryhmä eri alojen
työväkeä, joita viime kädessä
yhdisti kuuluminen vuonna
1970 syntyneeseen ja vuonna
2009 suureen TEAM-ammattiliittoon yhtyneeseen Kemian
Työntekijäin Liittoon. Kyseisen liiton vaiheista kirjoittaneella Timo Soukolalla onkin
ollut haasteellinen tehtävä
hahmottaa tutkimuskenttäänsä, sillä matkan varrelle osui
erinäisiä järjestöfuusioita, jolloin liittoon tuli mukaan muiden kuin varsinaisen kemian
alan työntekijöitä, heidän
joukossaan niin lasiteollisuustyöväkeä, kumi- ja nahkateollisuuden puurtajia kuin vaatetustyöväkeäkin. Itse Kemian
Työntekijäin Liittokin oli osa
laajempaa ammattiyhdistys-

liikkeen liittojen myllerrystä,
samoin sen loppu. Soukola on
tältä osin joutunut kulkemaan
varsin rosoisessa maastossa.
Kuten suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen vaiheissa ylipäätään, myös Soukolan
tutkimuskentällä on esiintynyt
monenlaista puoluepoliittista
peliä. Sosialidemokraattien ja
kommunistien mittelöt ovat
esillä myös Soukolan tekstissä.
Vähemmistökommunistien,
ns. taistolaisten tulo merkittävämmin mukaan kemian väen
järjestöön heidän johdossaan
olleen Kumi- ja nahkatyöväen
liiton mukana toi omat väreilynsä sos.dem. johtoiseen järjestöön, ja tekijä tuo kyseiset
ilmiöt esiin.
Soukola tarkastelee myös
niitä monia kysymyskokonaisuuksia, joihin nimenomaan
kemian alan ammattiliiton
kartoittaminen tekijänsä vie.
Työsuojelun monet ongelmat
ja esimerkiksi globalisaation
tuomat haasteet ja ongelmat
sekä pyrkimykset minimoida
niiden kielteiset vaikutukset
nousevat tekstistä esiin. Työmarkkinakysymykset, kamppailu palkoista ja asema suhteessa muihin SAK:n liittoihin

neuvottelujen kentällä saavat
Soukolasta kelpo kirjaajan.
Hän tuo esiin myös Kemian
Liiton käsitykset rahaliitto
EMUsta; epäilyksiä oli ja kuten sittemmin nähtiin, syystä.
Paikallisen sopimisen kysymykset, lakkotaistelut ja kemian alan työttömyys nousevat
niin ikään Soukolan teoksen
sivuilta esiin. Ammattiyhdistysliike on viime vuosina ollut
melkoisessa murroksessa, ja
sen paineissa päättyi myös itsenäisen kemian alan ammattiliiton taival. Soukolan tarina
päättyykin neljän kirjaimen
hankkeeseen – ammattiliittoon nimeltä TEAM.
Teoksen viimeisen kokonaisuuden muodostaa Risto Reunan kynästä lähtenyt
perusteellinen kemian alan
ay-kenttää ennen Kemian
Työntekijäin Liiton perustamista käsittelevä luku. Tämän
kirjoittajaa häiritsi se, että
tuo erinomainen avaus onkin
kirjan viimeisenä lukuna. En
ymmärrä, miksi. Ehkäpä siksi,
että kirja haluttiin aloittaa varsinaisen kirjoittajan tekstillä.
Oman piristeensä ja täydennyksensä varsinaiseen tekstiin
tuovat Reunan pienoisartikkelit eri työalojen tiimoilta sivuilla 36, 218, 240 ja 332.

Erkki Vasara
dosentti, Helsingin yliopisto

76 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2016

Viini, laulu ja – naiset
Maritta Pohls: Viini, laulu
& taustajoukot. Hotelli- ja
ravintolahenkilökunnan historia. Into
Kustannus, Helsinki 2016. 451 s.

Maritta Pohlsin rennon empaattisella otteella kirjoittama
hotelli- ja ravintolahenkilökunnan historiateos tekee kunniaa
meidän kaikkien ravintolassa
tai hotellissa vieraillessamme
tarvitsemalle ammattikunnalle, jonka valitettavan usein aliarvostettu työ on välttämätöntä onnistuneen ravintolaillan
tai miellyttävän hotellikäynnin
toteutumiseksi.
Pohls on jakanut teoksensa
lukuihin, jotka etenevät kronologisesti kunkin jakautuessa
kolmeen osioon, jotka ovat
”ala”, ”liitto” ja ”naiset”. Siten
teos on paitsi yhden ammattikunnan työn ja työalan kehityksen myös ammattiyhdistysliikkeen historiaa. Kyseessä
on nimittäin samalla tutkimus
SAK:n liittoperheeseen kuuluneen ja vuonna 2001 uuteen
Palvelualojen
ammattiliitto
PAM:iin – SAK:n nykyisellään
suurimpaan liittoon – fuusioituneen Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan liiton (HRHL)
vaiheista. Kolmanneksi teos
on esitys naisten elämästä eli
heidän palkoistaan, työoloistaan ja arvostuksestaan. Kolme osiota jakautuvat eri pää-

luvuissa useampiin alalukuihin, mutta tarkkaavainen lukija
voi halutessaan lukea teoksen
osio kerrallaan tutustuen aluksi yhteen menoon vaikkapa
alan kehitykseen.
Pohls on perehtynyt tutkimusaiheeseensa
huolella,
mikä näkyy kaikkien teoksen
osa-alueiden käsittelyssä. Lukija saa kiintoisan kuvauksen
ravintolatyöntekijöiden ammattialan kehityksestä niin
ravintolasalin kuin keittiön
puolelta aina kieltolain vauhdikkaista oloista sota-ajan koviin aikoihin ja lopulta tämän
päivän moninaiseen ravintolakulttuuriin ja -työhön. Jopa
työasut saavat pitkin matkaa
oman tarkastelunsa. Pohls
kirjoittaa kokonaisesitystä tutkimansa ammattiryhmän elämästä laajemminkin, ja siten
käsittelyssä ovat muun muassa naistyöntekijäin lasten päivähoitokysymykset.
Poliittisen historian kannalta kiintoisinta luettavaa
Pohlsin kirjassa ovat sen
ammattiliittotoimintaa käsittelevät osuudet. Hotelli- ja
Ravintolahenkilökunnan liitto
perustettiin aamuyöllä kello

kahdelta alkaneessa kokouksessa marraskuussa 1933
Helsingin Pohjois-Esplanadilla
tuolloin sijainneessa ravintola
Samsissa. Kokouksen ajankohta johtui siitä, että osanottajat, 235 henkeä, eivät olleet
yöaikaan töissä ja saattoivat
siten tulla paikalle. Siitä alkoi
ammattiliittotaival, joka alussa
ilmensi keskiluokkaista, jopa
oikeistolaista ajattelua sijoittumisessa yhteiskuntaan. Liiton
johdon toteuttama liittyminen SAK:hon vuonna 1935 oli
useille liiton jäsenille vastenmielinen ratkaisu. Niinpä kävikin, että keskusjärjestöratkaisua seurasi jäsenten joukkoero
liitostaan. Kaiken kukkuraksi
HRHL jätti maksamatta jäsenmaksunsa SAK:lle, joka erottikin sen riveistään heti seuraavana vuonna. Realiteetit painoivat kuitenkin vaakakupin
jälleen toiseen asentoon, ja
osin pohjoismaisten sisarjärjestöjensä vaikutuksesta liitto
palasi SAK:n riveihin talvisodan jälkeen vuonna 1940.
Maritta Pohls käsittelee
liiton
aseman
muutosta
SAK:ssa pienestä ”sivussakatsojasta” vakaaksi osaksi
keskusjärjestön liittoperhettä.
Hän myös tarkastelee huolel-
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lisesti vuosikymmenten varrella käytyjä lukuisia vaikeita
neuvotteluita palkoista aina
1930-luvun
juomarahapalkkioista tämän päivän laajaalaisiin neuvotteluratkaisuihin.
Työsuojelukysymykset, työttömyysongelmat, erinäiset kiistat työnantajatahojen kanssa

samoin kuin koko ravintolaja hotellialan kehitys maassa
nousevat esiin Pohlsin esityksestä. Vaiheet runsaan parinsadan jäsenen pikkujärjestöstä 2000-luvun taitteen noin
50 000 jäsenen liitoksi käyvät
selkeästi esiin.

Onnistunutta tekstiä täydentää monipuolinen, osin
nelivärinen kuvitus.

Erkki Vasara
dosentti, Helsingin yliopisto

Puolueosastohistoriikkeja Helsingistä
Maunu Harmo: Suunta on tärkein.
Yhteiskuntapoliittisen sosialidemokraattisen
yhdistyksen 50-vuotistaival.
Yhteiskuntapoliittinen sos.dem. yhdistys ry,
Helsinki 2016. 71 s.
Jyrki Lohi: Uutta kaupunginosaa
rakentamassa. Vuosaaren Sosialidemokraatit
ry:n juhlakirja 1966–2016. Omakustanne,
Helsinki 2016. 212 s.
Yhteiskuntapoliittinen sosialidemokraattinen
yhdistys
(YPSY) perustettiin 21. joulukuuta 1961. Aloite yhdistyksen perustamisesta tuli pankinjohtaja, filosofian tohtori
Mauno Koivistolta. Historiikin
kirjoittajan Maunu Harmon
mukaan ”YPSYn perustaminen on tulkittava osaksi Mauno Koiviston verkostoitumista
Helsinkiin Turusta muuton jälkeen.” Jälkikäteen voi todeta
presidentti Koiviston verkostoitumisen olleen tehokasta.
Maunu Harmon kirjoittama
historiikki kuvaa yhdistyksen
kronikkaa vuosi kerrallaan ja
esittelee joka toisen aukeaman välein yhdistyksen nimekästä jäsenkaartia vuosien
varrelta. Yhdistyksen jäsenten keskimäärin sivunpituiset

esittelyt ovat asiapainotteisia
luonnehdintoja. Niissä painottuvat henkilön yhteiskunnallinen merkittävyys, saavutukset ja työura. Yhdistyksen
historiassa ensimmäiset kaksikymmentä vuotta ovat mielenkiintoisinta ja aktiivisinta
aikaa. Mauno Koiviston presidenttikaudesta alkaneesta
jälkimmäisestä kolmestakymmenestä
toimintavuodesta
Harmo käyttää useaan otteeseen adjektiivia ”passiivinen”.
Aktiivista kautta kuvastaa
hyvin Antero Jyrängin esitys
YPSYn kokouksessa. YPSYn
puheenjohtajanakin
myöhemmin toiminut Jyränki teki
vuoden 1967 kokouksessa
esityksen presidentin kaikkialle ulottuvan vaikutusvallan
kaventamisesta.
Jyrängin

esitys eteni puoluetoimikuntaan, joka asetti valtiosääntötyöryhmän käsittelemään
kysymystä. YPSY käsitteli presidentin vallan kaventamisen
edellyttämää perustuslakien
muutosta laajassa seminaarissaan vuonna 1972, mutta varsinainen muutos lähti käyntiin
Mauno Koiviston presidenttikaudella.
Toinen
mielenkiintoinen
esimerkki historiikin sisällöstä
on SDP:n ulkopolitiikan suuren muutoksen kuvaus, joka
sai alkunsa YPSYläisen Pekka
Kuusen
ensiesiintymisestä
sosialidemokraattina
Tampereella 1964. Kuusen puhe
oli eräiden YPSYläisten yhteistyössä kirjoittama ja puoluejohtaja Rafael Paasiolla
etukäteen luetettu. Puheessa
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tunnustettiin ja hyväksyttiin,
että Kekkosen ulkopolitiikka
jatkaa taitavasti Paasikiven
linjaa. Kuusen puhe herätti huomiota työväenliikkeen
piirissä ja vaikutti todennäköisesti presidentti Kekkosen tulemiseen sosialidemokraatteja vastaan ja tarpeen
vaatiessa ylikin. Kuusen puheesta alkanut ulkopoliittinen
debatti jatkui syksyllä 1966,
ja tapahtumasarja huipentui
spekulaatioihin Kuusen pyrkimisestä Kekkosen seuraajaksi. Kuusen mahdollinen
presidenttiehdokkuus kuivui
lopullisesti kokoon hänen
saatuaan heikon äänisaaliin
valitsijamiesehdokkaana vuoden 1978 vaaleissa.
Teoksen lähdeaineistona
on käytetty yhdistyksen arkistoja, lehtiä, muistelmia ja
historiikkeja. Yhdistyshistoriikeille tyypilliseen tapaan
lähdeviitteitä ei ole käytetty.
Sujuvaa kerrontaa olisi voinut
elävöittää enemmänkin muistitiedosta ponnahtavilla anekdooteilla. Muutama Koivistoa
kuvaava anekdootti kirjasta
löytyy.
Yhteiskunnan eri aloilla ansioituneista jäsenistä koostuneen YPSYn esikuvana on ollut
brittiläinen Fabian Society. Se
on 1800-luvun loppupuolella
perustettu liike, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää
brittiläistä yhteiskuntaa sosialistisin keinoin ja aattein. Vastaavanlaisia ajatuspajoja ei
suomalaisen työväenliikkeen
piirissä taida olla Kalevi Sorsa Säätiötä lukuun ottamatta.
YPSYn historiikki päättyykin

Fabian Societyn esittelyyn,
jonka lopuksi siteerataan YPSYläistä Jussi Linnamoa 30
vuoden takaa: ”hän sanoi ’YPSY on ollut Suomen Fabian
Society’. Käytetty aikamuoto
saattaa olla täysin harkittu.”
Harkittu tai ei, aikamuoto on
ainakin erittäin osuva.
Uutta kaupunginosaa rakentamassa on Jyrki Lohen
kirjoittama Vuosaaren sosialidemokraattien 50-vuotishistoria. Teos tarjoaa varsinaisen
järjestöhistorian lisäksi myös
mielenkiintoisen näkökulman
Vuosaaren
kaupunginosan
kasvuun. Helsingin maalaiskuntaan kuulunut Vuosaari
liitettiin osaksi pääkaupunkia vuonna 1966, ja samana
vuonna järjestäytyivät myös
Vuosaaren sosialidemokraatit
omaksi yhdistyksekseen.
Teoksen punaisena lankana on puolueosaston pyrkimys sovittaa kasvukykyisen
kaupunginosan ja sen asukkaiden edut yhteen kaupungin etujen kanssa. Osasto on
tasapainotellut onnistuneesti
tämän pyrkimyksen kanssa.
Se on ollut puolustamassa telakan rakentamista ja puhunut
metroverkon laajentamisen
puolesta. Toimillaan puolueosasto on saanut vahvan
jalansijan Vuosaaressa, mikä
näkyy myös sosialidemokraattien kannatuksessa alueella.
Vuosaarelaisten näkökulmasta suurin pettymys alueen lähihistoriassa on ollut
sataman rakentaminen Vuosaareen. Lohen teoksessa
satamapäätös käydään yksityiskohtaisesti läpi. Vuosaa-

ren sosialidemokraatit vastustivat muiden vuosaarelaisten
tapaan päätöstä. Teoksen
kirjoittaja Jyrki Lohi toimi
päätöksen tekohetkellä kaupunkisuunnittelulautakunnan
puheenjohtajana.
Vuosaarelainen Lohi on
pitkän linjan kunnallispoliittinen vaikuttaja, joka tuntee
erittäin hyvin niin Vuosaaren
sosialidemokraattien historian kuin Helsingin kunnallishallinnonkin. Aiheen tuntemus välittyy teoksesta. Vahva
omakohtaisuus on haasteellinen lähtökohta kirjoittajalle.
Lohi on ratkaissut asian kirjoittamalla itsestään kolmannessa persoonassa. Etäännyttämisen tarpeellisuudesta
voi olla montaa mieltä, mutta
mielenkiintoisena sivujuonteena kirjassa on kirjoittajan
omakohtaisiin kokemuksiin
perustuva kuvaus tasapainottelusta kunnallisen päättäjän
ja kaupunginosa-aktiivin roolin välillä.
Teoksessa käytetty lähdeaineisto on laaja ulottuen
Vuosaaren sosialidemokraattien arkistosta kaupunginvaltuuston aineistoihin, lehtiin ja
kirjoittajan omaan arkistoon.
Teos kuvaa onnistuneesti
yhdeksi Helsingin suurimmista kaupunginosista kehittyneen Vuosaaren kasvua vuosaarelaisten demariaktiivien
näkökulmasta.

Pete Pesonen
tutkija, Työväen Arkisto;
jatko-opiskelija, Turun
yliopisto
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Suomalaiset fasistit ja eurooppalainen
radikaali oikeisto
Oula Silvennoinen, Marko Tikka ja
Aapo Roselius: Suomalaiset fasistit.
Mustan sarastuksen airuet. WSOY,
Helsinki 2016. 503 s.
Jouko Jokisalo: Euroopan radikaali
oikeisto. Into Kustannus, Helsinki
2016. 262 s.
Oula Silvennoinen, Marko
Tikka ja Aapo Roselius ovat
kirjoittaneet teoksen, joka kokoaa ensi kertaa yksiin kansiin
suomalaisen sotien välisen
ajan fasismin historian. Avoimen fasismin, jota ilmensivät
Lapuan liike, IKL, Kalstalaiset
ja muut järjestöt, taustalla oli
toimintaa, josta suuri osa on
jäänyt aiemmassa tutkimuksessa varjoon. Uutena painotuksena kirjassa tuodaan esille
Vapaussodan Rintamamiesten Liiton toiminta. Teoksen
luvut alkavat kaunokirjallisilla
sitaateilla, jotka dramatisoivat
yhdessä aikalaisten yksityisen
kirjeenvaihdon kanssa tekstiä.
Kirjan tekijät vertaavat
Suomen äärioikeistoa eurooppalaiseen fasismiin. Ensimmäisen maailmansodan
veteraanit nähdään ratkaisevassa roolissa olleena fasismin ydinjoukkona. Suomessa
tämän roolin ottivat valkoiset
veteraanit, jotka perustivat
Vapaussodan Rintamamiesten Liiton vuonna 1929. Se
toimi poliittisena taustavaikuttajana varsinkin ei-akateemisen väestön keskuudessa.
Jäsenistöstä suuri osa oli
mukana vain veteraani- ja

sosiaalisen avustustoiminnan
vuoksi. Liiton johdon ydin
koostui kuitenkin tiukan linjan
aktivisteista, jotka halusivat
muuttaa yhteiskuntaa omien
ihanteidensa mukaiseksi. Koko olemassaolonsa ajan Lapuan Liike, IKL ja Vapaussodan
Rintamiesten Liitto sanoutuivat irti fasistisesta toiminnasta, vaikka niiden politiikka
olikin käytännössä fasistista.
Niin kuin Mäntsälän kapina
osoitti, vallankaappaukseen
oltiin valmiita. Tekeillä oli vielä vuonna 1938 vapaussodan
20-vuotisparaatin yhteydessä
kaappaushanke, mikä lienee
monelle uusi asia. Suomalaisia oli mukana myös Viron
vapaussotureiden
pieleen
menneessä vallankaappaushankkeessa.
Merkittävä havainto on
se, että voimakas isänmaallisuuden korostaminen, joka
katsottiin usein äärioikeistolaisten keskuudessa ansioksi,
saattoi jäädä toiseksi, jos se
ja omat tavoitteet eivät osuneet yhteen. Moni katsoi, että Suomi saisi viime kädessä
vaikka tuhoutua sen sijaan,
että omista periaatteista tingittäisiin.

Vaikka suomalaisella fasismilla oli runsaasti yhtymäkohtia eurooppalaiseen fasismiin, olemassa oli myös eroja
niiden välillä. Myönteinen
suhtautuminen uskontoon oli
yksi sellainen. Monia toimia,
jopa muilutuksia, perusteltiin
uskonnolla, ja pappeja oli
mukana toiminnassa kaikilla
tasoilla.
Toisen ääripäähän, kommunistien toimintaan, tekijät
suhtautuvat
vähättelevästi.
Kommunismilla oli kuitenkin
vankkaa, hiljaista kannatusta,
vaikka toiminta oli lähinnä
maanalaista. Ja itärajan takaa
löytyi lisää tukijoukkoja.
Kovin paljoa uutta ja ennen julkaisematonta tietoa
kirja ei välttämättä tarjoa, sillä
useimmat faktat perustuvat
aiempaan tutkimukseen. Mutta kirjan pääpaino onkin synteesissä. Keskustelua kirja on
herättänyt ja tulee varmasti
herättämään.
Jouko Jokisalo puolestaan
kirjoittaa Euroopan radikaalista oikeistosta, joka valtaa
asemia monien Euroopan
maiden poliittisessa elämässä. Hän aloittaa teoksensa
esittelemällä maailmansotien
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välistä aikakautta ja aikakauden fasistisia liikkeitä. Tämä
luo hyviä yhtymäkohtia ja
eroja tämän päivän uusfasismiin ja oikeistoradikalismiin
nähden. Monet vanhat teoriat
ovat saaneet uusissa liikkeissä
uudet puitteet, mutta erojakin
löytyy.
Oikeistopopulismin
nousun myötä monet radikaalioikeistolaiset puolueet ovat
pyrkineet ottamaan etäisyyttä
fasismiyhteyksiinsä ja muuttumaan poliittisesti salonkikelpoisiksi. Tämä on tarkoittanut poliittisten ohjelmien
ja ideologian osalta entisten
linjojen lieventämistä sekä
tiettyjen vanhojen näkemysten ainakin näennäistä hylkäämistä. Ennen kaikkea se

on tarkoittanut antisemitismin
joko todellista hylkäämistä tai
siirtämistä taka-alalle.
Jokisalo nostaa keskeiseksi oppi-isäksi ranskalaisen
filosofin Alain de Benoistin,
joka yhdistelee vasemmiston
ja äärioikeiston ajatuksia ja
jakaa sen vuoksi mielipiteitä
niin oikeiston kuin vasemmiston keskuudessa.
Radikaalin oikeiston lisäksi Jokisalo käsittelee lähinnä
länsieurooppalaisia oikeistopopulistisia puolueita, jotka
ovat monissa maissa nousseet
yli 10 prosentin kannatukseen
ja vakiinnuttaneet asemansa kotimaidensa politiikassa.
Jokisalon mukaan oikeistopopulistisia puolueita yhdis-

tää kolme tekijää. Ensiksi ne
vastustavat sosiaalista muutosta, jonka uusi vasemmisto
synnytti 1970-luvulla. Toiseksi
ne nostavat esille maahanmuuttoon,
globalisaatioon
ja Euroopan integraatioon
liittyviä ongelmia ja kysymyksiä. Kolmanneksi esiin nousee
islamin- ja muslimivastaisuus,
joka on korvannut perinteisen
antisemitismin.
Jokisalon kirja on pelottavan ajankohtainen, vaikka ItäEuroopan oikeistoradikaalinen liikehdintä on jäänyt siinä
vähemmälle huomiolle.

Mikko Kosunen
erikoistutkija, Työväen
Arkisto

Kuinka demokratia kesytetään
Jaana Kivi: Bryssel myyty.
Lobbausparatiisin kauppiaat. Into
Kustannus, Helsinki 2016. 320 s.
Emilia Kukkala ja Pontus Purokuru:
Luokkavallan vahtikoirat. Miten
suomalaiset toimittajat auttavat
eliittiä pysymään eliittinä. Into
Kustannus, Helsinki 2016. 269 s.
Usko siihen, että kapitalismi ja
demokratia voivat elää rinta
rinnan, on heikentynyt läntisissä teollisuusmaissa. Saksalaisen sosiologi Wolfgang
Streeckin mukaan meneillään
on massiivinen demokratian
purkaminen, jossa markkinat
pyrkivät suojautumaan pääomalle kalliiksi käyviä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden

vaatimuksia vastaan muokkaamalla uusiksi koko poliittista
päätöksentekojärjestelmää.
Talouspoliittista hallintaa on
asteittain siirretty sellaisten
instituutioiden vastuulle, jotka
edistävät pääoman omistajien
intressejä ja ovat immuuneja
vaalituloksille:
riippumattomat keskuspankit, markkinoita
valvovat kansainväliset järjes-

töt ja erilaiset asiantuntija- ja
sääntelyelimet.
Toimittaja Jaana Kiven teos
Bryssel myyty kuvaa markkinavoimien demokratiasta saavuttaman yliotteen ilmentymiä
EU:n poliittisessa päätöksenteossa. Brysselin EU-korttelissa toimii tuhansia lobbareita
ja lobbausjärjestöjä, joista
valtaosa toimii liike-elämän
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ja finanssimarkkinoitten hyväksi. Niillä on myös eniten
resursseja ja mahdollisuuksia
vaikuttaa pitkäkestoisesti politiikkaan ja lainsäädäntötyöhön. Kivi selostaa tapauksia,
joissa EU:n lainsäädäntöön
liittyvien muutosten ja infrastruktuurihankkeitten sisältö
on kopioitu suuryritysten etua
valvovien lobbausjärjestöjen
ja lakifirmojen valmistelemista
ehdotuksista.
Viime vuosien eräs merkittävimmistä
lobbausponnisteluista on kytkeytynyt
Transatlanttisen kauppa- ja
investointikumppanuussopimuksen (TTIP) neuvotteluihin.
Kun tätä kilpailun vapauttamiseen ja sääntelyn höllentämiseen tähtäävää sopimusta
valmisteltiin vuosina 2012–
2013, EU:n komissiolla oli
satoja
lobbaustapaamisia
suljettujen ovien takana, joista yli 90 prosenttia käytiin
yrityslobbarien kanssa. Suuryritysten ääni kuuluu myös
EU:n komission käyttämissä
asiantuntijaryhmissä. Suomalaisetkin kärkipoliitikot perustelivat
TTIP-sopimuksen
hyötyjä vetoamalla raporttiin, jonka tuotti komission
tilauksesta sopimuksen hyötyjä arvioinut finanssisektorin rahoittama ajatushautomo. Tällaisia epäterveitä
sidonnaisuuksia
pidetään
yleisesti aivan normaalina
osana päätöksentekoa.
Kiven kirja antaa eväitä EUpolitiikan ja yrityslobbauksen
lonkeromaisten
yhteyksien
arviointiin. Se pohjaa suurelta
osin kahden kansalaisjärjes-

tön, ALTER-EU:n ja Corporate
Europe Observatoryn, tuottamaan tietoon. Lobbauksen
eri puolia valottavan kirjan luvuissa on jonkin verran saman
asian toistoa, joka tosin johtuu
myös itse asian luonteesta.
Lobbaustoiminta ei ole erillinen saarekkeensa, joka vaikuttaa päätöksentekoon ulkoa
päin. Suuryritysten yhteenliittymät olivat vahvasti mukana
koko EU:n poliittisen arkkitehtuurin suunnittelussa. Vaikka bisneslobbaukseen liittyy
eri teollisuudenalojen välisiä
intressikamppailuja, sen perimmäisenä motiivina on ajaa
sitä, mikä on kuulunut liberaali
demokratiaan jo sen alusta asti, eli taloudellisten suhteiden
erottaminen politiikasta – toisin sanoen joukkodemokratian markkinoille tuottamien
”riskien” minimoiminen.
Kukkalan ja Purokurun kirja ruotii demokratian nykytilaa suomalaisen journalismin
kannalta. Heidän mukaansa
journalismi ei toteuta julkilausuttua rooliaan kriittisenä poliittisen ja taloudellisen vallan
vahtikoirana, vaan se on itse
keskeinen osa rakenteita, jotka ylläpitävät etuoikeuksia.
Niinpä mediassa ”puolueettomilta vaikuttavat näkökulmat
ovat tyypillisesti sellaisia, jotka
eivät haasta nykyisiä valtasuhteita”, kun taas ”niitä haastavat tutkijat, poliittiset toimittajat ja niin sanotut tavalliset
ihmiset esittävät ’kiistanalaisia
väitteitä’” (s. 239).
Kirjoittajien perspektiivi on
rakenteellinen:
toimittajalla
itsellään voi olla vahva sosi-

aalinen oikeudenmukaisuuden eetos, mutta toimitukset
ovat hierarkkisia ja ”erityisesti
merkittävässä asemassa olevat toimittajat ovat sisäistäneet valta-asetelmia tukevat
näkökulmat ja asenteet” (s.
19). Tästä tietoiset toimittajat
myöntyvät vastaaville asenteille ammattikäytäntöjensä kautta, mikä yhdistettynä toimituksia vaivaavaan työkiireeseen
ja klikkijournalismiin tuottaa
epäkriittistä tai olemassa olevien valtasuhteiden kannalta harmitonta journalismia.
Kukkala ja Purokuru eivät silti
haikaile menetetyn sankarijournalismin perään: tilanne
on ollut sama ammattimaisen
journalismin alkuajoista asti,
mutta viimeaikaiset poliittiset
kehityssuunnat eivät sitä ole
ainakaan helpottaneet.
Yksi kirjan hätkähdyttävimmistä esimerkeistä on
kohtelu, jonka Jaana Kivi sai
Ylessä osakseen kirjoitettuaan
TTIP-neuvotteluista. Hän sai
varoituksen ”poliittisesti värittyneestä uutisoinnista”, mikä
johtui hänen mukaansa kriittisesti latautuneen termin ”korporaatio” käytöstä sekä ennen
muuta siitä, että hän oli lainannut vapaakauppasopimusta ja
geenimuunneltuja
siemenviljoja koskevassa kriittisessä
jutussaan aihetta läheisesti
tuntevaa Suomen akatemian
tutkijatohtoria, jonka mahdollisesti vasemmistolaisista kytköksistä oltiin huolissaan Ylen
uutisten
päätoimittajatasoa
myöten. Kivi hämmästeleekin
kirjassa aiheellisesti sitä, miten
tyypillistä on leimata vallitse-
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vasta poikkeava ajattelu vasemmiston poliittisesti motivoituneeksi huuteluksi samalla
kun uusliberalismin sanavarastoon kuuluvia, vahvan oikeistoideologisesti
värittyneitä
termejä, kuten ”kestävyysvaje” tai ”sopeutustoimet”, voidaan uusintaa päiväjournalismissa sellaisenaan ilman, että
vastaavaa paheksuntaa herää.
Kukkala ja Purokuru kuvaavat ironisesti sitä, miten
miljoonia lukijoita viikossa
tavoittavan
Ilta-Sanomien
päätoimittajaksi on valikoitunut toimittaja (Ulla Apelsin),
jonka oikeistokonservatiiviset
kiistakirjoitukset eroavat ”Uuden Suomen harhaisimman
rivibloggaajan öyhötyksestä
lähinnä muodollisesti” (s.
105). Se, että omasta ”maltillisuudestaan” suhteessa ”ääripäihin” mieluusti rumpua lyö-

vä kaupallinen mediakonserni
hyväksyy tämän, kertoo siitä,
miten nykyisessä oikeistosuhdanteessa vahvojakin poliittisia mielipiteitä esittäville tähtitoimittajille (kuten Apelsin tai
Tuomas Enbuske) annetaan
paljon tilaa, jos ja kun heidän
mielipiteensä ovat valtaapitävien kannalta hyödyllisiä.
Luokkavallan
vahtikoirat
liikkuu poliittisen pamfletin
ja akateemisen tutkimuksen
välimaastossa. Siksi sitä ei voi
kärjekkyydestään huolimatta
tyrmätä puhtaana mielipidekirjoitteluna. Toisaalta se
ei välttämättä vastaa sellaisen lukijan vaatimuksiin, joka
edellyttää mediainstituutioiden kritiikiltä akateemisempaa
otetta. Esimerkiksi ”luokkavallan” käsite jää suhteellisen
vähäisen kehittelyn varaan,
samalla kun kirja esittelee sen

alaisuudessa mitä moninaisimpia ilmiöitä, joista osan yhteydet mainittuun valtaan (kuten
pelaamisesta
kirjoittamisen
vähyys) jäävät hämäriksi. Vahvimmillaan teos on arvostellessaan monitahoisesti sitä,
miten heikosti nykyinen valtamedia heijastelee globaalin
kapitalismin eriarvoistavassa
kurimuksessa kamppailevien
suurten väestöryhmien (esimerkiksi työttömät, siirtolaiset, opiskelijat ja alati kasvava
prekariaatti) tuntoja ja miten
alentuvasti sen edustajat niihin usein suhtautuvat. Tämän
luulisi herättävän huolta päätoimituksissa, vaikka ne ovatkin tutkitusti eliittimyönteisiä.

Marko Ampuja
VTT, yliopistonlehtori,
Helsingin yliopisto

Badioun yritys elävöittää kommunismia
Alain Badiou ja Marcel Gauchet:
What Is to Be Done? A Dialogue
On Communism, Capitalism, and
the Future of Democracy. Polity
Press, Cambridge 2016. 155 s.

École Normale Supérieuren
filosofian emeritusprofessori
Alain Badiou on tullut tunnetuksi viime aikoina erityisesti
poliittisten käsitystensä kautta. Hän on noussut suuren

yleisön huomion kohteeksi,
ainakin Ranskassa, radikaalin
vasemmistolaisen ajattelunsa
ansiosta, vaikka hän käsitteleekin kirjoituksissaan monia
eri kysymyksiä (keskeisinä

näistä ovat taiteen, rakkauden, tieteen ja politiikan merkitykset totuuden kannalta).
Poliittiset kysymykset ovat
keskipisteessä myös tänä
vuonna englannin kielellä
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julkaistussa teoksessa What
Is to Be Done? A Dialogue
on Communism, Capitalism,
and the Future of Democracy,
joka perustuu keskusteluun
Badioun sekä historioitsija ja
filosofi Marchel Gauchetin
välillä. Gauchet tunnetaan
muun muassa Le Débat -lehden päätoimittajana ja Badioun tavoin näkyvänä yhteiskunnallisena
keskustelijana
Ranskassa.
Badioun ja Gauchetin
keskustelun lähtökohtana on
nykyinen talouskriisi. Heidän
mukaansa talouskriisin myötä
on tullut esiin entistä selvemmin, että varallisuus ja oikeus
päättää asioista kuuluvat
maailmassa pienelle joukolle
ihmisiä. Samalla on havaittavissa, että suuret ihmisjoukot
elävät vähin varoin ja vailla
kunnollisia mahdollisuuksia
vaikuttaa asioihin.
Vaikka Badiou ja Gauchet
jakavat huolen yhteiskuntien
eriarvoisuudesta, he ovat kuitenkin eri mieltä syistä, jotka
ovat saaneet sen aikaan, sekä keinoista, joilla siihen tulisi
puuttua. Gauchetin mukaan
eriarvoisuus johtuu siitä, että kapitalismia on toteutettu
epädemokraattisesti, ja hänen mukaansa eriarvoisuudesta voitaisiin päästä eroon,
jos kapitalismi saataisiin toimimaan
demokraattisella
tavalla. Ongelman ratkaisemiseksi talous on tuotava paremmin poliittisen kontrollin
ja demokraattisen päätöksenteon alaisuuteen.
Badiou suhtautuu kriittisesti Gauchetin ehdotusta

kohtaan. Hänen mukaansa
ongelma ei korjaannu tekemällä kapitalistisista yhteiskunnista demokraattisempia,
koska demokratia ylläpitää
olemassa olevia valtasuhteita
sen sijaan, että se mahdollistaisi vallan tasa-arvoisen jakaantumisen. Hän ajattelee,
että maailma on eriarvoinen
niin pitkään kuin kapitalismi
on olemassa, koska kapitalismin
toimintamekanismit,
jotka määrittävät kaiken yksityisomaisuudeksi, asettavat
ihmiset aina eriarvoiseen asemaan. Ratkaisuehdotuksena
Badiou pyrkii elävöittämään
käsityksen kommunismista.
Badioulle kommunismin
idea on marxilaisen tradition
mukaisesti historiallinen ja
kollektiivinen prosessi, jonka
on tarkoitus järjestää yhteiskunta tasa-arvoisella tavalla.
Marxilaisuuden mukaista on
myös, että Badioun mukaan
kommunismi
muodostuu
konkreettisten yhteiskunnallisten tilanteiden pohjalta.
Badioun ajatus, jonka mukaan
kommunismi voi toteutua
työväenluokan sijaan minkä
tahansa kollektiivisen joukon
toimesta, tuo taas mieleen
läntisen marxilaisuuden, jonka edustajista moni katsoo,
että työväenluokka ei ole politiikassa muihin sosiaalisiin
ryhmiin nähden etulyöntiasemassa.
Ontologian kannalta Badioun kommunismin idea ei
kuitenkaan nojaa niinkään
marxilaiseen traditioon kuin
joukko-oppiin. Hänen ontologiassaan keskeisellä sijalla

on tapahtuman käsite ja tapahtuman perustaa kuvaava
situaation käsite. Situaatio
vastaa joukko-opillista käsitystä tyhjästä joukosta. Sillä ei
ole mitään rakennetta, koska
sen osat eivät ole yhtenäisesti
toisiinsa suhteessa. Sen osat
voidaan kuitenkin järjestää
eri tavoin yhteen, jolloin se
saa erilaisia rakenteita. Voimme laskemalla tai nimeämällä
yhdistää sen osia toisiinsa.
Tämän kautta situaatio voi kehittyä tapahtumaksi. Tapahtuman käsite kuvaa situaatiosta
muodostuvaa prosessia, joka
jäsentää maailmaa historiallisesti poikkeavalla tavalla.
Kommunismi on yksi nimi tälle prosessille.
Badioun mukaan situaatio
on yhteiskunnallinen käännekohta. Jos siitä kehittyy
tapahtuma, maailma saa siinä uuden suunnan. Badiou
käyttää tästä usein esimerkkinä erilaisia vallankumouksia,
ehkä useimmin Kiinan kulttuurivallankumousta. Kuten
hän arvioitavassa teoksessa
painottaa, kyse on Kulttuurivallankumoukseen
sisältyneistä
mahdollisuuksista,
eikä niinkään siitä, millaiseksi
se kaikkine hirmutekoineen
muodostui.
Jokin vallankumous voi
luoda katkoksen suhteessa
menneeseen ja mahdollisuuden järjestää yhteiskunta uudella tavalla. Se voi on
antaa yhteiskunnan historialliselle kehitykselle uuden
suunnan. Badiou ajattelee,
että tällaisella katkoksella on
merkitystä, koska sen kautta
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yhteiskunta voi kehittyä tasaarvoiseksi. Vallankumous luo
pohjan yhteiskunnan kehittymiselle tasa-arvoiseksi, koska
se rikkoo ihmisten siteet yhteiskuntaan ja asettaa ihmiset
samanarvoiseen asemaan.
Tasa-arvo ei kuitenkaan
synny ilman ponnisteluja.
Badioun mukaan kommunismin synty vaatii, että ihmiset
lähtevät rakentamaan yhteiskuntaa
yhteiskunnallisesta
käännekohdasta avautuvien
mahdollisuuksien kautta. Ihmisten on oltava uskollisia yhteiskunnallisesta käännekohdasta kehittyvälle tapahtumalle. Uskollisuus merkitsee
Badioulle erilaisten ilmiöiden
laskemista tai nimeämistä tapahtuman kautta. Se vaatii,
että ihmisille syntyy kollektiivinen tahto toteuttaa samanarvoisuutta, jonka tapahtuma
tuo esiin, myös yhteiskunnan
kehittyessä. Kommunismi on
prosessi, jossa yhteiskuntaa
lähdetään rakentamaan kollektiivisesti uudelleen niin, että samanarvoisuus säilyy joka
hetkellä. Kommunismia ohjaa
idea
samanarvoisuudesta,
ja se pyrkii tekemään tämän
idean todelliseksi jokaisessa
konkreettisessa tilanteessa.
Siihen nähden, että kommunismi on historiallisesti
katsottuna
epäonnistunut,
Badioun pyrkimys määritellä
se uudelleen on kunnianhimoinen. Badiou määrittelee

kommunismin järjestelmällisesti ja tarjoaa mielenkiintoisia ajatuksia siitä, mitä kommunismin toteuttaminen voisi
merkitä. Samalla hänen määritelmänsä siitä sisältää myös
ongelmia.
Yksi ongelma on, miten
yhteiskunnan
historiallinen
kehitys voi saada situaatiosta, yhteiskunnallisesta käännekohdasta, täysin uuden
suunnan.
Vallankumoukset
tai muut yhteiskunnalliset
käännekohdat ovat maailmaa
järisyttäviä tapahtumia, joiden vaikutukset heijastuvat
pitkään niiden tapahtumisen
jälkeen. Ne saavat kuitenkin
myyttisiä piirteitä, jos niiden
ajatellaan antavan historialle
täysin uuden suunnan.
Toinen ongelma on, miten
ihmisille voi kehittyä tapahtuman kautta kollektiivinen
poliittinen tahto. Tällaisen
tahdon olemassaolo vaatii,
että ihmisiä yhdistävät jotkin
ominaisuudet, jotka saavat
heidät tavoittelemaan samaa
päämäärää. Nämä ominaisuudet voivat perustua joko
jonkinlaisiin yhteisiin synnynnäisiin ominaisuuksiin, tai ne
voivat olla yhteisiä historian
saatossa muodostuneita ajattelutapoja ja uskomuksia. Badiou ei selitä kunnolla, mihin
kollektiivinen tahto perustuu.
Kolmas ongelma on, mitä
Badiou tarkoittaa tasa-arvolla.
Tasa-arvon toteutuminen vaa-

tii käsitystä siitä, mitä asioita,
ominaisuuksia tai kykyjä ihmisillä on oltava, jotta he olisivat tasa-arvoisessa asemassa.
Badioun teoria ei kerro meille
kunnolla tätä. Tasa-arvo on siinä formaalia.
Badioun käsitys kommunismista on arvioitavan kirjan mielenkiintoisin osa ja
samalla myös yksi hänen filosofiansa
mielenkiintoisin
mutta myös ristiriitaisin osa.
Arvioitava kirja antaa jonkinlaisen yleiskuvan tästä hänen
käsityksestään. Syvempi ymmärrys siitä vaatii kuitenkin
perehtymistä muihin Badioun
teoksiin, esimerkiksi teokseen
L’Hypothèse
communiste
(2009). Gauchetin ansio on,
että hän onnistuu arvioitavassa kirjassa haastamaan
Badioun ajattelua ja tuomaan
esiin vaihtoehtoisen, maltillisen ja reformistisen, esityksen
siitä, miten yhteiskuntia tulisi
kehittää. Hän ei kuitenkaan
kehitä näitä ajatuksiaan kirjassa kovin pitkälle, eivätkä ne
ole filosofisesti yhtä hedelmällisiä kuin Badioun esittämät ajatukset. Ne eivät tarjoa
kunnollisia mahdollisuuksia
hahmottaa yhteiskuntaa laadultaan nykyisestä erilaisena.

Alpo Väkevä
jatko-opiskelija, Helsingin
yliopisto
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Liikenneverkot ja kilpailutuksen vaikutukset
Mari Kangasniemi, Markku Lehmus,
Eero Lehto, Sakari Lähdemäki ja
Sakari Uimonen: Liikenneverkot
ja kilpailutuksen vaikutukset
– esimerkkinä bussiliikenteen
kilpailutus. Palkansaajien
tutkimuslaitoksen raportteja 31.
Palkansaajien Tutkimuslaitos, Helsinki
2015. 99 s.
Julkisen sektorin tavaroiden
ja palvelujen ostot ovat vuosittain jo 35 miljardia euroa.
Käsillä oleva tutkimus tarttuukin erittäin ajankohtaiseen ja
mielenkiintoiseen aiheeseen:
kilpailutuksen vaikutuksiin.
Tutkimuksessa tarkastellaan
kilpailutusta ja investointien
tarvetta Suomen rautatie- ja
tieliikenneverkkojen
osalta
sekä liikennejärjestelmää laajemmin. Bussiliikenteen kilpailuttamisen lisäksi tutkimus pureutuu henkilöstövaikutusten
arviointiin bussinkuljettajien
näkökulmasta sekä selvittää
kilpailun vaikutusta palkkoihin.
Teen tässä arviossa muutamaan eri teemaan tarkemman
katsauksen.
Sakari Uimonen arvioi liikenneverkkojen korjausvelkaa
ja vertaa sitä liikenneviraston
vastaaviin laskelmiin. Uimonen
käsittelee myös rataverkon
investointitarvetta ja rataverkkoon jo tehtyjä investointeja.
Uimosen mukaan investointien määrää voi kasvattaa ja
oikein suunnattuna niillä on
talouskasvua pitkällä aikavälillä tukeva vaikutus. Hallitus valmistelee parhaillaan liikenteen
kokonaisuudistusta. Nähtäväksi jää, malttaako se arvioida liikennehankkeiden ja investoin-

tien vaikutusta riittävän pitkällä
aikavälillä.
Uimosen
käsittelemä
korjausvelka-termi on myös
mielenkiintoinen ja poliittisesti käytännössä aina ajankohtainen. Velan käsitteeseen
sisältyy ajatus jostain tarkasti
määritellystä summasta, joka
on jäänyt käyttämättä ja joka pitää sellaisenaan maksaa,
jotta tilanne korjaantuu. Uimonen esittää hyvää pohdintaa
peruskorjausten ja korjaustarpeen laiminlyöntien suhteesta. Hän esittelee rautateiden
”hyödyke”-arvosta monipuolisen koonnin, joka haastaa
korjausvelan tarpeen nykyistä
arviointitapaa.
Eero Lehto käy läpi Suomen
bussikilpailua ja Mari Kangasniemi bussiliikenteen kilpailuttamisen henkilöstövaikutuksia,
joita on selvitetty kyselyn avulla. Lopuksi käydään vielä läpi
kilpailuttamisen palkkavaikutuksia. On selvää, että kiireen
tuntu ja epävarmuus ovat
lisääntyneet, mutta toisaalta
palkkaus on kehittynyt suotuisesti. Ei siis voida yksiselitteisesti sanoa, että henkilöstön
asema olisi heikentynyt.
Kilpailuttamisen
myötä
pääkaupunkiseudun bussiliikenteen hinta laski ensin mer-

kittävästi, mutta lähti jo alle
kymmenen vuoden jälkeen
nousemaan. Näyttää siltä, että
alussa yritykset kilpailevat toisiaan vastaan melko aggressiivisesti, mutta tilanteen tasaantuessa hinnoissa on nousupainetta, mitä voidaan pitää
ennalta arvattavana. Voikin
hyvällä syyllä kysyä, pystyisikö
kilpailuttamisen hyötyjä kotiuttaa myös omaan toimintaan.
Tällä voisi olla pysyvämpiä
kustannustehokkuuteen liittyviä seurauksia.
Tutkimuksen pitkän aikavälin investointi- ja hyötyvertailut
sekä kansainvälisten esimerkkien esittelyt antavat hyvän
yleiskuvan rautatie- ja tieliikenneverkoista, niiden nykytilasta
ja yhteiskunnallisesta merkityksestä.
Käsillä oleva tutkimus on
ajankohtainen ja tarpeellinen.
Liikenneverkkojen kunnossapito ja uudet investoinnit on
saatava luotettavasti sille tasolle, joka takaa yhteiskunnan
toimivuuden ja taloudellisen
kehittymisen. Jatkuvaa kilpailuttamista ja sen vaikutuksia
tulee pohtia tarkasti.
Tutkimusta voi suositella
luettavaksi kaikille, jotka ovat
kiinnostuneita julkisten varojen käytöstä ja kilpailuttamisen
vaikutuksista. Tutkimus toimii
pohjana laajemmalle pohdinnalle siitä, miten julkisia varoja
tulisi käyttää, ja siitä, onko kilpailu aina hyvästä.

Minna Salminen
erityisasiantuntija, JHL

86 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2016

”Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava”
Esko Seppänen: Mistä Suomi
vaikenee? Into Kustannus,
Helsinki 2016. 281 s.

Moni varmaan muistaa takavuosilta M. A. Nummisen
levytyksen, jonka teksti oli
Ludwig Wittgensteinin Tractatus
logico-philosophicus
-teoksesta vuodelta 1921.
Siitä tarttui korvaan riemukas
kiekaisu, ”Wovon man nicht
sprechen kann, darüber muss
man schweigen.” Kyseessä
on teoksen viimeinen eli seitsemäs päälause, joka käy ohjeeksi kaikille puhujille ja kirjoittajille: ”Minkä ylipäänsä voi
sanoa, sen voi sanoa selvästi,
ja mistä ei voi puhua, siitä on
vaiettava.” Esko Seppänen ei
ole tottunut vaikenemaan, ja
puhua ja kirjoittaakin hän osaa
riittävän selvästi.
Seppänen tekee aluksi
pienen lämmittelykierroksen
hölkkäämällä läpi Suomen
ja Saksan satavuotisen ystävyyden eri vaiheita. Politiikan
muotitermiä käyttäen Saksa oli Suomen ensimmäinen
”salarakas”, ja Nato on uusin.
Ja EU:ssa Suomesta on tullut
”Saksan puudeli”.
Tarkkaan ottaen Suomessa ei ole suoranaisesti vaiettu
”kohtalonyhteydestä
Saksaan”. Historiankirjoitus on

vuosikymmenten mittaan käsitellyt sitä lähinnä kaunistellen
ja parhain päin selittäen. Itse
pitäisin hämäyksen huipentumana niin sanottua erillissotateesiä, jonka mukaan Suomella ei ollut mitään tekemistä
sen kanssa, että Saksa sattui
samaan aikaan kesällä 1941
hyökkäämään Neuvostoliittoa
vastaan, ja vieläpä Suomen
maaperältä. Suomalainen historiankirjoitus vaikeni Suomen
ja Natsi-Saksan yhteistyön synkimmistä puolista, aivan kuten
Wittgenstein oli opettanut.
Kaikki
Esko
Seppästä
tuntevat, olivatpa he hänen
kanssaan samaa tai eri mieltä, joutuvat tunnustamaan,
että hän on maan terävimpiä puolustus-, Eurooppa- ja
finanssipolitiikan
kriitikoita.
Hän on perehtynyt asioihin ja
osaa perustella mielipiteensä
kovilla faktoilla. Kun hänen
EU-arvosteluaan
verrataan
siihen, mitä perussuomalaiset
EU:sta möläyttelevät, on tasoero vinhasti Seppäsen eduksi.
Hänellekin on vuosikymmeniä
kestäneen kriitikon uran myötä kasaantunut tietynlainen
maneeri, joka pakottaa hänet
aina kärjistämään. Jos hän
kirjoittaisi säyseästi, olisi se
lukijoille pettymys. Samalla tavalla kävi aikoinaan Seppäsen
1970-luvun radio-ohjelmien
aisaparille Hannu Taanilalle.
Jos hän ei jossakin ohjelmas-

sa muistanut lähettää terveisiä
Suomen porvaristolle, vaikutelma latistui oitis.
Seppänen käy kirjassaan
tuttuihin teemoihin. Suomen
”natottaminen” on kieltämättä edennyt hänen jo vuosia
ennustamaansa suuntaan, ja
Ukrainan kriisi on ollut omiaan
tuota kehitystä siivittämään.
Nato-suhde on kritiikille paljon herkempi kuin Suomen
suhde EU:hun. Jälkimmäisestä vallitsee laaja konsensus,
mutta Nato-asiassa on alkanut
kuplia. Seppänen osaa taitavasti värvätä itselleen mielipideliittolaisia hyvinkin yllättäviltä tahoilta. Kun Kokoomuksen
johto alkoi Alexander Stubbin
kaudella avoimesti revitellä
Nato-jäsenyyden suuntaan,
Seppänen kokosi tuekseen
kriittiseen rintamaan muun
muassa Sauli Niinistön, Erkki
Tuomiojan ja taannoisen ulkoasiainministerin Keijo Korhosen.
Seppäsen intohimona on
jo pitkään ollut Suomen rikkaiden – ja varsinkin äkkirikkaiden
– varallisuuden, pörssikauppojen ja verosuunnittelun seuraaminen. Kun kempeleläisestä
insinööristä Juha Sipilästä tuli
yllättäen Suomen Keskustan
puheenjohtaja ja vuoden 2015
eduskuntavaalien jälkeen pääministeri, häntä auttoi suuresti
menestyneen yksityisyrittäjän
sädekehä, joka oli laskeutunut
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hänen ylleen. Mainitsematta ei
jäänyt, että Sipilä oli vuonna
1996 koko maan veroäyrikuningas myytyään yrityksensä
Senetra Oy:n amerikkalaisille
15 miljoonalla eurolla.
Seppänen sanoo haluavansa puhua siitä, mistä

Suomessa ei puhuta, ja jos
puhutaankin, se tehdään
vaikenemalla. Hänen valitsemansa
esimerkit
eivät
välttämättä kerro niinkään
”vaikenemalla puhumisesta”
kuin siitä, että monista asioista
kyllä puhutaan, mutta sillä

tavalla, että todellisuus hämärtyy. Epäilemättä se on monessa tapauksessa tarkoituskin.

Seppo Hentilä
professori emeritus,
Helsingin yliopisto

Kapinaa ja kansanvaltaisuutta
Markku Kuisma, Anitra Komulainen,
Sakari Siltala ja Teemu Keskisarja:
Kapinallinen kauppa. Helsingin
Osuuskauppa Elanto 1905–2015. Siltala,
Helsinki 2015. 505 s.

HOK-Elannon juhlakirja sisältää Markku Kuisman esipuheen (Vaihtoehto oligarkkitaloudelle), Anitra Komulaisen
kirjoittaman luvun, jossa käydään läpi Elannon ja HOK:n
historiaa vuosina 1905–1980,
Sakari Siltalan kirjoittaman
luvun, jossa tarkastellaan
osuuskauppaa vuosina 1980–
2015 ja Teemu Keskisarjan
yhteenvetoluvun.
Markku Kuisma pohtii
pörssiyhtiöiden ja osuuskuntien toimintaperiaatteiden eroja ja toteaa, että pörssiyhtiöiden ainoa tarkoitus on tuottaa
omistajilleen voittoa, kun taas
”osuustoiminnan koodi sujuu täsmälleen vastavirtaan.”
Kuisman mukaan yksi ero on
kiistaton: osuuskunnassa ei
päde euro ja ääni -periaate,

jonka vuoksi osuustoimintaa
kuvaakin adjektiivi ”kansanvaltainen”. Me suomalaiset
tiedämme arjen kokemuksesta, kuinka miellyttävää
kansanvaltaisuus hyvässä ja
pahassa on: puolueorganisaatioiden, asunto-osakeyhtiöiden,
tieosuuskuntien,
ammattiosastojen, vanhempainneuvostojen ja seurakuntien arki ei usein mene niin
kuin strömsössa, eikä sellaista
harmoniaa tarjoa myöskään
kahden ison kuluttajaosuuskunnan historia. Kirjan teemana kulkeva kapinallisuus
on helsinkiläistä työväkeä ja
osuustoimintaa määrittänyt
piirre yli sadan vuoden ajalta.
Tämä johtuu ehkä siitä, että
Helsinki on haastava paikka
elää. Palkka, joka riittää muualla, on täällä aika mitätön.
Esimerkiksi helsinkiläisen yksiön hinnalla saisi muualta talon järven rannalta. Työväes-

tön osuus koko väestöstä on
pieni, jonka vuoksi ihmisillä
paljon vertauskohteita. Asetelma tuottaa usein kapinaa
keskuksen linjauksia vastaan.
Kapinaa ja kansavaltaisuutta on siis riittänyt tutkittavaksi. Komulainen joutuu
tunkemaan pariin sataan sivuun Elannon perustamisen,
kansalaissodan, osuusliikkeen
hajoamisen ja kahden osuusliikkeen värikkäät vaiheet aina
vuoteen 1980 saakka. Siltala puolestaan koko kaupan
modernisaation, keskittymisen, 1990-luvun laman, punapääoman tuhoutumisen,
uudelleen yhdistymisen ja
HOK–Elannon kehittymisen
näihin päiviin asti. Onko tulos onnistunut? Itseäni hiukan
vaivasi Komulaisen nyreähkö
suhde henkilökunnan lakkoihin. Elannolla on ollut suuri
vaikutus siihen, että pääkaupunkiseudun palvelu- ja elin-
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tarvikealojen palkkataso on
parantunut, kuten perustajat
ja jäsenkunta ovat varmaan
toivoneetkin.
Osuuskuntien historia on
ollut värikästä, ja kirjoittajat
ovat menneet mukaan tähän
jännitysnäytelmään. Tulos ei
ole aina ollut paras mahdollinen anekdoottien, suurten
linjojen ja sivuvetojen takia.
Kokonaisuudessaan heidän
aikaansaannoksensa on kuitenkin hauska ja luettava.
Kuisma päättää esipuheensa
arvioimalla,
että
”maailmantalous,
Suomen
kansantalous ja kansan talous

kaipaavat vastuullista ja tehokasta ja mielellään kansanvaltaista liiketoimintaa.” Hän kirjoittaa, että ”tähän kysymykseen kapinallinen kauppa koettaa osaltaan vastata”. Teemu Keskisarjan tehtäväksi jää
vastausten antaminen. Hän
esittelee HOK-Elannon laajuutta ja menestystä monesta
eri kulmasta. Hän kuitenkin
kavahtaa hiukan saamaansa
tehtävää: ”historioitsijoiden
lestiin tuskin kuuluu kvartaalitulosten kommentointi, mutta sen voimme nykyhetkestä
sanoa, ettei teoksemme ole
nekrologi.”

Kaikesta raadollisuudestaan huolimatta kapina ja kansanvaltaisuus kantaa. Kuisman sanoin: ”Valtion omistamia suuryhtiöitä on onnistuttu
poliittisten suhteiden avulla
rahastamaan ja avaamaan sijoittajille kiitettävästi. Mutta
osuuskunnat olla möllöttävät,
väärinmenestyvinä ja aivan
liian isoina, siis vieläpä vääränkokoisina. Ne pilkkaavat
uuden ajan sankarisijoittajia,
oligarkkeja ja koko modernia
finanssivetoista taloutta.”

Päivi Uljas
FT, Helsinki

Mahtava kirja suomalaisesta uitosta
Esko Pakkanen: Ankravee! Kirja uitosta.
Metsäkustannus, Helsinki 2015. 1040 s.

Uitto on kiistämättä yksi
varhaisimmista
puutavaran
kaukokuljetusmuodoista,
kerrotaanhan tukkeja uitetun
Tigris-virrassa jo yli 4 000
vuotta sitten. Mielenkiintoista
on, että Skandinaviassa väitetään uitetun puutavaraa jo
300–400-luvuilla ennen ajanlaskumme alkua ja että uittotaito olisi opittu roomalaisilta. Suomessakin tiedetään
uitetun puuta jo 1500-luvulla,
jolloin ensimmäiset vesisahamme aloittivat toimintansa.
Puutavaran kaupallisen uitta-

misen aloittamisen ajankohta
voi kuitenkin osua varhaisemmaksikin.
Uitosta Suomen vesillä on
kirjoitettu muutamia historiakirjoja ja lähes kaikissa Suomen metsätalouden vaiheita
käsittelevissä teoksissa on
myös ollut kuvauksia puutavaran uitosta niin virtaavissa
jokivesissä kuin järvenselillä.
Seikkaperäinen kuvaus suomalaisesta uitosta ja sen eri
puolista on kuitenkin puuttunut. Tähän tuli muutos, kun
sisävesien höyrylaivoista kiinnostunut metsänhoitaja Esko
Pakkanen päätti vuonna 1999
kirjoittaa uiton historian, jossa
useimmat sen vaiheet ja omi-

naispiirteet olisivat kuvattuina. Nyt 16 vuotta myöhemmin
työ on valmis. Sen tuloksena
on syntynyt yli 1000-sivuinen
rikkaasti kuvitettu isokokoinen kirja, josta voi todeta,
että se on todella mahtava,
sisältörikkaudessaan suorastaan järkälemäinen!
Pakkanen toteaa, että hän
oli alkuaan suunnitellut kirjan
rakentuvan laajahkosta yleisosuudesta, jota seuraisivat
vesistökohtaiset selvitykset.
Ratkaisu osoittautui kuitenkin hankalaksi, ja niin kirjasta
muodostui kaksiosainen: ensimmäinen jakso kertoo uiton
kehityksestä kronologisesti ja
toinen jakso puolestaan kes-
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kittyy uittoon aihepiireittäin.
Tämä on tuonut mukanaan
jonkin verran toistoa, mutta tekijä toteaa (ehkä vähän
silmää vilkuttaen), että hän
toivoo tämän kiusaavan vain
niitä lukijoita, jotka syventyvät koko kirjaan yhdellä lukemalla!
Kirjan lähdeaineisto on
laaja ja monipuolinen. Tietojen ja tarinoiden kirjo ulottuu
alan varsinaisista julkaisuista
ja artikkeleista, asiakirjoista ja
muistioista aina viralliseen ja
epäviralliseenkin kirjeenvaihtoon, sanomalehtiuutisiin ja
muistelmiin. Kunnioitus herättää varsinkin uiton eri puolia
valaisevan kuvituksen runsaus

ja monipuolisuus. Kirjan päättää laaja kirjallisuusluettelo
sekä henkilö- paikkakunta- ja
alushakemistot, joiden avulla
on mahdollista etsiä tekstin
joukosta muutoin vaikeasti
löydettäviä yksittäistietoja.
Kertomusta suomalaisesta
uitosta pohjustaa lyhyt katsaus metsäteollisuutemme,
ennen kaikkea sahojen syntyyn ja kehitykseen eri puolilla Suomea. Myös uittotoimintaan naapurimaissamme
Ruotsissa ja Venäjällä kiinnitetään huomiota. Jo venäjän
kieleen perustuva rikas uittosanastomme savotoineen,
vorokkeineen,
koplukkoineen, otvineen ja kossineen

osoittaa, että uittoa on käyty
oppimassa siellä. Vonkamiehet, uittotammet, nuupput
ja tookit taas kielivät ruotsin
kielellä saaduista opeista ja
tekniikoista. Aivan vastaväitteittä ei Pakkanen kuitenkaan
niele muutamien kielitieteilijöittemme oletuksia siitä, että
koko uittotoimintamme olisi
alun perin opittu 1700-luvulla Venäjältä. Sen sijaan hän
painottaa, että suomalaisella
uitolla on vuosisataiset omat
perinteensä.

Matti Leikola
professori emeritus,
Helsingin yliopisto

Isänsä suvusta
Riikka Tanner: Kokkola 1970. Tehtaat
ja kaupunki. Kustannustanner,
Helsinki 2015. 219 s.

Kaikki alkoi Outokumpu Oy:n
Kokkolan tehtailla joulukuun
1. päivänä 1969. Tehtaan lattialle levisi tuona päivänä läjä
yhtiön käyntikortteja, joihin
oli raapustettu merkintöjä
työntekijöiden
poliittisesta
suuntautumisesta. Skandaali
oli valmis: nehän olivat mustia listoja, tehty ihan 30-luvun
tyyliin.

Erityisen vahvan sivumaun
tapaus sai siksi, että tehtaiden
johtajana toiminut yli-insinööri
Heikki Tanner oli itsensä ”Ison
Väiskin” eli Väinö Tannerin
poika. Koko suku oli laitavasemmalla leimattu pahimman
sortin
antikommunisteiksi.
Samoihin aikoihin Kokkolan
Outokumpu nousi otsikoihin
myös aiheuttamiensa vakavien ympäristötuhojen takia.
Rikinkatkuiset päästöt olivat
vaurioittaneet puustoa ja aiheuttaneet useille yhtiön työnte-

kijöille vakavia sairauksia. Oikeudelliseen tai taloudelliseen
vastuuseen ei Outokumpu Oy
eivätkä sen johtajat joutuneet.
Työntekijät lakkoilivat ja protestoivat aikansa. Keväällä
1970 yli-insinööri Heikki Tanner siirrettiin pahimman kohun keskeltä Helsinkiin yhtiön
pääkonttoriin.
Kokkolan ”hullusta vuodesta” kirjan tehnyt Riikka Tanner
on Heikin tytär. Pelkkä Kokkola-sanan kuuleminen tuotti
hänelle vuosikymmenien ajan
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hänen omien sanojensa mukaan ”epämääräisiä, hyvin
voimakkaita häpeän tunteita”.
Mustien listojen vyörähtäessä
konttorin lattialle Riikka oli jo
Helsingissä
opiskelemassa.
Sukunimestään
huolimatta
hän hakeutui SKP:n vähemmistöön kuuluneiden taistolaisnuorten joukkoon. Ehkä
sekin oli jonkinlainen askel
isien pahojen tekojen aiheuttaman häpeän lievittämiseksi.
Toisaalta on muistettava, että
kirjailijana ja elokuvantekijänä
Riikka Tanner oli ensimmäisiä
nuoruutensa
aatemaailman
itsekriitikoita. Yksi tärkeimmistä tilitystuotteista on vuonna
1987 valmistunut dokumenttielokuva ”Lenin-setä asuu
Venäjällä”, jonka Riikka teki
elokuvaohjaaja Kanerva Cederströmin kanssa.
Oikeastaan Riikka Tannerilla ei pitäisi olla mitään syy-

tä tuntea tunnontuskia siitä,
mitä Kokkolassa 1970-luvun
vaihteessa tapahtui. Silti hänen oli tartuttava aiheeseen,
vielä nyt, kun tapauksesta on
kulunut jo reilusti yli neljä vuosikymmentä. Hänet velvoitti kirjoittamaan isänsä suku,
mikäpä muu. Ei kai asiaa voi
mitenkään muuten ymmärtää.
Vaikka Riikka Tanner puhuu
avoimesti jopa häpeän tunteesta, hänen kirjansa on kaikkea muuta kuin tunteellinen.
Se on kuin kenen hyvänsä taitavan dokumentaristin raportti, jossa faktat ovat kohdallaan. Jos ei tietäisi kirjoittajan
läheistä sukulaisuutta Outokummun yli-insinöörin kanssa,
sitä ei voisi kirjan tekstistä päätellä. Riikka ei koskaan keskustellut Kokkolan tapahtumista
isänsä kanssa. Haastattelunsa
hän teki vasta 2010-luvulla ja
aineistonsa hän kokosi histo-

rioitsijan tapaan arkistoista ja
painetuista julkaisuista.
Tapa, jolla Riikka Tanner käsittelee kirjassaan isäänsä, tuo
mieleen erään toisen isänsä
sukuun kuuluvan kirjoittajan,
nimittäin Erkki Tuomiojan.
Isästään Sakari Tuomiojasta
kirjoittamassaan
elämäkerrassa (2007) Erkki Tuomiojan
ote on viileän objektiivinen.
Siitäkään ei voi päätellä, että
kirjoittaja ja päähenkilö olivat
lähisukulaisia.
Kummassakin tapauksessa kirjoittajalla
on ollut polttava tarve pysyä
mahdollisimman puolueettomana, jotta kukaan ei pääsisi
syyttämään mihinkään päin
vetämisestä.

Seppo Hentilä
professori emeritus,
Helsingin yliopisto

Hertta, intiimisti
Heidi Köngäs, Hertta.
Otava, Helsinki 2015.
285 s.

Heidi Köngäksen romaanin
”Hertta” jo ensi riveistä selviää, että vangin elämä oli
poliittisuuden läpitunkemaa.
Lukijalle tämä ei tule yllätyksenä, sillä jo takakansiteksti on
kertonut päähenkilöstä enem-

män kuin kirjan otsikko: Hertta
on Suomen tunnetuin kommunistijohtaja Hertta Kuusinen, joka vapautuu vankilasta
keväällä 1939.
Kuusinen on palannut Suomeen Neuvostoliitosta, jossa

hänelle on annettu salainen
poliittinen tehtävä. Tehtävä
on Hertalle enemmänkin pakotettu, sillä hän ei olisi halunnut jättää lastansa Juria yksin
tai peräti heitteille.
Vaikka poliittista ei käy ohittaminen, romaani ei kuitenkaan keskity vain poliittiseen,
sillä kuten takakansi kertoo:
”Hertta tutustuu komeaan Yrjö Leinoon, ja rakastuu”. Hienosti sijoitettu pilkku, koska
sen sijoitusta jää miettimään.
Näkökulmatekniikkaa käyttävän romaanin kertojana toimii Hertta Kuusisen ja Suomen
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vastarintaliikkeen kommunistisen johtajan Yrjö Leinon lisäksi myös Riekki eli alallaan
aktiivisesti huseeraava Etsivän
keskuspoliisin entinen johtaja
Esko Riekki. Hän on palavan
poliittisen triangelidraaman
kolmas, läheinen ja salainen
osapuoli, sillä hän on tehnyt
elämänsä kaappauksen, värvännyt agentikseen miehen
kommunistien salaisen organisaation huipulta.
Heidi Köngäksen romaanin
postmoderni luonne on siis
selvä alun alkaen. Historioitsijat välttelevät menemästä
ns. harmaalle alueelle. Toisin
sanoen he eivät halua väittää
tietävänsä jotain kohteensa
ajatuksista, varsinkaan niistä,
jotka ovat intiimejä (tähän on
kyllä pakko jättää lievä varaus
psykohistorian mahdollisuuksille). Kirjaililjoille tämänkin
alueen käsittely on mitä luontevinta toimintaa.
Postmoderniin ajatteluun
kuuluu myös kontrafaktuaa-

lisen historian hyväksikäyttö.
Jos ajattelemme niin, että
salainen poliisi on värvännyt
kommunistijohtajan, niin siitä
seuraa tietysti ongelmia maan
alla toimivalle verkostolle.
Konkreettisia todisteita kaipaava historioitsija pohdiskelee hypoteettista dilemmaansa varovaisin sanakääntein,
mutta kirjailija voi valita totuutensa ja toimia sen logiikan
mukaisesti.
Historioitsijalla ja kirjailijalla on kuitenkin ainakin yksi
yhteinen piirre: he molemmat
tavoittelevat
uskottavuutta.
Sen puute on fataalia. Kirjamessuilla Markus Leikolan
haastattelema kirjailija asetti
etualalle valmistumassa olevan tv-sarjan Punainen kolmio,
jonka sivutyö romaani oli. Itse
asettaisin romaanin etusijalle.
TV-sarjassa kommunistit joivat
ja rakastelivat vallankumouksen tekemisen sijaan päivät
pääksytysten, eikä osaamista
ollut muualla kuin valtiolli-

sessa poliisissa, joka tosin rymisteli kesäteatterityylillä läpi
jäykähkön sarjan. Edes naisille
annettu sija ei kokonaisuutta
pelastanut.
Se mikä tv-sarjassa ”hyppäsi silmille”, käsitellään romaanissa hienovaraisemmin. Tämä
johtuu osin varmasti siitä, että
lukija toimii hieman raffinoidumman mielikuvituksen varassa kuin tv-katsoja.
Köngäksen romaani on nopealukuinen, selkeä ja postmodernisti vakuuttava teos,
sillä sen taustoitus on verrattain huolellista. Kirjailija on
rakentanut siihen historiallisen
särmän, jonka voi ajatella antavan aihetta ilmeisesti ikuisesti jatkuvaan keskusteluun
siitä, oliko Yrjö Leino agentti
ja kenen agentti hän oli.

Jari Sedergren
erikoistutkija, Kansallinen
audiovisuaalinen instituutti

Komintern-yhteisö Moskovassa
Brigitte Studer: The
Transnational World of the
Cominternians. Palgrave
Macmillan, Houndmills,
Basingstoke 2015. 227 s.

Moskovan ns. vanhan puoluearkiston silloin vielä täysin
neuvostotyylisessä ruokalassa

oli 1990-luvun alkupuoliskolla
tunnelmaa. Innokkaat tutkijat keskustelivat kaikilla niillä

kielillä, joita Kommunistisen
internationaalin piirissä aikoinaan viljeltiin.
Sveitsiläisiä oli useampia,
tähtenä Brigitte Studer, joka
on erikoistunut naishistoriaan ja kommunismiin. Hänen
uusi kirjansa ei ole Kominternin historian yleisesitys, vaan
Moskovaan
muodostuneen
eurooppalaisen kominterniläisen yhteisön historia. Otsikon
muotisana
’transnationaalinen’ ei täysin istu tähän yhtey-
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teen, sikäli kun sillä viitataan –
niin kuin useimmiten tehdään
– ei-valtiollisiin kansainvälisiin
suhteisiin. Tässä kuitenkin oli
napana yksi valtio, Neuvostoliitto.
Teos jakautuu seitsemään
temaattiseen
lukuun.
(1)
Bolševikkien malli: organisaation ja toiminnan puitteet.
(2) Heti toisena uusi nainen:
naiset Kominternin piirissä.
(3) Arkielämä Moskovassa,
vaikeudet ja etuoikeudet. (4)
Neuvostopuolueen
käytännöt: omaelämäkerrat, kaavakkeiden täyttö, itsekritiikki,
raportointi. (5) Opiskelu. (6)
Poliittisen ja yksityiselämän
suhde. (7) Ulkomaisten toverien muuttuminen neuvostokatsannossa vakoilijoiksi ja heistä
suuren osan hävittäminen Stalinin terrorissa.
Englanti on erinomaista ja
teoksen pystyy lukemaan, jos
historia kiinnostaa. Erityisen
hyödyllinen se on kuitenkin
juuri sen teemojen ja niitä sivuavien aiheiden tutkijoille.
Studer tiivistää kunkin teeman
napakasti. Kunkin aiheen keskeisen tutkimuskirjallisuuden

löytää helposti kirjan perusteellisista lähdeviitteistä (viitteitä on kolmannes koko kirjan
tekstistä). Aihepiiriin tuodaan
tervetullutta teoreettista jäsennystä myös johdannossa.
Studerilla on kyky keskittyä olennaiseen, karsia rönsyt,
joita löytyy lähdeviitteiden
pohjalta. Käytännössä tämä
on johtanut vahvaan keskieurooppalaisuuteen. Ainoa pohjoismainen lähdeteos on englanninkielinen versio PoikaTuomisen muistelmista. Edes
Aino Kuusista ei ole, puhumattakaan eri Pohjoismaissa
tehdystä tutkimuksesta, jota
on saatavilla monella kielellä.
Irlannin ja Sveitsin vähäisten
kommunistien edesottamuksia Lenin-koulussa esitellään,
mutta ei paljon merkittävämpää Suomen puoluetta
eikä Joni Krekolan painavia
havaintoja. Tekijä mainitsee
ohimennen, että Kominternin
toimistossa oli 1930-luvun
alussa peräti 16 suomalaista,
mutta ei pysähdy tähän yliedustukseen. Kuusinen mainitaan tekstissä kerran, ilman
etunimeä, ja Kominternin hal-

linnon päällikkö Mauno Heimo
vain lähdeviitteessä. Toki näitä
poisrajauksia voi puolustaa,
mutta täältäpäin lukiessa ne
harmittavat.
Heikkoutena voi pitää sitä,
että tekijä ei juuri suhteuta
kominterniläisten Moskovan
kokemusta ja koulutusta heidän kotimaiseen poliittiseen
toimintaympäristöönsä, sikäli
kun kotimaahan päästiin palaamaan. Se on laaja kysymys
ja ehkä omien erikoistutkimustensa aihe. On esimerkiksi selvää, että Moskovan kokemus
vaikutti eri tavalla toisaalta
pienessä
lahkoluontoisessa
puolueessa, toisaalta sellaisessa kommunistipuolueessa,
josta tuli merkittävä voima
omassa maassaan. Oppia ja
kokemusta joutui silloin soveltamaan ja valikoimaan.
Studerin hieno pieni kirja
asettaa kymmenet ellei sadat
muistelmat puitteisiinsa ja auttaa ymmärtämään tuota merkillistä, kadonnutta maailmaa.

Kimmo Rentola
professori, Helsingin
yliopisto

Historia on katoavien jälkien virta

Melanie Ilic ja Dalia Leinarte
(toim.): The Soviet Past in
the Post-Socialist Present.
Methodology and Ethics in
Russian, Baltic and Central
European Oral History and
Memory Studies. Routledge, New
York, London 2016. 257 s.

Muistitieto on tuonut historioitsijoiden ratkaistavaksi paitsi lähdekriittisiä ja metodologisia ongelmia, myös eettisiä
kysymyksiä. Nämä ovat nousseet esiin erityisesti kansalaisyhteiskuntaa ja yksilönva-
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pauksia jyrkästi rajoittavien
epädemokraattisten järjestelmien tutkimuksessa. Tällaista
yhteiskuntaa koskevan tiedon
äärellä historiantutkija ei voi
olla vain ”kriittinen faktojen
kirjaaja”. Hänen olisi kyettävä olemaan myös kekseliäs
ja intuitiivinen erilaisten diskurssien tulkitsija, joka pystyy
sekä lukemaan kertomusta
kielen ja ilmaisujen vivahteiden tasolla että luotaamaan
kerronnan sisällön ja muotojen takaa pilkottavia syvempiä
yksilöllisiä ja yhteisöllisiä merkityksiä. Lisäksi hänen tulisi
kyetä luomaan muistitietoa
kerätessään keskinäisen kunnioituksen ja luottamuksen
ilmapiiri sekä käsittelemään
ja tulkitsemaan tietoa sensitiivisesti ja eettisesti kestävällä
tavalla. Melanie Ilicin ja Dalia
Leinarten toimittama artikkelikokoelma The Soviet Past in
the Post-Socialist Present on
yritys paneutua näihin kaikkiin
ongelmiin.
Teos koostuu kahdesta johdantoartikkelista sekä
12:sta Venäjää/Neuvostoliittoa, Baltian maita sekä itäisen
Keski-Euroopan maita käsittelevästä artikkelista, vastaavasti ryhmiteltyinä. Suurin osa
tutkimusartikkeleista sisältää
metodologista ja eettistä

pohdintaa kunkin tutkijan ja
tutkijaryhmän omasta tapaustutkimuksesta ja sen aineistosta. Mielenkiintoisen kokonaisuudesta tekee sekin, että
osa tutkimushankkeista on
artikkelia kirjoitettaessa ollut
vielä kesken tai jopa tekijänsä
mielestä ainakin osittain epäonnistunut.
Tutkimuskohteena ovat ennen kaikkea tavallisten naisten, useimmiten palkkatyötä
tehneiden perheenäitien, kokemukset ja kertomukset neuvostososialismin ajasta. Sosialististen yhteiskuntien naisten
yksityinen arki ja perhe-elämä
olivat vielä 2000-luvulle tultaessa tutkimuksen katveessa.
Tutkimusartikkeleiden näkökulmat ja tutkimuskohteet
ovat kautta linjan hyvin perusteltuja;
neuvostonainen
jäi usein asemaan, jota voi
kuvata virallisesti ylistetyksi,
mutta arjessa alistetuksi; reaalisosialismin naisihanteena oli
sivistynyt, mutta työnsä lisäksi
kodin pyörittämisestä ja lasten hyvinvoinnista riemumielellä huolehtiva vaatimaton
puurtaja.
Kokoomateoksessa, jossa
erityisenä tulokulmana ovat
metodologiset ja tutkimusetiikkaan liittyvät kysymykset,
on tavallista, että käsitteet,

näkökulmat ja eettiset pohdinnat esitellään moneen kertaan eri artikkeleissa. Näin on
jossain määrin tässäkin kirjassa, mutta täytyy samalla todeta, että lähes jokainen tutkija
tai ryhmä on nostanut ansiokkaasti esiin myös kiinnostavia
aineisto- ja teemakohtaisia
ongelmia.
Ilicin ja Leinartin toimittama teos on metodologisesti
avartava ja valaiseviin esimerkkeihin hyvin kytketty paketti samaan aikakauteen ja
tematiikkaan liittyvistä, mutta
näkökulmiltaan ja kysymyksiltään erilaisista tutkimuksista.
Ajoittaisesta toistosta huolimatta teoksen monitieteinen
ja ongelmakeskeinen ote
miellyttää, ja sitä voi suositella varauksetta niin historioitsijoille kuin muillekin muistitietoa hyödyntäville tutkijoille.

Pertti Grönholm
dosentti, Turun yliopisto;
erikoistutkija, Turun
yliopiston tutkijakollegium
Pidempi versio kirjoituksesta
osoitteessa: http://
www.tyovaenperinne.fi/
tyovaentutkimus/
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Työväenlehdistö käy viimeiseen taistoon

Reijo Hämäläinen:
Työväenlehden arktinen taival.
Eteenpäin Osakeyhtiö, Kotka
2015. 240 s.
”Ennen niin kattava demarilehdistö oli pitkälti mennyttä
maailmaa vuoden 2015 alkupuolella. Vain Pohjois-Karjalassa ja Satakunnassa tehtiin
yhä muutaman hengen voimin viikkolehtiä, jälkimmäisessä osuuskunnan julkaisuna. Muualla maata demareiden ääntä tarjoili lehdistön
puolella vain pää-äänenkannattaja Demari vaatimattomalla reilun 10 000 tilaajan
levikillä.” Näin kirjoittaa Reijo Hämäläinen sosialidemokraattien näkökulmasta varsin
surullissisältöisessä mutta lehdistöhistoriallisesti antoisassa
esityksessään
sosialidemokraattisen maakuntalehdistön taipaleesta 1970-luvulta
tähän päivään. Tarina etenee
oivallisista olosuhteista, yli
kymmenestä lehdestä ja kymmenien tuhansien yhteislevikistä, nykytilaan, jota edellä
lainattu tekstinpätkä selkeästi
kuvaa.
Yhtenä kommentaattorinaan nykytilalle Hämäläinen
käyttää kansanedustaja Eero
Heinäluomaa, joka on vaikuttanut niin SAK:ssa – sekin on
yksi Hämäläisen kirjan toimijoista – kuin konsanaan SDP:n
puheenjohtajana. Näin Hei-

näluoma: ”Paljon siinä muuttui ja paljon menetettiin. Ennen muuta menetettiin keskinäistä ymmärrystä ja ajattelutapaa. Lehdet loivat vahvaa
keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja auttoivat ymmärtämään
maailmaa ja politiikkaa. Kun
omat välineet häviävät, ollaan
yhä enemmän sirpaleisen valtamedian armoilla. Siinä pienikin puhallus näkyy ja kaataa
kumoon. Menetys on ollut iso,
mutta sanoisin, että nyt pitäisi satsata sinne paperipuolen
henkitorveen ja voimallisesti
nettiin.”
Miten tähän tilanteeseen
on tultu? Mikä kaatoi sosialidemokraattisen aluelehdistön? Sitä Hämäläinen selvittää teoksessaan, jonka hän
on jakanut varsin toimivasti
kolmia. Ensin hän tarjoaa lukijalle laajan yleiskatsauksen
sos.dem. aluelehdistön pitkin
matkaa vähitellen heikkenevään tilaan viimeiseltä viideltä
vuosikymmeneltä, sen jälkeen
paikallistason
katsauksen,
jossa kunkin aluelehden taival luodataan yksityiskohtaisemmin, ja lopuksi lyhyehkön
esityksen elämän konkretiasta
lehtien toimituksissa. Tekijän
käyttämä jako aiheuttaa jon-

kin verran päällekkäisyyksiä
asioiden kerronnassa, mutta
se ei lainkaan häiritse, sillä
yleiskatsauksen tapahtumainkulku on moninainen ja eri
yksityiskohtien määrä huomattava, minkä vuoksi pikku
kertaus joissakin kohdin on
vain paikallaan.
Sos.dem.
aluelehdistön
kehitys on osa suomalaisen
sanomalehdistön yleistä historiaa; puolueiden lehdet
ovat niin keskustassa, SKDL/
vasemmistoliitossa kuin konsanaan
kokoomuksessakin
kokeneet kovia ja joko lopetettu, muutettu viikko- tai
järjestölehdiksi tai siirretty
nettiin. Osa on jatkanut ennallaan, mutta sitoutumattomiksi muuntautuneina. Tähän
asetelmaan
Hämäläisenkin
kuvaamat tapahtumat liittyvät, olkoonkin, että mukana
on myös ja ennen kaikkea
melkoinen määrä sos.dem.
liikkeen yleisen kehityksen
aiheuttamia tekijöitä, jotka
ovat olleet vaikuttamassa sen
oman paikallislehdistön kuivettumiseen.
Reijo Hämäläinen kuljettaa
lukijansa käsittelemiensä vuosikymmenten läpi turvautuen
pitkälti haastatteluihin, joissa
aluelehtien vaiheissa mukana
olleet tai kehitykseen muutoin
vaikuttaneet muistelevat ja
arvioivat tapahtumia. SDP:n
menestys tai tappio vaaleissa
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ja sitä kautta saatujen tukimarkkojen ja -eurojen määrät,
SAK:n lehtisetelit, puolue- ja
ammattiliittolehtien asemat
suhteessa lukijakuntaan, kirjapainoinvestoinnit, kamppailut maakuntien muiden lehtien kanssa, puolueen suhde
pää-äänenkannattajaansa,

1990-luvun lama, monien teollisuuspaikkakuntien työttömyys ja painettujen lehtien
vaikeudet 2000-luvulla ovat
niitä lukuisia tekijöitä, joiden
yhteisvaikutuksesta sosialidemokraattisen aluelehdistön
taival on käytännössä tullut
päätökseensä. Hämäläinen

osaa pitää tämän moninaisen
asetelman näpeissään, minkä
tuloksena on erittäin kiintoisa
esitys sosialidemokraattisen
ja ylipäätään suomalaisen sanomalehdistön historiasta.

Erkki Vasara
dosentti, Helsingin yliopisto

Työväen urheiluseurasta jalkapallon juniorimyllyksi

Esa Lahtinen: Sata lasissa.
Kauklahden Pyrinnön historia 1914–
2015. Omakustanne, Espoo. 272 s.
Espoon vanhin yhä toimiva
suomenkielinen urheiluseura
Kauklahden Pyrintö on perustettu vuonna 1914. Satavuotishistoria ilmestyi kaksi
vuotta juhlien jälkeen, mutta
ei se haittaa, sillä Esa Lahtisen
kirjoittama historiateos on komea sekä sisältä että ulkoa.
Satavuotisjuhlaan osallistunut
Lahtinen päätti, että Pyrinnön
on saatava historia, ja vielä
sellainen, joka niveltyy Kauklahden ja sen asujaimiston
elämään. Esa Lahtinen liittyi
itse Pyrintöön alakoululaisena
vuonna 1955, joten kohde on
läheistäkin läheisempi. Lahtinen kuvaa Pyrinnön vaiheita
seurassa toimineiden ihmisten tarinoiden kautta. Menetelmä on aineiston sirpaleisuuden takia työläs, mutta vä-

riä tekstiin sillä kyllä saadaan.
Kauklahden Pyrintö on
melko tyypillinen työläisurheiluseura. Sen tarina on
kuin tyyppitalon mallipiirustus. Syntyi Rannikon työväenyhdistyksen alaosastoksi.
Jäsenet olivat valtaosin paikallisen lasi- ja myöhemmin
tiili- ja kodinkonetehtaan työläisiä. Demarit ja kommunistit
riitelivät 20- ja 40-luvuilla, ja
60-luvun alussa seura hajosi
demareiden jäsentenvälisissä. Rinnalle syntyi leskisläisten
perustama Espoon Ankkurit.
Vasta vuonna 1989 tapahtui
eheytyminen Pyrinnön riveihin.
Seurassa
harrastettiin
enimmäkseen hiihtoa ja yleisurheilua, mutta muutakin lajikirjoa oli. Mutta lopulta voiton

peri kuningas jalkapallo. Nykyään Pyrintö on juniorijalkapallon kasvattajaseura, jonka
nuorilla pelaajilla on optio
hieman isommille kentille FC
Espoon kautta. Samanlaisen
kehityskulun ovat kokeneet
monet muutkin pääkaupunkiseudun ja muiden suurten
kaupunkien
naapuruston
vanhat TUL:n seurat. Kauklahteenkin on muuttanut niin
paljon maksukykyisiä vanhempia, että Pyrintö on voinut palkata jopa päätoimisen
valmennuspäällikön.
Aika
matka on kuljettu siitä, kun
”T. Y. Rannikon V. ja U. Seura
Pyrintö” näki päivänvalon.

Seppo Hentilä
professori emeritus,
Helsingin yliopisto
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KIRJA-ARVIOT väitöskirjat
Muutos on välttämätön – arkistoalallakin

Tiina Peltola: Arkistotyön
muutos ja muutoksen kokeminen
1970-luvulta 2000-luvun
alkuun – Tapaustutkimus
arkistomassoista, teknistymisestä
ja asiantuntijuudesta. Väitöskirja.
Tampere University Press,
Tampere 2015. 246 s.
Tiina Peltolan väitöskirja on
tarpeellinen lisä suomalaisen
arkistohistorian ja arkistoprofession tutkimukseen. Se
kuvailee, analysoi ja tulkitsee
arkistotyön muuttumista ja
työntekijöiden
muutoskokemuksia. Samalla se sivuaa
tietotekniikan tuloa muistiorganisaatioihin ja tietotyön
ammattilaisten kokemia muutoksia. Tutkimuksen kohteena
on Suomen elokuva-arkisto
(nykyisin Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI)
ajanjaksona, jolloin muutos
oli kenties voimakkain aineistojen määrän kasvaessa ja
monipuolistuessa samalla kun
tietotekniikan kehitys mullisti
työprosesseja. Digitalisaation
aikakausi oli vasta alkamassa, sillä kyselytutkimus tehtiin
vuonna 2003.
Monet tutkimuksessa esitellyt teemat ovat tuttuja tuon
ajan kokeneelle arkistolaiselle: aineistomassat, tietotekniikan tuloon sopeutuminen,
eri sukupolvien valmiudet
muutokseen ja erikoistumisen lisääntyminen. Tutkimusraportti tarjoaa pohdiskelta-

vaksi myös uusia näkökulmia.
Arkistotyö on enimmäkseen puurtamista aineistojen
parissa. Työpäivän aikana ei
useinkaan ole riittävästi aikaa pohdiskella oman työn
muuttumista tai tutustua arkistoja koskeviin tutkimuksiin. Kiinnostavia teoksia ja
artikkeleita lukuhetkiä varten
voi löytää väitöskirjan alusta,
jossa esitellään aiempaa tutkimusta. Työelämän muutos,
omat työprosessit, ammattiidentiteetin
rakentuminen
ja ”arkistolaisen” toiminnan
perimmäinen tarkoitus kulttuuriperinnön vaalijana ovat
teemoja, joihin pitäisi ehtiä
välillä keskittymään. Peltola
tarkastelee arkistotyötä työntekijän näkökulmasta eikä
niinkään koko organisaation
lähtökohdista. Tämäkin virittää tarttumaan kirjaan.
Tutkimuksen kiinnostavimpiin teemoihin kuuluvat profession ja asiantuntijuuden
muutokset. Peltola toteaa
väitöskirjan
tiivistelmässä,
että muistinvaraista tiedonhallintaa pidettiin aikoinaan
ammattilaisuuden merkkinä.

Aineistomassojen kasvu ja
monipuolistuminen sekä tietotekniikan käyttöönotto ovat
muuttaneet asiantuntijuuden
kuvaa. Tutkimus analysoi sekä
tapahtuneita muutoksia että
työntekijöiden
kokemuksia
niistä. Työntekijöiden omista
tulkinnoista Peltola on löytänyt kolme keskeistä asiantuntijuutta määrittävää kokonaisuutta: 1) työntekijän ominaisuudet, taidot, työkokemus ja
itseluottamus, 2) työn itsenäisyys ja 3) ammattikieli, kommunikointi ja kollegiaalinen
yhteistyö. Ammattimaistumisen ja erikoistumisen myötä
suunta on pois ”kaikki tekevät
kaikkea” -linjasta oman vastuualueen entistä syvällisempään hallintaan.
Peltolan tutkimusaineistossa ammatti-identiteetin osaalueita ovat ”arkistolaiseksi”
kasvaminen työuran aikana,
työn oppiminen työtä tekemällä ja oma suhde elokuvakulttuuriin. Tunnistan nämäkin
ilmiöt. Oma suhde muistiorganisaation edustamaan kulttuuriperintöön motivoi työn
tekemistä.
Tietotekniikan yhä laajeneva käyttö kokoelmienhallinnassa on merkinnyt hiljaisen
tiedon ja muistinvaraisuuden
merkityksen
vähenemistä.
Silti hiljainen tieto nousi esiin
tutkimuksessa erityisesti arkistotyön oppimista koskevassa
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kerronnassa. Muistinvaraisen
tiedon aikakausi henkilösidonnaisuuksineen on onneksi
jäämässä suurelta osin taakse.
Teos pysäyttää ”arkistolaisen” miettimään ammattiidentiteettiään ja asemaansa

menneisyyden portinvartijana. Pohdiskelua olisin kaivannut myös siitä, millainen rooli
kokoelmatyötä tekevällä on
aineiston tulkitsemisessa eli
sitä koskevan tiedon tuottamisessa. Väitöskirjassa esite-

tään hyviä jatkotutkimuksen
aiheita. Toivottavasti joku
tarttuu niihin.

Pirjo Kaihovaara
arkistonjohtaja (eläkkeellä),
Helsinki

Globaalit megatrendit, EU ja uusi aluepolitiikka
Kenneth Nordberg: Reinventing
the Third Way. Towards New
Forms of Economic and
Democratic Conduct. Väitöskirja.
Åbo Akademi, Vaasa 2015. 124 s.

Kenneth Nordberg tutkii
valtio-opin alaan kuuluvassa
väitöskirjassaan taloudellisen
ja demokraattisen toiminnan
ja hallinnan uusia alueellisia
ja paikallisia muotoja. Hän
käsittelee niitä sekä akateemisen kirjallisuuden että
Pohjanmaan tapauksen kautta. Nordbergin tavoitteena
on jopa luoda uusi kolmannen tien teoria hajautetusta
hallinnosta ja paikallisesta
mobilisaatiosta. Kyse on uudenlaisesta
määritelmästä
kolmannen tien käsitteelle,
sillä kolmas tie viittasi kylmän
sodan aikana kompromissiin
sosialismin ja kapitalismin
välillä sekä 1990-luvulla sosialidemokratian ja uusliberalismin yhdistelmään.
Nordberg lähtee liikkeelle
käsittelemällä länsimaisen talous- ja yhteiskuntakehityksen
megatrendejä laaja-alaisesti.

Tutkimuksessa
käsitellään
esimerkiksi demokraattisen
järjestelmän yleistä kehitystä
valtio-opillisen kirjallisuuden
pohjalta, teknologis-taloudellisia paradigmanmuutoksia ja
talouskehityksen pitkiä syklejä schumpeterilaiseen innovaatiotutkimukseen nojaten,
innovaatiojärjestelmäkirjallisuutta, talousmaantieteen
viimeaikaisia trendejä sekä
valtiollisuuden ja hallinnon
kehitystä
keskusjohtoisuudesta kohti paikallisempaa,
verkostomaisempaa ja monikerroksisempaa mallia.
Nordberg osoittaa tutkimuksessaan
lukeneisuutta politiikan tutkimuksen ja
talousmaantieteen
aloilla,
mutta väitöskirjaa lukiessa
on ajoittain vaikea hahmottaa koko laajan teoreettisen
kirjallisuuden kytkeytymistä
myöhemmin
käsiteltävään

suomalaiseen
aluepolitiikkaan ja Pohjanmaan tapaukseen. Nordberg kuitenkin näkee alueellisen mobilisaation,
aluepolitiikan korostumisen ja
ei-keskusjohtoisen hallinnan
keskeisenä vastauksena yhteiskuntakehityksen megatrendeihin, joita tutkimuksessa
kuvataan.
Yksi väitöskirjan empiirisistä osuuksista käsittelee
Euroopan unionin sekä uuden aluepolitiikan kehitystä
1990-luvun Suomessa. Nordbergin keskeinen tutkimustulos on se, että EU:lla oli
keskeinen rooli suomalaisen
aluehallinnon ja -politiikan
vahvistumisessa 1990-luvulla.
Erityisesti EU:n rakennerahat
johtivat aluepolitiikan vahvistumiseen. Vastaavasti Pohjanmaan maakuntapäättäjät
kokivat 2000-luvun alussa, että ministeriöt pyrkivät jälleen
keskittämään valtaa Helsingin
suuntaan.
EU-jäsenyys vaikutti esimerkiksi Kokkolassa toimivan
Teknologiakeskus
Tekekin
merkittävään laajentumiseen
1990-luvulla. Nordberg luo
Tekekin tapauksen kautta
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mielenkiintoisen katsauksen
julkisten toimijoiden, oppilaitosten ja yritysten verkottumiseen ja innovaatiotoimintaan
erityisesti Kokkolan ja Pietarsaaren alueilla. Tutkimus avaa
myös Pohjanmaan maakuntaohjelman käytännön valmistelua demokraattisten ihanteiden näkökulmasta.
Nordberg vertailee myös
Kaskisten pikkukaupungin rakennemuutostoimia norjalaisalueiden ja -kaupunkien po-

litiikkaan rakennemuutoksen
hallinnassa. Norjassa on ollut
1980-luvulta lähtien käytössä
toimintamalli, jossa yksityisen
ja julkisen sektorin toimijat
pyrkivät ennakoiden monipuolistamaan yhden tehtaan
ympärille rakentuvien kaupunkien tuotantorakennetta. Norberg havaitsee, että
Suomessa esiintyy markkinavetoisen sopeutumisen elementtejä ja kriiseihin reagoimista lyhytjänteisesti. Hänen

mukaansa Norjan kohdalla on
positiivista, että siellä kuntien
yhteistyö vaikuttaa toimivan
paremmin kuin Suomessa ja
yrityksillä on lakisääteisiä velvoitteita suhteessa paikallisyhteisöön.

Antti Alaja
tutkimuspäällikkö, Kalevi
Sorsa -säätiö; jatkoopiskelija, Tampereen
yliopisto

Prekaarien työsuhteiden lisääntyminen haastaa työoikeuden
Marjo Ylhäinen:
Työoikeus ja prekaari
yhteiskunta. Väitöskirja.
Helsingin yliopisto,
Helsinki 2015. 252 s.

Suomessa
työoikeudelliset
väitöskirjat ovat harvinaisuuksia, mistä se johtuneekaan. Siksi on iloinen asia,
että Marjo Ylhäinen on tarttunut väitösteemaan, joka
on ajankohtainen ja poliittisesti koukuttava. Työoikeus
ja prekaari yhteiskunta on
aiheena vaativa varsinkin
Ylhäisen omaksuman sosiologisen ja oikeussosiologisen lähestymistavan vuoksi.
Nimi kuitenkin lupaa aineksia yhteiskunnalliseen keskusteluun enemmän kuin
teoksen teoreettispainotteinen sisältö.

Ylhäisen väitöskirja on
poikkitieteellinen
tutkimus
työn ja tuotantoprosessin
muutoksesta ja työoikeudesta. Ylhäinen on Sipilänsä ja
Vuorionsa lukenut, ja näin perinteinen työoikeus historiallisine vaiheineen ja nykytiloineen on tullut tutuksi. Uutta ja
merkityksellistä, etten sanoisi
luovaa ja konstruktiivista, on
suomalaisen
työoikeuden
vahva istuttaminen ennen
kaikkea bourdieulaiseen viitekehykseen. Bourdieultä lainattuja käsitteitä ovat esimerkiksi työoikeuden kentän
mentaali rakenne ja juristin
habitus.
Ylhäinen on väitöskirjassaan tutkinut, mitä työoikeuden toimintaympäristön ja

tuotantoprosessin
muutos
tarkoittaa ja mitä muutos
merkitsee työoikeudelle ja
työntekijän
suojeluperiaatteelle. Tutkinnan kohteena
on myös työoikeuden mentaalisen rakenteen rakentuminen oikeustieteessä, millaisia kuvia ja diskursseja
prekaaria työtä koskevissa
oikeustapauksissa rakentuu
ja miten ne heijastavat ja uusintavat työoikeuden mentaalista rakennetta. Kysymyksenasettelusta jo havaitsee
Ylhäisen tavan yhteensovittaa
perinteinen työoikeus metodologisesti uudenlaiseen hyvin teorialähtöiseen tutkimuskehikkoon.
Ylhäiselle prekaari yhteiskunta tarkoittaa yhteiskuntaa,
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jossa työn ja tuotantoprosessin muutos epäjatkuvaksi ja
epävakaaksi merkitsee prekaarien työsuhteiden normalisoitumista.
Työntekijä
muuttuu suojeltavasta objektista autonomisesti vastuulliseksi subjektiksi. Ylhäinen
käsittelee prekarisoitumista
yhteiskuntatieteellisen
kirjallisuuden pohjalta. Hänen
analyysinsä suomalaisen työelämän tilasta jää kuitenkin
irralliseksi, vaikka hän käy läpi
prekarisoitumista kuvaavaa
oikeustapausaineistoa ja ohi
mennen viittaa tilastolliseen
kehitykseen. Toistaiseksi suomalaisten työsuhteiden muutos epätyypillisiksi on parin
viime vuosikymmenen ajan
pysynyt lähes ennallaan. Pysyvät kokoaikaiset työsuhteet
ovat edelleen valtavirtaa. Uusissa työsuhteissa tilanne on
toki toinen eli epätyypilliset
työsuhteet ovat enemmistönä. Muutosta on tapahtunut
erityisesti epätyypillisten työsuhteiden luonteessa. Määräja osa-aikaisten työsuhteiden

rinnalle ovat tulleet vuokratyöntekijät,
nollasopimustyöntekijät, itsensätyöllistäjät,
freelancerit,
pakkoyrittäjät,
projektityöntekijät jne., joiden työoikeudellinen asema
on heikompi. En vielä puhuisi
prekarisoitumisen normalisoitumisesta, vaikka ylipäätään
kaikissa työsuhteissa taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt.
Osana tutkimuksensa viitekehikkoa Ylhäisen keskeisiin
teemoihin kuuluu jako epäitsenäisen työn diskurssin ja
liiketoimintadiskurssin välillä.
Edellisessä on kyse työoikeuden valtadiskurssista, jossa
työntekijä työskentelee säännöllisesti työnantajan johdon
ja valvonnan alaisena määrätyssä työpaikassa tehden
työsopimuksen mukaista työtä. Liiketoimintadiskurssissa
taas kiinnitytään työoikeuden
reuna-alueelle, jossa työnantaja ei ole vallankäyttäjä vaan
pikemminkin liiketoiminnan
muutosten uhri. Työntekijä on
tietoinen ja valintoja tekevä

subjekti, joka ei tarvitse työsuojelua. Tällainen rajanveto
herättää jälleen kysymyksen
Ylhäisen
lähestymistavan
yltiöteoreettisuudesta ja liiallisesta vastakkaisuudesta.
Ehkä tulevaisuudessa ollaan
menossa tuotannon ensisijaisuuteen työntekijän suojelun
kustannuksella, mikä voi koskea kaikkea työoikeutta.
Ylhäisen sinänsä ansiokas
tutkimus kaipaisi jonkinlaista yhteyttä reaalimaailmaan,
työmarkkinajärjestöjen
ja
työelämän ristiriitoihin, kolmikantaiseen vallankäyttöön
ja konsensukseen. Taistelut
yhteiskunnallisesta
vallasta
olisivat varmaan mahtuneet
Bourdieun teorioiden pelikentille. Nähtäväksi jää, saako
Ylhäinen jatkajia uutta luovalle tutkimukselleen vai jääkö
se ylhäiseen yksinäisyyteen.

Kirsti Palanko-Laaka
Varatuomari, SAK:n
eläkkeellä oleva työelämän
kehittämisestä vastannut
johtaja, Helsinki

Suomi Venäjän vastavallankumouksellisten tukialueena
HELSINGIN YLIOPISTO
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

ALEKSI MAINIO | NÄKYMÄTÖN SOTA

NÄKYMÄTÖN SOTA
SUOMI VASTAVALLANKUMOUKSELLISEN
TERRORISMIN JA VAKOILUN TUKIALUEENA 1918–1939

Aleksi Mainio: Näkymätön sota. Suomi
vastavallankumouksellisen terrorismin ja
vakoilun tukialueena 1918–1939. Väitöskirja.
Helsingin yliopisto, Helsinki 2015. 338 s.

ALEKSI MAINIO

Aleksi Mainion väitöskirjan lähes trillerimäisenä aiheena on,
miten Venäjän sisällissodassa
(1918–1922) tappiolle jääneiden valkoisten venäläisten
emigranttien taistelujärjestöt

käyttivät Suomea vastavallankumouksellisen aktivismin ja
sen väkivaltaisten muotojen
tukialueena. Mainio on käynyt
käsiksi Suomen kansainvälisen
aseman kannalta varsin kiin-
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nostavaan aihepiiriin, jota ei
ole juuri tutkittu nimenomaan
kokonaisuutena. Tämä lähtökohta, useampaan arkistoon
ja laajaan kirjallisuuteen pohjaavan aineiston lisäksi, lupaa
uutta ja kiinnostavaa tietoa
tästä Suomen ja Neuvostoliiton varhaissuhteisiin vaikuttaneesta vaiheesta.
Tutkimuksen keskeiset kysymykset sitovat Suomea ja
Venäjää/Neuvostoliittoa luontevasti toisiinsa. Ne koskevat
ensiksi sitä, miten ”taistelu
Venäjästä” näkyi Suomessa,
toiseksi sitä, miksi Suomen
turvallisuusviranomaiset sekaantuivat tähän taisteluun, ja
kolmanneksi sitä, millä tavoin
vastavallankumouksellinen
toiminta heijastui maiden välisiin suhteisiin sekä Neuvostoliiton kehitykseen. Kolmas
kysymys, erityisesti sen jälkimmäinen osa, laajentaa melko
lailla tutkimuskenttää, mutta
on hyvin perusteltavissa venäläisemigranttien toiminnan
merkityksen arvioimiseksi. Väitöskirjan johdanto tuo varsin
kiinnostavasti esiin ensimmäisen maailmansodan ja Venäjän vallankumouksen luoman
Euroopan laajuisen vastavallankumouksellisen terrorismin.
Se tuo esiin tiedustelutoiminnan taustan ja muodostaa
luontevan lähtökohdan tutkimukselle. Tutkimus päättyy
toisen maailmansodan puhkeamiseen, mikä johtuu siitä,
että tutkimuskohde, terrori- ja
tiedustelutoiminta,
muuttui
silloin. Sota puhkeaa vuonna
1939 osin eri pohjalta kuin
monet tutkimuksessa esillä

olevista toimijoista odottivat.
Tutkimuksen ensi sijaisena
lähteenä ovat Etsivän keskuspoliisin (EK) aineistot. Niitä
täydentävät venäläisiä, brittiläisiä ja amerikkalaisia valkoemigrantteja koskevat materiaalit. Kun sekä emigranttien
kansainvälistä toimintaa että
EK:n ja yleisesikunnan tiedustelun (tilastotoimisto) välistä
kilpailua tarkastellaan lähinnä
yhden toimijan muodostaman
aineiston läpi, riskinä on tämän näkökulman hallitsevuus.
Tätä näkökulmaa on kuitenkin
onnistuttu tasapainottamaan
kirjallisuuden runsaalla käytöllä.
Tutkimuksen kiintoisan ja
kieltämättä dramaattisen sisällön keskeisen osan muodostavat 1920-luvun ilmiöt.
Näistä ensimmäisen muodostaa entisen sosialistivallankumouksellisen Boris Savinkovin
ja Pietarin taistelujärjestön
toiminta, jonka seurauksena
oltiin päätymässä Kronstadin
kapinasta neuvostodelegaation murhaamiseen Genovan
konferenssissa 1922. Tapaus tuo esiin myös Venäjän
vastavallankumouksellisten
myöhemmin käyttämät menetelmät, kuten yhteistyön
sekä rahoituksen hakemisen
länsi- tai nk. reunavaltioiden
(Suomi, Baltian maat, Puola,
Romania) tiedustelupalveluilta, sekä neuvostotiedustelun
(GPU) solutusoperaatiot vastatoimina.
Toisen tapauksen muodostavat valkoisten venäläisten
merkittävimmän
järjestön,
Venäjän yleissotilaallisen lii-

ton (ROVS), yritykset horjuttaa
neuvostojärjestelmää,
sekä sen ja sitä tukevien läntisten
tiedustelupalvelujen,
mm. brittien SIS:n ja Suomessa erityisesti yleisesikunnan tiedustelun, jääminen
GPU:n ansaan. Tätä tapausta
käsitellään useissa luvuissa.
Neuvostotiedustelu sekä solutti omia agenttejaan valkoemigranttijärjestöihin että loi
useampaan otteeseen näennäisiä Neuvostoliitossa toimivia vastarintaorganisaatioita,
joiden avulla se ohjaili ja hajotti vastustajiensa toimintaa.
Trusti-niminen
organisaatio
toimi vuosina 1921–1927 onnistuneesti tällaisena syöttinä.
Suomen Neuvostoliitosuhteiden kannalta tilanne muuttui
hankalaksi, kun Suomen alueelta tulleet ja yleisesikunnan
varustamat ROVSin agentit
jäivät kiinni kulonuhreja aiheuttaneesta
terrori-iskusta
Leningradissa vuonna 1927.
Tämä johti kireimpään diplomaattiseen selkkaukseen Suomen ja Neuvostoliiton välillä
sitten Karjalan kansannousun
tukemisen vuosien 1921–1922
vaihteessa. Valkoemigranttijärjestöjen oli vaikea toipua
Trustin iskusta, ja niiden toiminta hiipui 1920- ja 30-lukujen taitteessa. Tämä johtui
osin sukupolvenvaihdoksesta.
Valkoemigranttijärjestöjen toiminta alkoi voimistua uudelleen vasta Japanin ja Saksan
ekspansiivisen ulkopolitiikan
myötä 1930-luvun puolivälin
jälkeen.
Laadukkaan ja kiinnostavankin aineiston ja siitä

KIRJA-ARVIOT väitöskirjat 101

nousevien havaintojen käsittelyyn vaikuttaa se, millaisten käsitteiden pohjalta sitä
tarkastellaan ja kuinka sitä
kontekstualisoidaan. Mainio
on tältä osin lähtenyt liikkeelle tuntuvasti säästeliäämmin kuin lähteiden kohdalla.
Tarkemmin
määritellyiksi
tulevat vain yleinen aktivismi
suorana
toimintana
sekä
terrorismi. Terrorismin monitulkinaisuus eri päämäärien
ajamisessa tunnistetaan hyvin, ja yleisesti se määrittyy
poliittiseksi ja symboliseksi
väkivallaksi. Näillä käsitteillä
pääsee liikkeelle vakoilun ja
konspiraation maailmaan. Silti
aihepiirin keskiöön kuuluvaa
tiedustelua ja vakoilua olisi
kenties saattanut avata samassa yhteydessä, eikä viittaamalla vain alaviitteessä (s.26. viite
62) kirjallisuuteen, josta löytyvät niiden määrittelyt.
Laajasti siteerattujen lähteiden kielen esittelyn hedelmällisyyttä olisi lisännyt lyhytkin
ideologian määrittely, semminkin kun tekijä johdannossa ansiokkaasti nostaa esiin
ensimmäisen maailmansodan
jälkeisen aatteellisen murroksen. Näin mm. nationalismin ja
patriotismin sekä bolšhevismin
ja antibolšhevismin eri tulkinnat, jotka nousevat jatkuvasti
esiin EK:n aineistoissa ja myös
täydentävässä
neuvostoaineistossa, kävisivät astetta
selvemmiksi samoin kuin se,
missä tilanteessa niitä muotoillaan. Kontekstualisoinnin
osalta on kiitettävää, että Mainio esittelee oleelliset organisaatiotoimijat ja näiden taus-

tat sekä kytkökset, onpa kyse
sitten EK:n ja yleisesikunnan
tiedustelun varhaisvaiheista
ja kehityksestä, Neuvostoliiton turvallisuuselimistä (ven.
organy!) tai brittien Secret
Intelligence Servicestä. Kun
lukujen tasolla edetään varsin
tiiviisti vaihtelevien emigranttijärjestöjen ja monikertaisten
puolta vaihtavien agenttien
perässä, lukujen alussa tai lopussa lukija saattaisi hyötyä lyhyestä suhteuttamisesta sekä
kansainväliseen että Suomen
sisäpoliittiseen tilanteeseen.
Tämä tekisi selvemmäksi Suomen turvallisuusviranomaisten
”tiedon intressin” muuttumisen 1920-luvulta 1930-luvulle.
Selville tulisi paremmin, miksi
Suomen
turvallisuusviranomaisen motiivit yhteistyölle valkoemigranttien kanssa
muuttuivat, miksi poliittisen
johdon kiinnostus asiaa kohtaan kasvoi ja miten tämä kaikki tapahtui. Valkoemigranttiorganisaatioiden osalta puolestaan laaja kuva, tukijoiden/
rahoittajien vaihtumiset mm.
Ranskasta ja Puolasta Saksaan,
voisi olla tällöin helpommin
hahmotettavissa.
Tuloksissa korostuu Suomen maantieteellinen sijainti
sekä perinteet keisarillisen Venäjän opposition tukialueena
ja turvapaikkana, jotka jatkuivat myös järjestelmän vaihduttua, tällä kertaa valkoemigranttien kohdalla. Toisaalta Suomen turvallisuusviranomaisten
kaksijakoinen suhtautuminen
yhteistyöhön valkoisten venäläisten emigrattien kanssa
selittyy loogisesti: Aktivisti-

tausta teki konspiratiiviset
menetelmät tutuiksi sekä helpotti vastaavien emigranttien
menetelmien
ymmärtamistä. Antibolšhevismi oli myös
jaettu maailmankuva, vaikka
suomalaisille
viranomaisille
Neuvostoliitto ja venäläisyys
edustivat sisällissodan pohjalta ulkoisen uhan ohella myös
sisäistä uhkaa. Yhteistyötä
harjoitettiin
ulkopoliittisista
riskeistä ja solutusvaarasta huolimatta, koska kaikki
mahdollisuudet saada Neuvostoliitosta informaatiota ja
horjuttaa Neuvostoliittoa nähtiin 1920-luvulla ”kansallisen
edun” mukaisina. Yhteistyön
seurauksena Suomen ja Neuvostoliiton suhteet kiristyivät
muutamaan otteeseen merkittävästi. Valkoemigranttien terrori Neuvostoliitossa taas jäi
joko tuloksettomaksi tai jopa
vahvisti neuvostojärjestelmää,
koska se tarjosi Stalinille lisäargumentteja asemansa vahvistamiseen.
Mitä tutkimukseen ja sen
tulosten esittämisen tulee,
harvoin vastaan tulee yhtä
helposti lähestyttävää tekstiä
ja sujuvaa kerrontaa. Mainio
on tehnyt aidosti jännittävän
tutkimuksen Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden vähän
tunnetusta, sanoisinko varjopuolella sijainneesta alueesta.
Hän täydentää hyvin mielenkiintoisesti sitä kuvaa, jonka
aiempi tutkimus on näistä
suhteista muodostanut.

Aappo Kähönen
VTT, tutkija, Helsingin
yliopisto
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Korporatismin onnahteleva alkutaival

Ritva Savtschenko

KOMPUROIDEN
KORPORATISMISSA
Eheytyneen SAK:n ristipaineet suomalaisessa korporatismissa
1968±1978

Ritva Savtschenko: Kompuroiden
korporatismissa. Eheytyneen
SAK:n ristipaineet suomalaisessa
korporatismissa 1968-1978.
Väitöskirja. Helsingin yliopisto,
Helsinki 2015. 279 s.

(VLWHWllQ+HOVLQJLQ\OLRSLVWRQKXPDQLVWLVHQWLHGHNXQQDQVXRVWXPXNVHOOD
MXONLVHVWLWDUNDVWHWWDYDNVL3RUWKDQLDQOXHQWRVDOLVVD,,,SHUMDQWDLQD
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Ritva Savtschenko paneutuu
väitöstutkimuksessaan
hiljattain eheytyneen SAK:n
toimintaan osana korporatistista järjestelmää tulopolitiikan
ensimmäisellä
vuosikymmenellä,
vuosina
1968–1978. Tutkimuksen aihe
on ajankohtainen: se tarjoaa
nykykeskustelulle historiallista perspektiiviä ja tietoa siitä,
missä tilanteessa ja minkälaisessa yhteydessä nykyään
polttopisteessä olevat reformit tai käytännöt ovat syntyneet ja minkälainen merkitys
niillä on ollut suomalaisissa
työmarkkinasuhteissa.
Tutkimus perustuu monipuoliseen, laajaan ja aiheen
kannalta relevanttiin lähdemateriaaliin. SAK:n ja sen
poliittisten ryhmien, STK:n ja
EVA:n sekä vasemmistopuolueiden asiakirjat tarjoavat
hyvät edellytykset tutkimusongelman
ratkaisemiseen.
Erityisen antoisiksi osoittautuvat keskusjärjestön sd- ja
kd-ryhmien pöytäkirjat, joiden avulla tekijä on päässyt
käsiksi SAK:n päätöksenteon
sisäiseen dynamiikkaan.
Tutkimukseen sisältyy huo-

mionarvoista teoreettista kunnianhimoa erityisesti korporatismin käsitteen tarkastelussa.
Savtschenko määrittelee sen
itse yleisesti ”pragmaattiseksi
hallinta- ja hallintojärjestelmäksi, jonka avulla voidaan
keskittää asioiden valmistelua
ja päätöksentekoa”. Hän käy
laajasti läpi kansainvälistä ja
kotimaista tutkimuskeskustelua korporatismin käsitteestä,
mutta tutkimusajankohtana
käyty ja pitkälti tutkimuskohteeseen liittyvä korporatismikeskustelu ja aiheen myöhempi tutkimus eivät tule kaikilta
osin erotetuksi riittävästi toisistaan. Korporatismin käsitteen asema historiallista analyysiä ohjaavana ja sitä koettelevana tutkimuskäsitteenä
jää osittain avoimeksi, mutta
joka tapauksessa se osoittautuu hyödylliseksi tulopoliittisten ratkaisujen ja ay-liikkeen
toimintakulttuurin tutkimuksen kannalta, vaikka sitä olisi
voinut hyödyntää systemaattisemmin ja laajemmin empiirisen aineiston analyysissä.
Savtschenko päätyy tutkimuksen otsikossa näkyvään
tulokseen, jonka hän kokoa-

vasti perustelee johtopäätösluvussa. Hänen mukaansa
eheytyneen ay-liikkeen taival
korporatistismissa oli kivikkoinen ja korporatistinen järjestelmä kompuroi alkutaipaleellaan pahasti keskitettyjen tulopoliittisten ratkaisujen johdosta. Savtschenko korostaa
sitä, että alhaalta tullut vastarinta uhkasi korporatistista järjestelmää samalla kun se toisaalta pakotti vahvistamaan
sitä käytännössä. Hän tulee
myös siihen tulokseen, että
korporatistisen rakenteen ja
demokraattisten
tavoitteiden välinen jännite aiheutti ristiriitoja toisaalta SAK:n
poliittisten ryhmien välille ja
toisaalta jäsenistön ja johdon
välille. Yhteistyö ay-liikkeen
sisällä kangerteli ja tulopolitiikalla oli jäsendemokratiaa
rapauttava vaikutus. Korporatistisilla rakenteilla ei pystytty
hallitsemaan työmarkkinasuhteiden konflikteja varsinkaan
1970-luvun
alkupuolella.
Maastamuutto, työvoimapula
ja työnantajien kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta
sekä reaaliansioita syövä inflaatio vaikuttivat tutkimuksen
mukaan lakkoliikehdintään ja
palkkaliukumiin. Savtschenko
tulkitsee villit lakot luokkakonfliktin ilmentymäksi, vaikka tavoitellun korporatistisen
kompromissin olisi pitänyt
häivyttää ristiriitoja.
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Savtschenko osoittaa, että suomalainen korporatismi
oli kansainvälisessä vertailussa poikkeavaa. SAK:ssa
enemmistöasemassa olleet
sosialidemokraatit edustivat
tutkimuksen mukaan pohjoismaista korporatistista mallia,
kun puolestaan kansandemokraattien toiminnassa oli
havaittavissa piirteitä eteläeurooppalaisesta militantista
ay-perinteestä. Eheytyksen
jälkeen SAK:ssa oli käytännössä kaksi poliittista linjaa,

joiden ristiriitainen yhteiselo
asetti ehtoja suomalaiselle
korporatismille ja muovasi
ay-liikkeen
toimintatapaa.
Ay-sosialidemokraatit kävivät
useissa keskitetyissä ratkaisuissa neuvotteluja suoraan
STK:n kanssa, ja kd-ryhmä jäi
korporatistisen järjestelmän
ulkokehälle. Poliittisesti jakautunut ay-kommunismi löi
oman leimansa suomalaiseen
korporatismiin ennen muuta vastarinnan kanavoijana.
Savtschenkon tulosten mu-

kaan korporatistinen kolmikanta sitoi ay-liikkeen hallituspolitiikkaan ja tätä kehitystä
vahvisti erityisesti molempien
työväenpuolueiden osallistuminen yhtä aikaa maan hallituksiin. Kaiken kaikkiaan korporatismin vaikutus SAK:oon
oli tutkimusajanjaksolla ristiriitainen.

Kari Teräs
professori, Tampereen
yliopisto

Rakkaudesta ruukkiin

Kaihovirta Matias: Oroliga
inför framtiden. En studie av
folkligt politiskt agerande bland
bruksarbetarna i Billnäs ca 1900–
1920. Väitöskirja. Työväen historian
ja perinteen tutkimuksen seura,
Helsinki 2015. 452 s.
Matias Kaihovirta kertoo rakastuneensa Billnäsin ruukkiin
ja halunneensa tietää alueesta
enemmän. Tuloksena on huolellinen ja monipuoliseen aineistoon perustuva tutkimus
ruukin ja myös kyläyhteisön
vaiheista viime vuosisadan alkupuolelta aina 1920-luvulle.
Billnäsin ruukki perustettiin vuonna 1649. Ruukin
toiminta kasvoi muutamien
metallimiesten työstä massatuotannoksi 1900-luvun alkuvuosikymmeninä ja kuihtui
myöhemmin niin, että jäljelle
jäivät vain tyhjät tehdassalit.
Toiminnan vielä kasvaessa

työvoimaa muutti alueelle ja
kieliolosuhteet
muuttuivat.
Myös tehtaan patruunan asema yhteisössä muuttui.
Kaihovirran tutkimus herättelee henkiin menneiden
sukupolvien
kokemukset,
tehtaan äänet ja arjen huolet.
Kulttuurihistoriallisen ymmärryksen kautta Kaihovirta tekee
näkyväksi Suomen historian
mullistukset ja myös modernisaation merkityksen ruukin
ihmisten arkisissa askareissa.
Ruukin työntekijöiden yhteenkuuluvuudella ja sosiaalisen edistyksen tavoittelulla oli
merkitystä poliittisen tietoi-

suuden ja toiminnan kannalta. Ruukin työntekijät alkoivat
itse käsikirjoittaa patruunan
aiemmin sanelemaa paikallista elämänmenoa. Paternalistisesta roolijaosta vapautuminen ei suinkaan tarkoittanut
traditioista luopumista. Hyvän tehdastyömiehen tunnusmerkki oli, että hän piti huolta
perheestään.
Poliittisen toiminnan kannalta erilaisilla liikkeillä aina
raittiusaatteesta vapaakirkolliseen toimintaan oli yhteisössä merkitystä samalla, kun
kieli sekä yhdisti että erotti
yhteisön jäseniä. Suomenkieliset tehtaan työntekijät esimerkiksi kamppailivat omakielisen kansakoulun puolesta
perustellen sitä sekä kielellä
että etnisyydellä.
Kansalaissota merkitsi vastakkainasettelua ja yhteisön
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puhdistamista. Oli ruukin johto ja osa työntekijöitä, jotka
kuuluivat valkoiseen leiriin.
Oli punaiset, joista osaa kuvattiin pahimmiksi punikeiksi.
Heistä tehtiin syntipukkeja.
”Harhaanjohdetuilta” jäivät
perheet, eikä heidän leskiensä ja lastensa asema ollut
helppo. Punaisten haudat
olivat jossain muualla kuin
hautausmailla, usein metsissä. Näin myös kerrottiin tuleville sukupolville tarinaa siitä,
kuinka kansalaissotaa on tulkittava.
Poliittinen aktiivisuus ei
kummunnut köyhyydestä sinänsä. Ruukkiyhteisössä työntekijät eivät olleet yhtenäinen
ryhmä, eikä luokka siksi ollut
pelkästään identiteettiä mää-

rittävä kategoria. Kaihovirta
osoittaa laajemman sosiaalisen ja kulttuurisen viitekehyksen kuten myös sukupuolen
ja etnisyyden merkityksen
työntekijöitten poliittisessa
aktivoitumisessa samoin kuin
näiden suhteiden keskinäisen
yhteyden. Väitöskirjan tarkoituksena onkin osoittaa erilaisten vaihtoehtojen ja lähestymistapojen merkitys – tässä
tapauksessa ruukin työntekijöiden – yhteiskunnallisessa
vaikuttamisessa. Hyväksytty
ja ei hyväksytty polittinen vaikuttaminen muotoutui lopputuloksen kautta, ts. millainen
vaikutus sillä oli ollut konfliktin ratkaisun kannalta.
Kaihovirta osoittaa, että samankaltaisuuksia löytyy myös

muiden pohjoismaiden poliittisen toiminnan historiallisissa
kehityskuluissa. Yhtäläisyyksiä
on erityisesti siihen, miten
Tanska kehittyi demokraattiseksi yhdistys- ja puoluetoiminnan kautta.
Kaihovirta
arvelee, että menneen ymmärtämisen kautta voimme
ymmärtää paremmin myös
nykyistä postpoliittista vaihetta, jonka uusissa konflikteissa
– lähiöiden ongelmissa ja populististen liikkeiden nousussa – näkyy vastakkainasetteluja, vaikka vastakkainasettelun
ajan väitetäänkin olevan ohi.

Arja Alho
VTT, Siuntio

Alansa perusteos, pysyvä jälki
Sosiaalitieteiden laitos
Helsingin yliopisto

Esikaupunkien vuosisata
3DLNDOOLQHQ\KWHLV|OOLV\\V+HOVLQJLQVHXGXQYDQKRLVVDW\|YlHQ
HVLNDXSXQJHLVVDOXYXOOD

Erkko Anttila

Erkko Anttila: Esikaupunkien
vuosisata – Paikallinen yhteisöllisyys
Helsingin seudun vanhoissa työväen
esikaupungeissa 1900-luvulla.
Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja,
2015: 7. Väitöskirja. Helsingin
yliopisto, Helsinki 2015. 312 s.

Akateeminen väitöskirja
Esitetään Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti
tarkastettavaksi Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XIV perjantaina 8.
toukokuuta 2015 kello 12.
Helsinki 2015

Erkko Anttilan väitöskirja tulee jättämään pysyvän jäljen
omalle alalleen. Teemana on
paikallisyhteisöllisyyden synty
ja sen vähittäinen häviäminen
1900-luvun
jälkimmäisellä
puoliskolla. Teoksessa pyritään ymmärtämään muutosta, jossa työläisesikaupungit
muuttuivat maalaiskylämäi-

sistä paikallisyhteisöistä nykyaikaisiksi omakoti-, rivitalo- ja
kerrostalolähiöiksi, joille on
ominaista elämäntavan privatisoituneisuus ja paikallisyhteisöllisyyden vähäisyys.
Aihepiirinsä ja teemansa
osalta tutkimus liittyy klassisiin sosiologisiin kysymyksenasetteluihin
(Tönnies,

Durkheim, Simmel), mutta
näiden sijasta tutkimus kuitenkin ensisijaisesti kiinnittyy
tarkkaan historialliseen kuvaukseen. Pohjana ovat useita
eri esikaupunkeja käsittelevät
kirjalliset lähteet (paikallishistoriikit, artikkeleina julkaistut
historiikit, asukkaiden muistelmat ja haastattelut sekä
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erilaiset omaelämäkerralliset
aineistot). Keskeisenä väittämänä on, että työväestön esikaupungeissa on aikoinaan
esiintynyt yhteisöllisyyttä, joka on kuitenkin ajan kuluessa
hävinnyt. Tämän seikan osoittaminen ja siihen kohdistuva
seikkaperäinen, konkreettinen analyysi ovat tutkimuksen
keskeiset, perustavat ansiot.
Tutkimuksen
mukaan
työläisesikaupungeille
oli
ominaista vilkas paikallinen
kanssakäyminen ja asukkaiden väliset persoonalliset
kontaktit. Tutkimuksessa esitetään, että tämä johtui ratkaisevasti ankarasta yleisestä
köyhyydestä sekä siitä, että
työläisesikaupunkien yhteys
muuhun kaupunkiin oli löyhä. Työläisesikaupungit olivat
suhteellisen omillaan toimeen
tulevia kokonaisuuksia, joiden
asukkaiden oli pakko selvitä
köyhyytensä keskellä tavalla
tai toisella itse.
Teksti mm. kuvaa, millaista
oli talkoihin perustuva rakentaminen kovan niukkuuden ja
köyhyyden oloissa ja kotityö
(mm. pyykkääminen) ilman
juoksevaa tai lämmintä vettä
ja teknisiä apuvälineitä sekä
millä tavalla asukkaat yrittivät
selvitä paikallisten resurssien, tavaroiden ja palvelusten
vaihdon avulla. Se myös ker-

too, miten näiden olosuhteiden keskellä muodostui
paikallista tietoa, sosiaalisia
suhteita sekä yhdistys- ja vapaa-ajan toimintaa. Tekstissä
konkreettisesti kuvataan ihmisiä toimimassa vaikeuksiensa
keskellä, jäsennetään tässä
ilmeneviä
säännönmukaisuuksia ja ymmärretään tältä
perustalta paikallisten sosiaalisten rakenteiden syntyä. Tarkastelu osoittaa hyvin tekijän
omaksuman mikrohistoriallisen tarkastelukulman voiman:
kuvaus on hyvin jäsennelty
ja dokumentoitu, taitavasti
tehty ja kirjoitettu, uskottava,
osin jopa koskettava.
Toimivan teoreettisen kehyksen aineistojensa jäsentämiseksi Anttila löytää Norbert
Eliaksen esittämästä yhteisöteoriasta, joka rakentaa
yhteisöllisyyden sen varaan,
ovatko ihmiset keskinäisesti
toisistaan riippuvaisia. Tähän
nojaa myös Anttilan selitys
yhteisöllisyyden vähittäiselle
hajoamiselle: toisen maailmansodan jälkeinen vaurastuminen, julkisten ja yksityisten
palveluiden kehitys ja liikenneyhteyksien paraneminen
helpottivat aiempaa puutetta
ja eristyneisyyttä. Kuvauksensa pohjalle Anttila olisi voinut
helposti puhua Pyrrhoksen
voitosta, so. siitä, kuinka

työväenliike onnistui hajottamaan oman perustansa. Tällaiseen Anttila on kuitenkin
liian tarkka ja varovainen.
Tutkimus kuitenkin ohenee
merkittävästi, kun se siirtyy
kuvaamaan paikallisyhteisöllisyyden häviämistä 1950-luvun alkupuolen jälkeisenä
aikana. Vaikka tekijä varookin
menneisyyden romantisointia
ja vastaavasti moderneihin
sosiaalisiin oloihin kohdistuvaa ylenmääräistä, perustaltaan romanttista kritiikkiä,
tutkimuksen loppuosasta välittyy aika karu kuva modernien työläisesikaupunkien sosiaalisesta elämästä. Saattaa
kuitenkin olla, että tältä osin
päätelmät liittyvät keskeisellä
tavalla tekijän käyttämiin lähteisiin. Paikallista yhteisyyttä
saattaa olla paljonkin, mutta
se on luonteeltaan privaattia,
eriytynyttä ja ns. yksilöitynyttä, välittyen mieltymysten,
lasten ja harrastusten kautta.
Luonteestaan johtuen sitä ei
juurikaan kirjata paikallishistorioihin. Jos siihen haluaisi
päästä kiinni, tarvittaisiin aivan ilmeisesti toisenlaisia aineistoja.

Matti Kortteinen,
professori, Helsingin
yliopisto

Luettelo vuonna 2016 ilmestyneistä työväenyhdistysten, ammattiyhdistysten ja työväen urheiluseurojen historiikeista sekä työväestöä käsittelevistä väitöskirjoista löytyy Työväentutkimuksen verkkosivuilta www.tyovanperinne.fi/tyovaentutkimus
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TYÖVÄENPERINNE – ARBETARTRADITION RY

Palkinnot jaettiin Jenni
Hokalle (vas.) ja Helena
Honka-Hallilalle (oik.)
kansainvälisenä naisten
päivänä 8.3.2016. Kuvat:
Työväenliikkeen kirjasto.

Työväentutkimuksen palkinto
kulttuuritutkimukselle
Työväentutkimuspalkinnon tarkoituksena on kannustaa niin akateemista
kuin muutakin työväestöön liittyvää historia-, perinne- ja kulttuuritutkimusta. Työväenperinne – Arbetartradition ry päivittää palkinnolla työväentutkimusta ja korostaa sen merkitystä osana työn ja yhteiskunnan muutosta.
Vuoden 2016 palkintoraati valitsi lukuisten
erinomaisten tutkimusten joukosta palkittavaksi tutkijatohtori Jenni Hokan väitöstutkimuksen
Kakkoselta kaikelle kansalle. Kuulumisen politiikka Ylen TV2:n arkirealistisissa sarjoissa.
Tutkimus käsittelee seitsemää TV2:n neljällä
eri vuosikymmenellä tehtyä tv-sarjaa kuulumisen politiikan näkökulmasta. Esiin tulevat sarjat Heikistä ja Kaijasta sekä Faktasta hommasta
Kyllä isä osaa -sarjaan saakka. Hokka käsittelee
kuulumisen politiikan kautta kansanomaisuutta, luokkaan kuulumista, sukupuolta ja suhdetta hyvinvointivaltion rakentumiseen raikkaalla
tavalla.
Hokka löytää sarjoista sekä hyvinvointivaltion murenemisen että yhteiskuntaluokkien muutoksen tarinan ja sen, miten luokkaasemaan liittyy aina myös sukupuoli. Samalla
tv-sarjojen kritiikkien kautta avautuu tarina
rahvaan ja tavallisen kansan luokittelusta eri

vuosikymmeninä ja se, miten tätä luokittelua
on yritetty ohjata televisiokritiikkien kautta.
Hokan tutkimus oli palkintoraadin mielestä
tavattoman mielenkiintoinen. Luokkaan, sukupuoleen ja hyvinvointivaltion merkityksiin liittyvien kysymysten käsittely draamallisina havaintoina piirtää kuvaa Suomesta ja sen muuttumisesta. Työväentutkimusta siis parhaimmillaan!
Palkintoraati päätti palkita elämäntyöstä
tietokirjailija ja filosofian lisensiaatti Helena
Honka-Hallilan. Honka-Hallila on tehnyt lukuisia kuntien ja työväenjärjestöjen historioita.
Hän on tarkkanäköinen tutkija, jonka teokset
ovat lukijaystävällisiä ja laadultaan tinkimättömiä. Hän on myös tekstiilitutkija. Hänen työväenliikkeeseen liittyviä tutkimusaiheita ovat
olleet muun muassa työväen raittiusliikkeen,
kristillisen työväenliikkeen, Kymen sosialidemokraattisen piirin, Kotkan työväenyhdistyksen ja Eteenpäin-lehden historia.
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Kuva: Aseistakieltäytyjäliitto.

Aseettomat kädet – muistitietokeruu

Työväen muistitietotoimikunta toteutti yhdessä Itämerisäätiön ja Aseistakieltäytyjäliiton
kanssa vuosina 2014–2015 siviilipalvelusmiehiä ja totaalikieltäytyjiä koskeneen muistitietokeruun. Vastauksia kertyi 74 kappaletta. Kokoelma tulee tutkijakäyttöön Työväen Arkistossa
toimitteilla olevan antologian valmistuttua lähiaikoina.
Kieltäytyjiä tavoiteltiin laajapohjaisen verkkosivuston, yhteydenottojen sekä keruuesitteen avulla. Kysymykset jakautuivat kolmeen
osioon: vakaumuksen muodostumiseen, aseistakieltäytyjän arkeen ja kieltäytymisen heijastumiseen myöhemmin elämässä.
Vastaussadossa korostuivat 1960–70-lukujen kieltäytyjät. Heidän aseistakieltäytymistään
korreloi ajankohdan yhteiskunnallinen murros,
itsetutkiskelu ja suhde menneisyyteen. Tärkeä-

nä elementtinä siinä olivat filosofiat sekä rauhanajatus historiassa. Keruu tavoitti asetetun
tavoitteen tallentaa ajoissa vanhempien ikäluokkien asenteet aseistakieltäytymisen kehityksessä. Kieltäytyjä joutui perustelemaan vakaumuksensa erityiselle tutkintalautakunnalle.
Siviilipalvelus yleistyi 1980-luvulla, ja vuonna
1987 se muutettiin asetuksella ilmoituksenvaraiseksi.
Kertomuskaari ulottuu 1950-luvun aseettomasta palveluksesta 1990-luvun totaalikieltäytyjiin. Se sisältää myös kolme naiskertojilta
saatua avauksellista kuvausta suhtautumisesta
aseistakieltäytymiseen.

Risto Reuna
Työväen muistitietotoimikunnan sihteeri
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Osallistujia ryhmäkuvassa ARABin sisäänkäynnin edessä. Kuva: Jenny Edlund.

Pohjoismainen työväenarkistojen
tapaaminen Ruotsissa
Kuluvan vuoden toukokuun 19.–20. päivinä
järjestettiin Huddingenissa Tukholman lähistöllä ARABIn tiloissa Pohjoismaisten työväenarkistojen arkistonhoitajien yhteistapaaminen.
Edellisen kerran vastaava kokous järjestettiin
Kööpenhaminassa vuonna 2013, jolloin mukana oli myös kirjastoväki.
Lämminhenkisessä ja rennossa tapaamisessa tutustuttiin aluksi ARABin uusiin tiloihin, jotka tosin ovat olleet käytössä jo kolme vuotta.
Ruokailun jälkeen arkistoväki Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja Suomesta esitteli ensin omia
käynnissä olevia projektejaan. Vilkkaan keskustelun jälkeen siirryttiin Tukholmaan nauttimaan
päivällistä intialaisessa ravinto-lassa. Perjantaina ARAB esitteli uusinta vuo-sikirjaansa ja
sen jälkeen keskusteltiin mm. arkistoaineiston

käytöstä kaupalliseen toimintaan. Tapaaminen
päättyi toteamukseen, että seuraava yhteistapaaminen järjestetään vuonna 2017 Oslossa
niin, että mukana on myös kirjastojen henkilökunta.
Suomesta tapaamiseen osallistuivat Työväen Arkistosta Pete Pesonen, Petri Marjeta,
Minna Sannikka ja Mikko Kosunen. Kansan
arkistosta ei tällä kertaa ollut yhtään osallistujaa. Ennen arkistonhoitajien tapaamista arkistonjohtajat järjestivät keskiviikkona 18.6.
oman yhteistapaamisensa, johon osallistuivat
Suomesta Työväen Arkiston johtaja Petri Tanskanen sekä Kansan arkiston johtaja Marita Jalkanen. Molemmat olivat mukana myös torstain
arkistonhoitajien tapaamisessa.
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International Association of Labour History Institutions (IALHI) 47.
konferenssin osallistujat yhteiskuvassa. Kuva: Jani Kaunismäki.

Maailman työväenperinnelaitokset kokoontuivat
Helsingissä
IALHI:n (International Association of Labour History Institutions) 47.
vuosikokous järjestettiin Helsingissä 7.–9.9.2016. Järjestävänä organisaationa toimi Työväen Arkisto. Keskiviikon ilmoittautumistilaisuus ja illanvietto järjestettiin Työväen Arkistossa ja varsinainen kokous ja seminaari
sen naapurissa JHL-opistossa. Aiemmissa kokouksissa huolta on aiheuttanut organisaation Eurooppa-keskeisyys. Tällä kertaa Yhdysvalloista oli
paikalla neljä edustajaa ja Aasiasta edustajat Nepalista sekä Japanista.

Varsinaisessa vuosikokouksessa torstaina käytiin läpi järjestön taloudellinen tilanne, joka
on tällä hetkellä hyvä. Jäsenmäärä on saatu
käännettyä nousuun. Kokouksessa hyväksyttiin uudeksi jäseneksi TÜSTAV (Social History
Recearch Foundation of Turkey). Lisäksi hyväksyttiin organisaation päivitetyt säännöt. Koordinaatiokomiteassa tapahtui muutoksia, kun
Andrew H. Lee Yhdysvalloista ja Petri Tans-

kanen Suomesta jättäytyivät pois ja heidän
tilalleen valittiin Cheryl Beredo Yhdysvalloista
ja Frank Meyer Norjasta. Seuraava kokous järjestetään Gentissä Belgiassa, ja vuoden 2018
kokous on tarkoitus pitää Milanossa Italiassa.
Gentin kokous tulee olemaan kahden organisaation (IALHI ja WORKLAB) yhteiskokous.
Torstai jatkui kansanedustaja Erkki Tuomiojan esittelyllä Historians without Borders
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Helsingin kaupungin
vastaanotosta vastasi apulaiskaupunginjohtaja Ritva
Viljanen. Yhteiskuvassa
konferenssin toinen Keynote -esitelmöitsijä tohtori Ellen Ndeshi Namhila, Ritva
Viljanen ja arkistonjohtaja
Petri Tanskanen. Kuva: Jani
Kaunismäki.

Työväen Arkiston
erikoistutkija Mikko
Kosunen esittelee
konferenssivieraille
arkiston tiloja. Kuva:
Jani Kaunismäki.

-järjestön toiminnasta. Seminaariosuudessa
kuultiin raportteja jäsenjärjestöjen meneillään
olevista projekteista. Moni esitys käsitteli sähköisiin aineistoihin liittyviä kysymyksiä. Perjantaina paneuduttiin syvemmin seminaarin
varsinaiseen teemaan eli kansanliikkeisiin liittyvien lähdeaineistojen kerääminen ja säilyttäminen globaalissa näkökulmassa. Keynoteluennoitsijoina toimivat Namibian yliopiston
vararehtori Ellen Ndeshi Namhila ja Helsingin
yliopiston professori Anja Nygren. Molempien
esitykset käsittelivät muistitiedon merkitystä

kehitysmaiden historiassa. Perjantai-illan ja
samalla koko tapaamisen päätti Helsingin kaupungin vastaanotto Bockin talon edustustiloissa sekä juhlaillallinen ravintola Seurahuoneella. Lauantaina halukkaat pääsivät tutustumaan
Lenin-museoon ja Työväenmuseo Werstaan
näyttelyihin Tampereella, jonne matkustettiin
bussilla.

Mikko Kosunen
erikoistutkija, Työväen Arkisto
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LIITY JÄSENEKSI
Löydät meidät myös Facebookista
www.facebook.com/sosialidemokraatit

TYÖVÄENPERINTEEN TALLENTAMISEN JA TUTKIMISEN TUEKSI
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KANSAN ARKISTO

Totaalikieltäytyminen
Aseistakieltäytyjäliiton arkistossa
Aseistakieltäytyjäliitto on suomalainen antimilitaristinen
rauhanjärjestö, jonka arkisto on talletettu Kansan Arkistoon. AKL perustettiin vuonna 1974 nimellä Suomen Siviilipalvelusmiesliitto (SPML). Ensimmäiset kymmenisen
vuotta liitto toimi lähinnä siviilipalvelusmiesten etujärjestönä. Jäseniksi saattoivat kuulua vain siviilipalvelustaan suorittavat. 1980-luvulla liiton toimintakenttä laajeni ja siitä muodostui kaikille avoin militarisminvastainen järjestö, jossa alettiin ottaa kantaa yhä enemmän
myös muihin kuin suoranaisesti aseistakieltäytymiseen
liittyviin asioihin. Samalla liiton toimintamuodot ja
kannanotot radikalisoituivat. Nuorten miesten lisäksi
mukaan tulivat naiset ja reservinkieltäytyjät.

Totaalikieltäytyjä on aseistakieltäytyjä, joka
kieltäytyy suorittamasta myös vaihtoehtoista
palvelusta. Kieltäytyjien perustelut ovat vaihdelleet reformistisista vallankumouksellisiin,
toisiaan pois sulkematta. Usein käytettyjä argumentteja ovat Suomessa olleet muun muassa siviilipalveluksen rangaistuksenomainen
kesto, sen suorittaneiden sodanaikainen asema, järjestelmän yhteys armeijalaitokseen ja
syrjintä suhteessa eri ihmisryhmiin. Ideologioista totaalikieltäytyjien perusteluissa korostuvat usein varsinkin pasifismi, antimilitarismi ja
anarkismi sekä eri uskonnot.
SPML ryhtyi aktiivisesti tukemaan totaalikieltäytymistä 1980-luvun puolivälistä alkaen, jolloin siitä alkoi muodostua keskeinen
asevelvollisuuskritiikin muoto. Tähän vaikutti
muun muassa uudistunut lainsäädäntö, vuosina 1987–1991 voimassa ollut väliaikaislaki,
niin sanottu ”Lex Pihlajamäki”, jonka myötä siviilipalvelukseen pääsivät kaikki hakijat. Myös
reservistä saattoi nyt kieltäytyä ”totaalisesti”.
Ennen 1980-luvun alkua totaalikieltäytyjiä olivat olleet lähinnä Jehovan todistajat, jotka va-

pautettiin palveluksesta vuonna 1987. Totaalikieltäytymisen lisääntyminen vaikutti siihen,
että liiton palveluksessa on vuodesta 1984 alkaen ollut juridisiin asioihin perehtynyt henkilö,
lakiasiainsihteeri. Oikeudenkäynneissä avustamisen ja muun neuvonnan lisäksi lakimiehen
toimenkuvaan on kuulunut muun muassa erilaisten lausuntojen laadinta lainvalmistelujen
yhteydessä.
AKL:n arkisto on luovutettu Kansan Arkistoon kahdessa osassa. Ensimmäisen luovutuksen yhteydessä arkistoon on saatu asiakirjoja
liiton perustamisesta vuoteen 1991 asti. Vuonna 2011 arkistoon luovutettiin 1990-luvun aineistoa sekä suuri määrä lakiasiainsihteerin
asiakirjoja noin vuosilta 1992–2006. Tämä
uudempi aineisto järjestettiin vuonna 2016.
Luovutetut lakiasiainsihteerin paperit olivat
kärsineet vesivahingosta, josta toipuessaan ne
olivat erinäisten vaiheiden jälkeen sekoittuneet
täysin keskenään. Järjestäjän tehtäväksi muodostui kyseisten asiakirjojen järjestäminen yksi
kerrallaan. Työ oli kuitenkin antoisaa, sillä aineistosta paljastui paljon ainutlaatuista ma-
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Ylhäällä: Mielenosoittajat vaativat siviilipalveluksen välttämisestä tuomitun Tom Lindahlin
vapauttamista 1980-luvun lopussa. Lindahl toimi
AKL:n puheenjohtajana vuosina 1986–1988. Kuvat:
Kansan Arkisto.
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teriaalia, jonka puuttuminen epäilemättä vaikeuttaisi kokonaiskuvan muodostamista tuon
ajan aseistakieltäytyjäliikkeestä. Asiakirjoista
saattaa puuttua sivuja sieltä täältä, ja osaa lukuisista liitteistä on ollut mahdotonta sijoittaa
alkuperäiseen kontekstiinsa, mutta kokonaiskuvasta muodostuu kuitenkin riittävän selkeä.
Tutkija joutunee silti ponnistelemaan hieman
tavallista enemmän tätä aineistoa selatessaan.
AKL:n arkistossa totaalikieltäytymistä käsittelevää aineistoa on etenkin henkilöakteihin jaotellussa Oikeusjutut-sarjassa, joka sisältää satoja tapauksia 1970-luvun lopulta alkaen. Suurin osa jutuista käsittelee totaalikieltäytyjien
oikeustaisteluita, mutta mukana on myös paljon muita siviili- tai asepalvelusta suorittaneiden oikeuteen asti päätyneitä ongelmia, kuten
poissaoloja, kuuliaisuusrikoksia tai karkaamisia. Totaalikieltäytyjien rikosnimikkeitä ovat olleet siviilipalveluksen välttäminen, siviilipalvelusrikos, asevelvollisuudesta kieltäytyminen ja
vaihtoehtoisesta palveluksesta kieltäytyminen.
Joistakin tapauksista on valitettu kotimaisten
oikeusasteiden lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tai Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomiteaan. Totaalikieltäytyjien aktit sisältävät oikeudenkäyntiasiakirjojen
ja niiden moninaisten liitteiden lisäksi muun
muassa syytetyn, liiton, lakiasiainsihteerin ja
viranomaisten välistä kirjeenvaihtoa, kieltäytymisilmoituksia, esitutkintapöytäkirjoja, valituksia sekä hakemuksia. Totaalikieltäytyjiä koskevaan aineistoon sisältyy paljon arkaluonteisia
henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja, joten sen
käyttö on suurimmalta osin luvanvaraista.
1980- ja 1990-luvulla muutamat totaalikieltäytyjät pyrkivät edistämään tavoitteitaan nälkälakkojen avulla. Tämän radikaalin toimintamuodon tukeminen aiheutti jonkin verran debattia myös liiton sisällä. Lakkoihin ryhtyneitä
kuitenkin tuettiin monenlaisilla kampanjoilla ja
heidän puolestaan kerättiin nimiä vetoomuksiin. Tasavallan presidenttiä kehotettiin käyttämään armahdusoikeuttaan, ja joskus niin
tapahtuikin. Kaikki nälkälakot loppuivat tavalla tai toisella ennen kuin lakkoilijoiden terveys petti, vaikka tukiryhmissä asiasta oltiinkin
syystä huolestuneita. Osa nälkälakoista kesti

yli kuukauden. AKL:n lisäksi nälkälakkoilijoita
tukivat monet muut kansalaisjärjestöt.
Amnesty International alkoi vuonna 1984
adoptoida suomalaisia totaalikieltäytyjiä mielipidevangeiksi, joiden kohtaloista raportoitiin
ympäri maailmaa. Vuosina 1986–1992 Amnesty adoptoi yhteensä 25 suomalaista totaalia,
myöhemmin monia lisää. AKL:n arkisto sisältää muun muassa näihin tapauksiin liittyvää
kirjeenvaihtoa ja hakemuslomakkeita. Suomalaisia totaalikieltäytyjiä koskevaa kansainvälistä huomiota voi tutkia myös arkistoon sisältyvästä AKL:n kansainvälisen kattojärjestön
(War Resisters’ International, WRI) aineistosta.
Totaalikohtaloita tuotiin esiin muun muassa
vuosittaisen Prisoners for Peace -päivän yhteydessä. Vastaavasti AKL pyrki saamaan julkisuutta muiden maiden tuomioita kärsiville
aseistakieltäytyjille. Liitto lähetti esimerkiksi
vetoomuksia lähetystöille. Lisäksi totaalikysymyksiä käsitellään luonnollisesti osana muuta
kansainvälistä kirjeenvaihtoa sekä kokouksittain järjestetyn aineiston yhteydessä. AKL oli
1980-luvulta alkaen varsin aktiivisesti mukana
kansainvälisessä yhteistoiminnassa – myös
muuten kuin pelkästään WRI:n puitteissa. Esimerkiksi pohjoismainen yhteistyö oli ajoittain
vilkasta. Kansainvälisten kontaktien moninaisuudesta kertoo tapaus, jossa eräs totaalikieltäytyjä päätti vuonna 2001 hakea turvapaikkaa
Belgiasta. Suomalaisten ja belgialaisten kampanjassa käytettiin slogania ”ensimmäinen eurooppalainen aseistakieltäytyjä”.
Liiton läheisyydessä, mutta kuitenkin osin
itsenäisinä toimijoina, on ollut monia liikkeitä, kampanjoita ja yhdistyksiä, joiden arkistot
sisältyvät AKL:n arkistoon. Totaalikieltäytymiseen liittyvät etenkin 1980-luvulla toimineet
Poliittisten vankien tuki -yhdistys, Sotareservistä rauhanrakentajiksi -liike (SoRa), Kampanja Asevelvollisuus Pois (KAP) ja Siviilipalvelusmiehen juhlallinen vakuutus -kampanja sekä
esimerkiksi 1990-luvun Alistumattomuus- ja
Yllytyskampanjat. 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa toimi AKL:n Totaalivaltuuskunta, joka
organisoi muun muassa valtakunnallisia Totaalitapaamisia.
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Oikeusavun ja muun konsultaation lisäksi AKL on neuvonut totaalikieltäytyjiä muun
muassa julkaisemalla aiheesta oppaita. SPML
julkaisi vuonna 1986 Juha Tuomikosken Pasifistin vankilavihko -kirjasen ja 1998 ilmestyi
uudistettu Mielipidevangin opas, jota on sittemmin päivitetty useaan otteeseen. Arkistossa on säilynyt jonkin verran materiaalia ainakin
jälkimmäisen syntyvaiheista.
Totaalikieltäytyminen oikeusprosesseineen
on AKL:n arkiston suurimpia aineistoryhmiä,
mutta arkisto sisältää toki paljon muutakin.
AKL on pyrkinyt vaikuttamaan lainsäädäntöön
muun muassa lausunnoilla, eduskuntakyselyillä ja osallistumalla valmisteleviin työryhmiin.
Tavallisten siviilipalvelusmiesten ongelmat ja
neuvonta ovat olleet hyvin keskeisellä sijalla

liiton toiminnassa. Liitto on pitänyt yhteyttä
siviilipalveluspaikkoihin ja laatinut kanteluita
eri tahoille. Siviilipalvelusmiesten oloja on selvitetty esimerkiksi laajoilla kyselyillä. Arkistossa
on asiakirjoja joistakin liiton alueosastoista ja
palveluspaikoittain pidetyistä kokouksista sekä
monista kampanjoista ja muista tilaisuuksista.
Kansainvälistä yhteistyötä voi tutkia kokouksittain, järjestöittäin ja maittain järjestetyistä
asiakirjoista. Kotimaisen aseistakieltäytymiskeskustelun yleistä ilmapiiriä 1960-luvun puolivälistä 1980-luvun puoliväliin voi seurata esimerkiksi sidotuista lehtileikekirjoista.

Janne Kuusisto
Projektityöntekijä,
Kansan Arkisto
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TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO

Kolme vuosikymmentä Työväenliikkeen kirjastoa
Työväenliikkeen kirjaston historialliset juuret ulottuvat 1800-luvun
lopulle. Tällöin työväentaloilla eri puolella Suomea toimi kirjastoja.
Toisaalta yleisen kirjastolaitoksen kehitys ja työväenliikkeen virallisen arkistotoiminnan alkaminen vuonna 1909 ovat olleet osa sitä
kehitystä, josta Työväenliikkeen kirjasto on syntynyt. 1970-luvulla
alettiin hahmotella, miten työväenperinteen tutkimuksen, tallentamisen sekä museo-, arkisto- ja kirjastotoiminnan osalta päästäisiin
järjestyneesti eteenpäin. Mietittiin kokonaisvaltaisesti, millaisia
resursseja ja voimavaroja työväen muistiorganisaatiot edellyttävät
työväenliikkeeltä, ammattiyhdistysliikkeeltä ja valtiovallalta.

Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston
kirjakokoelmat haasteena
Vuoden 1975 yksityisarkistolaki ei mahdollistanut valtionavun käyttämistä kirjastoammattilaisten palkkaamiseen. Arkistojen kasvaneet
kirjakokoelmat olivat osittain järjestämättä,
luetteloimatta ja sisällönkuvailematta. Laajat
ja ainutlaatuiset, mutta luetteloimattomat, kirjakokoelmat eivät palvele tutkimusta ja tutkijoita.
1980-luvulla Opetusministeriö asetti kolme
työväenperinnetyöryhmää selvittämään työväenperinteen tallentamisen sekä tutkimuksen kokonaistilannetta ja tulevaisuutta. SDP
asetti myös oman työväenperinnetyöryhmänsä. Vuonna 1981 niin Opetusministeriön kuin
SDP:n työryhmä pitivät ”Työväenliikkeen keskusmuseon” perustamista tärkeimpänä tehtävänä. Toiseksi tärkeimpänä nähtiin, että perustettaisiin ”työväenperinteen neuvottelukunta
tai muu sen luontoinen yhteiselin, mikä kannustaisi ja koordinoisi työväen ja työväenliikkeen perinteen sekä muun aineiston keruuta,
julkaisemista, tutkimusta ja näyttelytoimintaa.”

Työväenperinne – Arbetartradition ry
Työväenperinne – Arbetartradition ry perustettiin toukokuussa 1983 kaikkien työväenjärjestöjen, -säätiöiden ja -puolueiden sekä
ammattiyhdistysliikkeen valtakunnalliseksi yhteiselimeksi. Yhdistyksen säännöissä mainittiin
keskusmuseon ja työväenliikkeen keskuskirjaston ylläpitäminen. Haaveena oli perustaa tulevaisuudessa koko työväenliikkeen yhteinen
tutkimuslaitos. Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja oli opetusneuvos Olavi Hurri.

Työväenliikkeen kirjasto
Toinen Opetusministeriön työväenperinneryhmä esitti keväällä 1983, että osa kyseisen vuoden työväenperinnemäärärahoista annettaisiin
avustuksena Työväenperinne ry:lle Työväenliikkeen kirjaston perustamisen suunnitteluun.
Kansan Arkiston johtaja Anna-Maija Nirhamo
ja Työväen Arkiston johtaja Esa Lahtinen laativat keväällä 1983 yhteisen muistion, jossa esitettiin Työväenliikkeen kirjaston perustamista
kahden arkiston, Kansan Arkiston ja Työväen
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Kirsti Lumiala ja kirjastosihteeri Mari Jokinen tekemässä kokoelmatyötä
Työväenliikkeen kirjastossa 1990-luvulla. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.

Arkiston, kirjakokoelmista. Kansan Arkiston
kokoelmaan kuului noin 20 000 luetteloitua nimekettä ja Työväen Arkiston kokoelmaan noin
100 000 puuteellisesti luetteloitua nidettä.
Työväenperinne ry sai avustuksen kirjaston
suunnitteluun vuodelle 1984. Avustus saatiin
eduskunta-aloitteen avulla ns. joululahjarahoista. Vuodesta 1985 alkaen Työväenperinne ry on saanut vuosittain toiminta-avustuksen
työväenliikkeen ensimmäisen yhteisen kulttuurilaitoksen, Työväenliikkeen kirjaston, kuluihin.
Opetusministeriön kolmas työväenperinneryhmä selvitti vuonna 1985 työväenperinteen
tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Työväen Arkiston tutkija Matti Simola ja kirjastonhoitaja Tarja Nikander tekivät yksityiskohtaiset selvitykset
kirjaston perustamisesta. Kirjaston toimintaajatuksena oli jo tuolloin: ”toimia työväestön ja
työväenliikkeen historian tieteellisenä erikoiskirjastona, jolloin se hankkii ja asettaa käyttöön
tämän erityisalueensa kirjallisuutta ja muuta
aineistoa sitä tarvitsevien hyödynnettäväksi.”

Kirjaston ovet avautuvat
Anna Wiikin syntymäpäivänä 5. maaliskuuta
1987, Kalevi Sorsan ollessa pääministeri ja

Erkki Liikasen valtiovarainministeri, tieteellinen
erikoiskirjasto avautui Helsingin työväentalolla
Paasivuorenkadulla. Kirjaston asiakaspalvelutila oli tällöin noin 60 m2. Suurin osa kokoelmasta oli suljetussa varastossa työväentalon
kellarikerroksissa.
Vuonna 1986 ensimmäiseksi kirjastonhoitajaksi valittiin VTK, informaatikko Leena Saarinen ja kirjastovirkailijaksi Markku Metsämäki.
1990-luvun alussa kirjastossa työskenteli neljä
kirjastoammatillista työntekijää. Kirjastonhoitajan tukena toimi kolmihenkinen kirjastotoimikunta ja Työväenperinne ry:n hallitus. Kirjaston toiseksi johtajaksi valittiin marraskuussa
1990 FM, informaatikko Kirsti Lumiala.
Uusi kirjasto hyödynsi alusta alkaen tietotekniikkaa niin lainauksessa, luetteloinnissa
kuin bibliografiatyössä. Kirjaston kansallisena
tehtävänä on ollut alusta alkaen kerätä kokoelmiinsa SDP:n, Vasemmistoliiton ja muiden
vasemmistopuolueiden sekä ammattiyhdistysliikkeen ja työväenjärjestöjen painettu aineisto. Tämän tehtävän johdosta kirjasto kartoitti
työväenliikkeen kotimaisen suomen- ja ruotsinkielisen aineiston bibliografioiksi (Työväen
bibliografia I-IV).
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Lama 1990-luvulla
Kirjaston toiminnan laajentumisen ja kasvun
katkaisi 1990-luvun alun lama ja erityisesti
vuonna 1991 aloittanut Esko Ahon porvarihallitus. Laman aikana kirjaston valtionavusta leikattiin lähes 40 prosenttia, henkilökunta väheni neljästä kolmeen ja toimintamenoista oli tingittävä vuosittain. Kirjasto joutui tarkasti pohtimaan, mitkä olivat sen tärkeimmät työt ja toiminta-alueet. Kirjaston johto on alusta alkaen
pitänyt tärkeänä vaikuttavuutta. Johtolankana
oli ja on vieläkin kirjaston kokoelman tieteellinen ja monipuolinen sisältö. Kirjasto on tutustuttanut tutkijat ja kirjailijat lainaajiin kirjallisissa
illoissaan. Kirjasto on huolehtinut, että henkilökunta tietää riittävästi kirjaston kokoelmasta ja
työväenliikkeestä ja saa riittävästi kirjastoalan
koulutusta. Kirjastossa on aina ollut ystävällinen ihminen päivystämässä – kirjastoammattilainen, joka lainaa ja osaa hakee tietoa. Kirjastolla on ollut myös houkutteleva sijainti ja siellä
on ollut viihtyisää.
Kirjasto muutti 1990-luvulla Helsingin työväentalon Paasivuorenkadulla sijaitseviin katutason tiloihin ja alkoi viettää työväenperinnepäivää vuosittain 5. maaliskuuta. Työväenperinnepäivää on järjestetty eri teemoin. Teemoina
on ollut esimerkiksi 1918 naismuistot, vasemmiston vaaliteemat, ja naisten äänioikeus. Kun
professori Seppo Hentilä oli Työväenperinne
ry:n puheenjohtajana 1990-luvun puolivälissä,
alettiin työväenperinnepäivänä palkita vuorovuosin akateeminen tai harrastelijan tekemä
ansiokas ja merkittävä työväentutkimus.
Säännölliset kirjakahvilaillat, joihin kutsuttiin
vieraiksi työväenkirjailijoita ja -tutkijoita, aloitettiin parikymmentä vuotta sitten samoin kuin
Vapun avaus -työväenlauluhetket.

Työväentutkimus-vuosikirja
Työväentutkimus-vuosikirja on työväen perinnelaitosten ja Työväen historian ja perinteen
tutkimuksen seuran yhteinen ja arvostettu tieteellinen julkaisu. Professori emeritus Seppo
Hentilä on vuosikirjan päätoimittaja, FM Alpo
Väkevä kirjastosta toimitussihteeri ja graafikko

Maija Toropainen taittaja. Vuosikirja esittelee vuosittain keskeisen työväentutkimuksen
ja arvioi merkittävät kirjat sekä yliopistolliset
opinnäytteet. Työväen perinnelaitokset esittelevät työtään, tutkimustaan, näyttelyitään,
kirjailijailtojaan ja tapahtumiaan. Vuosikirjalla
on noin 400 tilaajaa. Vuosikirjaan ovat verkostoituneet lähes kaikki työväentutkijat Suomessa. Työväenperinne ry:n jäsenyhteisöjen tukiilmoituksilla on ollut suuri merkitys vuosikirjan
rahoituksessa.
Työväentutkimus on tärkeä, koska se on
nykyisin ainoa tieteellinen työväenliikkeen
historiasta ja tästä päivästä kertova suomenkielinen vuosikirja. Työväenliikkeen kirjaston
tavoin Työväentutkimus täyttää ensi vuonna
30 vuotta.

Työväenliikkeen kirjasto tänään
Paavo Lipposen pääministerikaudesta alkaen
vasemmistolaiset opetus- ja kulttuuriministerit
ovat pitäneet Työväenliikkeen kirjaston toimintaa tärkeänä ja vaikuttavana. Ministerit Claes
Andersson, Maija Rask, Tuula Haatainen, Paavo Arhinmäki ja Jukka Gustafsson ovat vierailleet kirjastossa. Toiminta-avustus on vuosittain
kasvanut tai pysynyt ennallaan. Se ei ole pienentynyt sitten vuoden 1991. Kirjasto on pystynyt tehostamaan toimintaansa sitoutuneen,
luovan ja yhteisöllisen henkilökuntansa sekä
työväentutkijoiden ja kirjaston yhteistyötahojen avulla.
Kirjasto on palvellut asiakkaitaan Sörnäisissä, upeissa peruskorjatuissa tiloissa kuutisen
vuotta. Tila oli aiemmin Partekin näyttelytila.
Kirjasto on tieteellinen erikoiskirjasto, Helsingin yliopiston kirjaston liitännäiskirjasto
ja avoinna kaikille asiakkaille. Kirjaston kokoelman aineistot luetteloidaan Helsingin
yliopiston kirjaston ylläpitämään HELKA-tietokantaan ja Kansalliskirjaston hallinnoimaan
ARTO-tietokantaan. Digitaalisia aineistojaan
kirjasto tallentaa Helsingin yliopiston kirjaston
HELDA-julkaisuarkistoon. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa kirjaston toimintaa tieteen
veikkausvoittovaroista. Kirjastoa ylläpitävällä
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Kirsti Lumiala tanssimassa ystävänsä Timo Totron kanssa eläkkeellelähtöjuhlissaan, jotka
pidettiin Työväenliikkeen kirjastossa 29.4.2016. Kuva: Jimi Reittu. Työväenliikkeen kirjasto.

Työväenperinne ry:llä on ollut seitsemän puheenjohtajaa historiansa aikana: Olavi Hurri,
Vesa Karvinen, Esa Lahtinen, Seppo Hentilä,
Tapio Bergholm, Tero Tuomisto ja nykyisin
Markku Liljeström. Tällä hetkellä hallituksen
varapuheenjohtaja on Päivi Uljas ja muut hallituksen jäsenet ovat: Mikko Kosunen, Jutta
Lithovius, Visa Tammi ja Erkki Vasara.
Ensimmäisenä toimintavuonna 1987 kirjastossa kävi 276 asiakasta ja he lainasivat 900
kirjaa. Vuonna 2015 kirjastossa kävi 16 541

asiakasta ja he lainasivat 47 862 julkaisua.
Samana vuonna kirjaston kotisivuilla käytiin
noin 120 290 kertaa, HELDA-julkaisuarkiston
aineistoa ladattiin yli 16 000 kertaa, kirjastoon
hankittiin yli 500 uutta kirjaa ja kirja- ja lehtilahjoituksia saatiin lähes 3 800 kappaletta. Helkatietokannassa on tällä hetkellä noin 85 000
Työväenliikkeen kirjaston nidettä.
Kirjaston piskuinen mutta kirjastoammatillisesti pätevä ja Työväenliikkeen kirjaston työhön
sitoutunut henkilökunta käsittelee vuosittain
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HELKA-kokoelmaan noin 3 500 tietuetta ja
HELDA-julkaisuarkistoon yli 400 tiedostoa.
Vuonna 2015 Henkilökunta järjesti yhteistyökumppaniensa kanssa yli 50 kirjakahvilaa,
seminaaria, studia generalia -luentoa tai taide- ja kirjanäyttelyä. Kirjakahvilavieraina oli
tutkijoita, kirjailijoita, poliitikkoja ja toimittajia.
Kaikki kirjakahvilat on nauhoitettu ja jokunen
myös videoitu. Tilaisuuksiin osallistui vuonna
2015 noin 1 700 ihmistä.

Hetki Kalevi Sorsalle
Työväenliikkeen kirjasto ylläpitää Kalevi Sorsan kirjallisesta työstä bibliografiaa ja järjestää
vuosittain Kalevi Sorsa -säätiön kanssa joulun
kynnyksellä Hetki Kalevi Sorsalle -tilaisuuden.
Tilaisuudella halutaan kunnioittaa Työväenliikkeen kirjaston todellisen ystävän Kalevi Sorsan
elämäntyötä ihmisenä, poliitikkona, valtiomiehenä ja yhteiskunnallisena ajattelijana.

Työväenliikkeen kirjaston väki
Työväenliikkeen kirjaston täyttäessä vuonna
2017 kolmekymmentä vuotta siellä työskentelee viisi kirjastoammattilaista, siviilipalvelusmies ja osa-aikainen siistijä. Kirjaston kolmas
johtaja, Tuija Siimes, aloitti työnsä elokuun
alussa 2016. Hänen lisäkseen kirjastossa asiakkaita palvelevat asiantuntevasti ja ystävällisesti
kirjastonhoitaja Raija Kangas sekä kirjastovirkailijat Teija Norvanto, Jimi Reittu ja Alpo Väkevä. Siviilipalvelustaan suorittaa Timo Vasara
ja kirjaston siisteydestä vastaa Tomi Kangas.

Työväenkirjaston ystävät
– aatosta jaloa
Työväenliikkeen kirjaston henkilökunnan unelma toteutui, kun Työväenkirjaston ystävät ry
perustettiin vuonna 2013. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Pentti Arajärvi ja varapuheenjohtajana Leena Nikula. Heidän lisäkseen
hallituksen jäseninä ovat taloudenhoitaja Matti
Pirnes, sihteeri Kirsti Lumiala ja tekninen sih-

teeri Pirjo Honkavaara sekä Reino Toivio, Pekka
Hynönen, Risto Kolanen, Maire Wikholm, Iiris
Karppinen, Irma Marttila ja Pirkko Kaskikorpi.
Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen
työväenliikkeen aatteellisista, sivistyksellisistä
ja järjestöllisistä perinteistä, historiasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneita henkilöitä. Yhdistys
kehittää ja tukee Työväenliikkeen kirjaston toimintaa yhteistyössä Työväenperinne ry:n kanssa. Se järjestää mm. kokouksia, seminaareja
ja tapahtumia sekä pitää Punanurkka-divaria.
Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 170.
Työväenliikkeen kirjastossa vietetään tänä vuonna jo kolmatta kertaa Aatosta jaloa
marraskuun valoa – Stadin työväenkirjallisuuspäivää ja siihen liittyvää Kapinarunoiltaa.
Työväenkirjaston ystävien järjestämistä työväenkirjallisuuspäivistä ja Studia Generalia työväenliike -luentosarjasta on muotoutunut perinne. Viime vuonna Työväenkirjaston ystävien
tapahtumissa oli lähes sata esiintyjää ja lähes
tuhat kuulijaa.
Kuvataiteilijat Eeva Louhio ja Maija Toropainen ideoivat Työväenkirjaston ystävien rahoituksella Punainen lanka -yhteisötaideprojektin,
jossa toteutettiin Työväenliikkeen kirjastoon
Tiedon puu -taideteos.

Yhteinen älytila
Tärkein merkitys Työväenliikkeen kirjastolla
kirjahyllyineen, aikakauslehtineen, taideteoksineen, kirjakahviloineen on toimia vasemmistolaisten ja myös kaikkien muiden ihmisten
sosiaalisena kohtauspaikkana, älytilana.
Työväenliikkeen kirjastossa ei pelkästään
lainata ja lueta, vaan siellä myös opiskellaan,
keskustellaan, rentoudutaan, kuunnellaan,
taiteillaan ja ajatellaan. Kirjasto tarjoaa käyttäjilleen tilaa ja välineitä toteuttaa itseään ja
järjestää elämyksellisiä tapahtumia. Se mahdollistaa asiakkailleen tasa-arvoisen pääsyn
tiedon lähteille.

Kirsti Lumiala
Kirjastonjohtaja emerita, Helsinki
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TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN
TUTKIMUKSEN SEURA

”Työväestö, valta ja vapaus” – THPTS:n
kesäseminaari 2016
THPTS:n jokavuotinen kesäseminaari syventyi
tällä kertaa unelmien ja pettymysten vuoteen
1917 teemalla ”Työväestö, valta ja vapaus”.
Tampereen Työväenmuseo Werstaalle oli kokoontunut 22.8.–23.8. parhaimmillaan noin
70 henkilön joukko pohdiskelemaan vallankumouksellista aikaa ennen kaikkea työväestön
näkökulmasta. Edellisen kerran seura käsitteli
aihetta vuosina 1987–1988. Seminaarissa esitettiin kolme kutsupuhetta ja kymmenen lyhyempää paperia. Pääpuhujista professorit Risto
Alapuro ja Pertti Haapala käsittelivät retrospektiivisesti teoksiaan State and Revolution in
Finland (1988) ja Kun yhteiskunta hajosi (1995).
Molemmat valaisivat teostensa syntykontekstia
ja myös niiden herättämää kritiikkiä. Alapuron
ja Haapalan puheita yhdisti rakenteellinen näkökulma ”Suomen” syntyyn ja metodologisen
nationalismin haastaminen.
Dosentti Tauno Saarela puolestaan perkasi työväenliikkeen käsityksiä vuodesta 1917.
Vasemmistopuolueet ja -poliitikot halusivat
kertoa oman tulkintansa tapahtuneesta välittömästi sisällissodan jälkeen. Useissa tulkinnoissa
pahat teot laitettiin ”järjestäytymättömien” tai
”anarkistien” niskoille. Tarina, jonka mukaan
työväki ei pysynyt työväenliikkeen johdon hallinnassa vuonna 1917, toistui muissakin esityksissä. Esimerkiksi Lapin työväki koki, että etelän
puolue-eliitti ei ottanut huomioon heidän näkemystään pohjoisen punakaartien aseistamisen
välttämättömyydestä (Ulla Aatsinki). Kaksikielisen Billnäsin työväenliikkeessä vallattomuus
liitettiin paikkakunnalle muuttaneisiin suomenkielisiin työläisiin erotuksena maltillisista ruotsinkielisistä (Matias Kaihovirta). Jean Boldt ja
Arvid Järnefelt, jotka saarnasivat rahvaalle pääkaupungin vallatuissa kirkoissa, leimattiin aikalaisymmärryksessä ”hulluiksi” (Anna Rajavuori).
Ehkä laajimmin tätä vuoden 1917 hallitsematonta voimaa avasi Mikko-Olavi Seppälä omalla

Professori Pertti Haapala THPTS:n kesäseminaarissa.
Kuva: Sami Suodenjoki.

esityksellään suomalaisten kuplettilaulujen venäläissotilaan hahmosta, joka oli samaan aikaan
sekä inhottava että houkutteleva.
Monessa esityksessä kiinnitettiin huomiota
poliittisen lehdistön rooliin suomalaisten jakajana eri leireihin (Haapala, Samu Nyström, Juha
Matikainen). Toisaalta kaivattiin myös lähteitä,
joissa kuuluisi työväenliikkeen ytimen ulkopuolisten ”järjestäytymättömien”, ”anarkistien” ja
”hullujen” oma ääni – kuinka he esimerkiksi
tulkitsivat aikansa sanomalehtiä? Koviakin tilastollisia aineistoja hyödynnettiin muun muassa
tutkittaessa teollisuuskaupunkien työmarkkinoita maailmansodan aikana (Jarmo Peltola)
ja Tampereen nälkäkriisiä (Kimmo Kestinen).
Metodologisesti esityksistä erottautui Tiina Lintusen verkostoanalyyttinen tulkinta punaisista
työläisnaisista.
Seminaarin viimeinen puhuja Raimo Parikka
löysi useita mustia aukkoja vuoden 1917 tutkimuksesta. Esimerkiksi lukuisten torikokousten
organisointikäytännöt ja venäläisten sotilaiden
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rooli vaatisivat vielä tarkempaa katsetta. Loppukeskustelussa yleisö toivoi tulevilta seminaareilta entistä monitieteellisempää otetta. Vuosi
1917 veti puoleensa lähinnä historiantutkijoita.
Jos seura etenee kronologisesti, seuraavassa
seminaarissa tulkitaan uudelleen sisällissodan
historiaa. Pertti Haapala ennusti, että vuotta
1918 tullaan nimittämään ensi vuonna suureksi

tragediaksi, mutta samalla sanotaan, että vuonna 1917 kaikki olivat oikealla asialla.

Risto Turunen
FM, tohtorikoulutettava, Tampereen
yliopisto
Sami Suodenjoki
FT, Helsingin yliopisto

Työväki sivistyksen tekijänä
Työväki ja sivistys.
Väki Voimakas 29.
Työväen historian
ja perinteen
tutkimuksen seura,
Helsinki 2016.
440 s.

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen
seuran vuoden 2016 Väki Voimakas -vuosikirja ”Työväki ja sivistys” ilmestyi aikataulun
mukaisesti kesäseminaarissa elokuussa. Teos
käsittelee työväen sivistyshistoriaa laajasti ymmärrettynä. ”Sivistyksen” historia on ollut sekä
kasvun, vapautumisen ja mahdollisuuksien että uudenlaisten hierarkioiden, ihmisten muovaamisen ja valtataistelun historiaa. Muuttuva
käsite on kytkeytynyt muun muassa koulutukseen, osaamiseen, kasvatukseen, kulttuuriin,
yhteiskunnalliseen arvostukseen ja itsensä kehittämiseen. Siksi työväenhistoria on ollut keskeisesti sivistyksen historiaa.
Laajan ja kiinnostusta herättäneen aiheen
ansiosta viime vuoden kesäseminaariin perustuvasta kirjasta tuli lopulta seuran historian
laajin, käsittäen 440 sivua ja 13 artikkelia. Artikkelit käsittelevät muun muassa käsitehistoriaa, kirjallisuushistoriaa, työväen laulujuhlia,
poliittista kasvatusta, sosiaalista liikkuvuutta ja
koulutusta sekä koululaitosta. Kirjoittajat edus-

tavat laajaa kirjoa eri tieteenaloja historiatieteistä kirjallisuuden ja musiikin tutkimukseen
sekä kasvatustieteisiin.
Kirjoittajat käsittelevät muun muassa seuraavia aiheita: Risto Turunen analysoi Finlaysonin tehdastyöntekijöiden sivistyskäsitystä
verraten tehtaalaisten itse laatiman lehden
sisältöä sanomalehtiaineistoihin. Kirsi Ahonen
avaa vapaan sivistystyön ja yhteiskunnallisen
osallistumisen välistä yhteyttä tarkastelemalla kunnallisissa luottamustehtävissä 1920-luvun alussa ja 1930-luvun lopussa toimineiden
henkilöiden osallistumista työväenopiston
toimintaan. Reijo Miettinen ja Juha Tuunainen käsittelevät poliittisten vankien opiskelua
1920–1930-luvulla niin sanotussa ”Tammisaaren yliopistossa”. Irma Tapaninen taas piirtää
kuvan Algot Untolasta toisinajattelijana, joka
asettui ja suljettiin vallitsevan sivistyksen ulkopuolelle. Kirjan päättää yhteen sen pääteemaan, koulutukseen ja sosiaaliseen liikkuvuuteen, liittyvä Arto Nevalan artikkeli, joka
kartoittaa työväestön jälkeläisten muuttuvaa,
mutta pysyvästi suhteellisen pientä, edustusta
yliopisto-opiskelijoiden joukossa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä.
Kirjan toimittajina toimivat talous- ja sosiaalihistorian dosentti Sakari Saaritsa ja Suomen
ja Pohjoismaiden historian tohtorikoulutettava
Sinikka Selin Helsingin yliopistosta. Kirjaa esitellään vuoden 2016 Helsingin Kirjamessujen
ohjelmassa tekijöiden voimin.
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TYÖVÄENMUSEO WERSTAS

Uusi Lenin-museo
on sekä vakava että
viihdyttävä. Museossa voi kummastella
salaisen poliisin nahkatakkia ja Suomi-konepistoolia, pysähtyä
neuvostoliittolaisen
vankileiripienoismallin äärelle, nauraa
neuvostovitseille
sekä hypätä Leninin
seurassa Dneprmoottoripyörän kyytiin. Kuva: Olli-Pekka
Latvala. Työväenmuseo Werstas.

Uusi ja erilainen Lenin-museo
Lenin-museo avautui yleisölle kuukausia kestäneen peruskorjauksen ja näyttelyuudistuksen jälkeen kesällä 2016. Avajaisista
lähtien museon ovet ovat käyneet ilahduttavaan tahtiin: sekä
tamperelaisyleisö että koti- ja ulkomaiset turistit ovat löytäneet
upouuteen museoon. Talven tullen koululaiset ja opiskelijat ovat
tungeksineet opastetuille kierroksille.
Lenin-museon nimi ja sijainti Tampereen työväentalossa säilyivät, mutta kaikki muu on toisin. Museo on remontoitu lattiasta kattoon ja
ajanmukainen näyttelytekniikka on korvannut
1980-luvun lasikot ja tulosteet. Perinpohjaisen
uudistuksen suunnitteli Työväenmuseo Werstas, ja hanketta tukivat taloudellisesti Opetusja kulttuuriministeriö, Koneen Säätiö ja Museovirasto.
Leninin henkilöhistoria on tehnyt tilaa monipuolisemmille näkökulmille eikä uusittua museota voi parjata ainakaan henkilöpalvonnasta.
Lenin-museo kertoo Neuvostoliiton synnystä
ja tuhosta sekä tarkastelee Suomen ja suuren
itänaapurin yhteistä historiaa. Tarinaa elävöitetään runsaalla valo- ja elokuva-aineistolla sekä
esineistöllä. Tiedonjanoisimmat voivat tutus-

tua multimedioiden sisältämiin kymmeniin artikkeleihin.
Museouudistuksessa hyödynnettiin uusinta
neuvostohistorian tutkimusta. Punaisena lankana oli kriittisyys – uusi Lenin-museo ei selittele, vääristele tai vaikene. Yleisön toivomat
aiheet aina Neuvostoliiton pakkotyöleireistä
toisinajattelijoiden kohtaloihin saavat tilaa
uudessa museossa. Synkkien teemojen vastapainona Lenin-museossa voi perehtyä muun
muassa iloiseen idänkauppaan ja neuvostomatkailuun.
Tervetuloa tutustumaan uuteen Lenin-museoon joko omin päin tai oppaan kanssa.

Linda Heinonen
projektitutkija, Työväenmuseo Werstas
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Vastuuta
vauvasta
($!

Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu
sekä vastuu ympäristöstä ovat osa
Osuuskunta Tradekan toimintaa.
Kannamme vastuuta vauvasta
vaariin ja tuemme mm. Uusi Lastensairaala 2017 -projektia, eri nuorisojärjestöjä ja ikääntyvien ihmisten
loma- ja virkistystoimintaa.
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Lue lisää
yhteiskuntavastuustamme
www.tradeka.fi

Suomalaisen
rakentamisen
ja
RAKENTAJIEN EDUNVALVOJA
jo 90 vuoden ajan

Rakennusperinteitä arvostaen
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Dokumentointia tehtiin
esimerkiksi Helsingin päärautatieaseman Burger King
-ravintolassa. Kuva: Anne
Lahtinen. Työväenmuseo
Werstas.

Osuuskunta Tradeka 100 vuotta
– dokumentointia ja juhlanäyttely
Osuuskunta Tradekan historian lasketaan alkavan Osuustukkukaupan eli OTK:n perustamisesta vuonna 1917, jolloin osuustoimintaliike
hajaantui kahteen osaan. Ensi vuonna juhlavuottaan viettävän Tradekan tämän päivän
toimintaa on nyt tallennettu museoon. Työväenmuseo Werstaalla on maan laajimmat edistysmielisen osuuskauppaliikkeen kokoelmat, ja
niiden ajallista kaarta haluttiin ulottaa nykypäivään asti.
Nykydokumentointikohteet valittiin yhteistyössä Tradekan kanssa. Painopiste oli työntekijöissä, työpisteissä ja työtehtävissä unohtamatta Tradekan harjoittamaa edistysmielistä
sijoitustoimintaa. Tradeka omistaa hotelli- ja
ravintolatoimintaa harjoittavan Restel Oy:n,
jonka piiristä dokumentoitaviksi kohteiksi valittiin lähiöpub Wanha Mestari, huoltoasema
Shell HelmiSimpukka, kansainvälinen pikaruokala Burger King ja Suomen tunnetuin hotelliketju Cumulus. Tämän lisäksi dokumentoitiin Tradekan päätoimipiste Helsingissä sekä
sosiaalisessa mediassa naapuriapua tarjoava,
Tradekan tukema Nappi Naapuri -sovellus.
Dokumentointi toteutettiin valokuvaten,
videokuvaten, havainnoiden, haastatellen

sekä tekemällä pieniä esinetalteenottoja. Esimerkiksi Burger Kingin työntekijän vaatteet
liitettiin osaksi esinekokoelmaa, ja haastatelluiksi tulivat eri kohteista niin huoltomies,
digityöläinen kuin toimitusjohtajakin. Nykydokumentoinnilla saadaan tallennettua tietoa
meidän aikakautemme työelämästä kootusti ja
ammattimaisesti – näin varmistetaan kulttuuriperinnön säilyminen. Kohteet suhtautuivatkin
dokumentointiin uteliaasti ja innostuneesti,
eikä monelle tullut mieleen, että museot toimivat myös nykypäivän ilmiöiden tallentajina.
Valokuvatuksi tullut huoltoaseman palvelutankkaaja, eli ns. bensapoika, naurahtikin, että
hänen kelpaa nyt sanoa äidilleen olevansa osa
historiaa.
Tradekan täyttäessä sata vuotta järjestetään
Werstaalla osuusliikkeen juhlanäyttely, joka
hyödyntää laajasti museon osuustoiminnallisia
kokoelmia ja kattaa osuustoiminnan kehityksen sadan vuoden ajalta nykypäivään saakka.
Näyttely aukeaa maaliskuussa 2017.

Anne Lahtinen
museolehtori, Työväenmuseo Werstas
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Työväenliike juhlii yhdessä
Vuosina 2017 ja 2018 tulee kuluneeksi sata
vuotta Suomen itsenäistymisestä ja verisestä
sisällissodasta. Työväenliike oli keskeinen voima, jonka ansiosta Suomi itsenäistyi ensimmäisen maailmansodan pyörteissä. Vuonna 1917
saavutettiin kahdeksan tunnin työpäivä ja sosialistinen eduskunta hyväksyi valtalain, jolla
keisarin valta otettiin kansalle. Vastakkainasettelu kärjistyi kuitenkin vuoden 1918 alussa sisällissodaksi, jossa yli 30 000 suomalaista menetti henkensä väkivallan ja vankileirihelvetin
uhreina.
Kun itsenäistymisen ja sisällissodan merkkivuosia vietetään, kuuluu myös työväenliikkeen
ääni. Merkkivuosien ohjelmaa on valmistellut
yli 30 työväenliikkeen organisaation yhteinen
neuvottelukunta. Mukana on esimerkiksi SAK,
SDP, Vasemmistoliitto, ammattiliittoja, sivistysliitot, ajatuspajat, TUL, Turva ja Tradeka sekä
liikkeen säätiöitä ja kulttuurijärjestöjä. Neuvottelukunnan työrukkasena toimivat Työväenmuseo Werstas, Työväen Arkisto ja Kansan
Arkisto.
Ohjelmassa ei keskitytä vain vuosien 1917–
1918 tapahtumiin vaan koko itsenäisyyden
ajan historiaan. Tarkoituksena on nostaa esiin
suomalaisen hyvinvointivaltion ja sopimusyhteiskunnan rakentaminen, joita jatkuvasti uhataan. On tärkeää juhlia sitä itsenäistä Suomea,
jonka työväenliike on rakentanut ja yhtä tärkeää on muistaa yhdessä sisällissodan uhreja.

Vapauden museo
Vapauden museo avataan Työväenmuseo
Werstaalla 27.11.2017, kun kahdeksantuntinen työpäivä täyttää sata vuotta. Museo
toteutetaan vuonna 2006 Tampereelle valmistuneen Tekstiiliteollisuusmuseon paikalle,
joka puolestaan suljetaan yleisöltä 2.4.2017.
Vapauden museo on pohjimmiltaan kertomus
itsenäisen Suomen historiasta, jossa työväenliikkeellä on avainrooli.
Juuri vapautta voi pitää länsimaisen hyvinvointiyhteiskuntamme keskeisenä arvona.

Emme kuitenkaan korosta ns. negatiivista
vapautta, joka kiteytyy paljaimmillaan yksilön
vapaudeksi kuluttaa. Museon vapauskäsitys on
huomattavasti laajempi, ja siihen kuuluu olennaisesti vapauden toteuttaminen vastuullisesti
ja yhdessä muiden kanssa. Tällainen vapaus
on mahdollista vain toimivassa demokratiassa
ja tällaisesta vapaudesta lauloi myös amerikansuomalainen kuplettilaulaja Hiski Salomaa
Vapauden kaihossa vuonna 1929.
Vapauden museon tarinallisena lähtökohtana on Venäjän vallan alla elävä luokkayhteiskunta, jota hallitaan epädemokraattisilla
säätyvaltiopäivillä. Ennen itsenäisyyden aikaa
suomalaiset olivat enimmäkseen köyhiä, eikä
esimerkiksi työntekijöiden tai naisten asema
ollut järin tasa-arvoinen. Vastaavasti sananvapautta, poliittisia oikeuksia tai liikkumisen vapautta ei tuolloin tunnustettu.
Vapauden tarinaa on perinteisesti soviteltu juuri Suomen varhaisvaiheisiin. Esimerkiksi
edesmenneen kirjailijan Veijo Meren historiateos ”Ei tule vaivatta vapaus” kuvasi ajanjaksoa 1870–1920. Museonäyttelyssä ei kuitenkaan jäädä vuosien 1917–1918 hautoihin,
vaan tarkastelu tuodaan 2000-luvulle saakka.
Sadan vuoden takaiset tapahtumat kytketään
laajempiin kehityskulkuihin, suomalaisen kansanvallan ja hyvinvoinnin historiaan sekä työväenliikkeen edesottamuksiin.
Näyttely pohtii eri aikoina puuttuneita vapauksia ja sitä, miten suomalaiset ovat vapautensa itselleen hankkineet. Tällaisia näkökulmia ovat esimerkiksi vapautuminen Venäjän
vallasta, tiedonkulun ja liikkumisen vapaus,
poliittisten vapauksien rajoittaminen 1930-luvulla tai valtiollisen vapauden vaarantuminen
toisessa maailmansodassa. Myös vammaisten
oikeudet, sopimisen vapaus, 1960-luvun henkinen vapautuminen, naisten vapautuminen tai
koulutuksen ja turvaverkkojen tuomat vapaudet ovat mukana. Vapauden museo käsittelee
myös lähihistoriaa, ja teemoina nostetaan esiin
vaikkapa rahan vapautuminen 1980-luvulla,
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mikä mahdollisti uudenlaisen kuluttamisen,
Euroopan unionin tuoma liikkumisen vapaus
ja siihen kytkeytyvä siirtolaisuus sekä tiedon
vapautuminen verkkomaailmassa.

toituun arkistoaineistoon, valokuviin, äänitteisiin, elokuviin tai muistitietoon. Tekstejä ovat
tuottaneet arkistojen ja museon työntekijät, ja
niissä tuodaan tietysti esiin mittaamattoman
arvokkaat työväenliikkeen kokoelmamme.

www.tyovaenliike.fi
Merkkivuosien toinen kivijalka on jo avattu
verkossa. Verkkosivusto www.tyovaenliike.fi
kokoaa yhteen työväenliikkeen juhlavuosiohjelman. Sivustolle on jo koottu runsaasti työväenliikkeen tapahtumia ja järjestöväen toivotaan antavan ohjelmatietoja sivustolla olevalla
lomakkeella. Lisäksi palvelusta löytyy ohjeita ja
tukea oman tapahtuman järjestämistä varten
sekä puhujapankki.
Sivustolla on myös runsaasti tietoa työväenliikkeen historiasta ja oppimateriaalia koululaisille. Siellä on runsaasti tarinoita, joissa tuodaan esiin liikkeen pitkä historia. Nämä mikrohistorialliset pienoistutkielmat yhdistyvät digi-

Tule mukaan!
Juhlavuosien viettoon voi tulla mukaan monin
tavoin. Toivomme, että historiasta innostuneet
työväenliikkeen jäsenet järjestävät ohjelmaa
eri puolilla Suomea. Ammattiliitot, säätiöt ja
työväenliikettä lähellä olevat yritykset ovat
hienosti lähteneet mukaan rahoittamaan yhteistyötä. Vapauden museota tukee myös
valtioneuvoston kanslian johtama Suomi 100
-juhlavuosi. Ammattiosastot, työväenyhdistykset ja yksittäiset kansalaisetkin voivat osallistua
joukkorahoitukseen, joka toteutetaan Kansan
Sivistysrahaston uuden Kulttuurilahja-palvelun
kautta osoitteessa www.kulttuurilahja.fi.

Paperiduunarit
Paperiliiton 110-vuotista historiaa juhlistava näyttely on esillä Werstaalla
14.5.2017 saakka. Näyttely kertoo paperi- ja sellutehtaiden työntekijöistä, paperinjalostuksen historiasta sekä suomalaisen paperin tulevaisuudesta.
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Syö & juo
kotimaista,
työllistät
Suomessa.

Puuliitto on mekaanisen
metsäteollisuuden,
puusepänteollisuuden, metsä-
ja metsäkonealan, venealan,
bioteollisuuden
ja maatalousalojen
työntekijöiden edunvalvoja.
Sopimusalojensa asiantuntijana
liitto solmii 14 työehtosopimusta.
Puuliittoon kuuluu
noin 34 000 jäsentä.
Haapaniemenkatu 7–9
00530 HELSINKI
Puh. (09) 615 161
HWXQLPLVXNXQLPL#SXXOLLWWRÀ
ZZZSXXOLLWWRÀ
facebook.com/puuliitto

TILAA
www.kansanuutiset.fi

PUNANURKKA
Tervetuloa kirjaostoksille
Punanurkka-divariin!

TI 16-18 ja KE 16-18
Myymme poistokirjoja ja
duplikaatteja todella edullisesti.

Punanurkka/
Työväenkirjaston ystävät ry
Työväenliikkeen kirjaston aula
Sörnäisten rantatie 25
00500 Helsinki

TYÖVÄENLIIKKEEN
KIRJASTON DIGITAALINEN
ARKISTO

www.helda.tyovaki.fi
Digitaalisessa arkistossa
aineistoa mm. aihepiireistä:
kansalaissota, internationaalit,
aatteet, opinnäytteet, lehdet,
sodat, suurlakko 1905, Työväentutkimus-vuosikirja. Uutuutena Väki Voimakas -sarja ja
THPTS:n verkkokirjat.
Digitaalista arkistoa
täydennetään jatkuvasti.

Työväentutkimus 2017 -vuosikirjan tilaus
Työväen perinnelaitosten yhdessä julkaisema vuosikirja on vakiinnuttanut
asemansa. Sen tilaa lähes 400 henkilöä tai yhteisöä, minkä lisäksi moni ostaa
sen työväen perinnelaitoksista. Tilaamalla vuosikirjan varmistat, että posti tuo
vuosikirjan kotiisi tai työpaikallesi saakka. Syksyllä 2017 ilmestyvän Työväentutkimus 2017 -vuosikirjan tilaushinta on 12 euroa.
Tilausmaksuilla, Työväenperinne ry:n jäsenyhteisöjen tuella ja tuki-ilmoituksilla
katetaan pääosa Työväentutkimuksen kustannuksista.
Kiitokset kaikille Työväentutkimuksen tukijoille!
Työväenperinne - Arbetartradition ry:n hallitus
Voit tilata Työväentutkimus 2017 -vuosikirjan maksamalla 12€ tilille:
saaja: Työväenperinne - Arbetartradition ry
tilinumero: FI59 1011 3000 8869 10
viesti: Työväentutkimus 2017 + tilaajan nimi ja osoite
Lisätietoa ja osoitteenmuutokset:
Raija Kangas
050 323 5772
raija.kangas@tyovaenperinne.fi
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Julkaisijatahojen yhteystiedot
Kansan Arkisto
Vetehisenkuja 1
00530 Helsinki
p. 044 721 0320 tutkijapalvelu
p. 044 721 0304 kuva-arkisto
info@kansanarkisto.fi
www.kansanarkisto.fi
Avoinna ti–pe 9.00–16.00

Työväen historian ja perinteen
tutkimuksen seura ry
c/o Kansan Arkisto
Vetehisenkuja 1
00530 Helsinki
p. 050 538 9476
raimo.parikka@gmail.com
www.thpts.fi

Työväenliikkeen kirjasto
Sörnäisten rantatie 25
00500 Helsinki
p. (09) 766 429
perinne@tyovaenperinne.fi
www.tyovaenperinne.fi
Avoinna ti 10.00–18.00, ke 12.00–
18.00, to–pe 10.00–16.00
kesällä ti–ke 12.00–18.00, to–pe
10.00–16.00

Työväenmuseo Werstas
Väinö Linnan aukio 8
33210 Tampere
p. 010 420 9220
info@tyovaenmuseo.fi
www.tyovaenmuseo.fi
Avoinna ti–su 11–18
Lenin-museo:
Hämeenpuisto 28, 33200 Tampere
p. 010 420 9222
lenin@lenin.fi
www.lenin.fi
Avoinna ti-su 11-17
Kuurojen museo:
info@kuurojenmuseo.fi
www.kuurojenmuseo.fi
Näyttelyt avoinna pe klo 12–16
Valkeassa talossa (Ilkantie 4, Helsinki)

Työväen Arkisto
Sörnäisten rantatie 25
00500 Helsinki
p. (09) 7743 110
info@tyark.fi
www.tyark.fi
Avoinna ma, ke, pe 10.00–16.00
ti, to 10.00–19.00
Työväen muistitietotoimikunta
Sörnäisten rantatie 25
00500 Helsinki
p. (09) 7743 1170
pete.pesonen@tyark.fi
Avoinna ma–pe 10.00–16.00

Työväenperinne ry
Sörnäisten rantatie 25
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p. (09) 766 429
tuija.siimes@tyovaenperinne.fi
www.tyovaenperinne.fi
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