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PÄÄKIRJOITUS

Toivottavasti tasavaltamme itsenäistymi-
sen satavuotisjuhlan merkeissä järjes-
tetyt tapahtumat opettavat kansalaisia 

ymmärtämään sen, ettei Suomi ollut joulukuun 
kuudentena 1917 valmis. Vain harva aikalainen 
ymmärsi, mitä oli tapahtumassa, ja tuskin ku-
kaan rohkeni uskoa siihen, että itsenäisyydestä 
tulisi pysyvä. Oli käytävä katkera sisällissota 
ja koettava valkoisen Suomen kuningasseik-
kailu, ja vasta tasavaltalaisen hallitusmuodon 
vahvistaminen heinäkuussa 1919 loi perus-
tan sille Suomelle, joka meillä nyt on. Ei sitä 
kovin usein tule ajatelleeksi, mutta Suomi al-
kaa todellakin olla maailman pitkäikäisimpiä 
demokratioita. Vuoden 1917 tapahtumista ja 
työväenliikkeestä Suomen itsenäistymisen vai-
heissa on runsaasti hyvää tutkimuskirjallisuut-
ta. Itsenäistymisen tapahtumahistoriaan emme 
ole halunneet enää palata. Sen sijaan olemme 
halunneet nostaa esiin uunituoretta työväen-
tutkimusta aiheista, jotka ovat osoittautuneet 
itsenäisen Suomen historiassa tärkeiksi. Jul-
kaisemme kolme vertaisarvioinnin perusteella 
hyväksyttyä artikkelia. Ne on merkitty Tieteel-
listen Seurojen Valtuuskunnan myöntämällä 

-
sessaan esille kysymyksen kansallisesta ehey-
tymisestä sisällissodan jälkeen. Hän kysyy, 
syntyikö sankaruudesta työväenliikettä ja kan-
sakuntaa yhdistäviä synteesejä ja mikä oli san-

-

lisen tasa-arvon toteuttaminen on ollut alusta 
lähtien – jo ennen kuin itsenäisestä Suomesta 
osattiin edes haaveilla – yksi keskeisistä työ-
väenliikkeen tavoitteista. Elina Hakoniemen 
mukaan työläisen ja kansalaisen sivistystarve 
kehittyivät rinta rinnan, mutta käsitteiden kes-
kinäinen suhde oli ajoittain myös jännitteinen. 
Teppo Eskelinen ja Sanna Ryynänen kirjoitta-
vat haasteista, joita työmarkkinoiden viimeai-
kaiset muutokset ovat asettaneet ay-liikkeelle. 
Heidän esimerkkitapauksenaan on siivousala.

Pyysimme entiseen tapaan muutamilta työ-
väentutkimuksesta pro gradunsa kirjoittaneilta 

Arvosteltavista kirjoista oli jälleen runsau-

lämmin kiitos. Tiedonkierto-osastossa vuosi-
kirjaamme julkaisevat työväen perinnelaitok-
set kertovat kuluneen vuoden tärkeistä tapah-

 
-

joittajille, toimituskunnalle, toimittajille ja kai-
kille muille vuosikirjaamme avustaneille kuu-
luu jälleen suurkiitos yhteistyöstä. 

Joulukuun kuudentena nostamme maljan 
satavuotiaalle!

Seppo Hentilä 
päätoimittaja 
seppo.hentila(at)helsinki.!

SUOMI 100 
EI PÄÄTY JOULUKUUN  
KUUDENTENA
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HÄVINNEIDEN  
SANKARIKUVIA

ARTIKKELIT

Kansallisen sankaruuden tasoja sisällissodan 
jälkeisessä maltillisessa työväenliikkeessä

Niko Kannisto 
FT, Espoo

yleisö, myös vastakohta, jonka avulla sanka-
ruus erottuu poikkeavaksi ilmiöksi. Sankareita 
syntyy, unohtuu ja niitä muotoillaan tarpeen 

-
siä sankaruuden edellytyksiä ovat yhteinen jul-
kisuus, yhtenäinen koulutus ja yhtenäinen kä-
sitys menneisyydestä. Sankaruutta tutkineiden 

-
kaan sankaruus on pohjimmiltaan neuvottelu-
tulos siitä, minkälaisia tekoja ja ominaisuuksia 
arvostamme.2 

Moderni sankaruus on syntynyt kansal-
lisuusaatteen myötä 1700- ja 1800-luvulla. 
Suomessa J. V. Snellman kehotti uhrautu-
maan maansa puolesta, jotta yksilölliset pyy-
teet muuttuisivat isänmaallisiksi pyyteiksi. J.L. 
Runeberg loi kansanmiehen sankarihahmon 
Vänrikki Stoolin tarinoissa.3 Itsenäisyys tuot-

Sankaruus on kansallisuusaatteen kes-
keinen rakentaja. Useimmissa kan-
sallisvaltioita kuvaavissa teksteissä 

yksittäiset henkilöt – eivät hahmottomat 
joukot – ratkovat yhteiskunnan ongelmia tai 
edustavat yhteiskuntaa. Sotajoukot kuvataan 
komentajansa nimellä, hallitusta kutsutaan 
pääministerin mukaan. Tapahtumat muutetaan 
näin kohti intiimiä yksilön tasoa, mikä tekee 
monimutkaisista abstrakteista tapahtumako-

-
lesta kuollut on sankari, koska ihmiset uskovat 
hänen uhranneen itsensä kaikkien puolesta. 
Muita sankarityyppejä ovat esimerkiksi poliitti-
set johtajat, sotilasjohtajat, kulttuurin luojat ja 
urheilijat.1 

Sankaruudella on useita vaatimuksia. San-
karuudella pitää olla paitsi subjekti, kertoja ja 
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Hannes Kolehmainen Tukhol-
man Olympialaisissa vuonna 
1912. Kuva: Työväen Arkisto.



6 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2017

ti uutta sankarikuvastoa, mutta vuoden 1918 
sisällissota hajotti sankarikuvat ”punaiseen” ja 
”valkoiseen”.

Tässä artikkelissa huomio on ”hävinnei-
den” sankarikuvassa. Analysoin maltillisen 
työväenliikkeen eli sosiaalidemokraattien 
esittämiä näkemyksiä yksilön sankaruudesta 
sisällissotaa seuranneina vuosina. Työväenlii-
ke kohtasi murskaavan tappion vuoden 1918 
sisällissodassa ja voimakasta repressiota sisäl-
lissodan jälkeisinä vuosina. Lisäksi työväenliike 
hajosi pian sodan jälkeen maltillisiin sosiaalide-
mokraatteihin (SDP) ja radikaaleihin kommu-

Erityisesti analysoin sitä, syntyikö sanka-
ruudesta maltillista työväenliikettä ja kansa-
kuntaa yhdistäviä synteesejä, ja sitä, millä ta-
valla vuosi 1918 vaikutti sankaruuskäsityksiin. 
Lähdeaineistona toimivat erilaiset sankaruutta 
käsittelevät kirjoitukset SDP:n julkisuudessa. 

sankaruutta, ”porvarien” sankareita, historial-
lisia sankareita ja urheilusankaruutta.

”Punaisia”
Työväenliikkeessä vastustettiin nationalismia. 
Se tarkoitti työväenliikkeelle kansallisuuskiih-

-
ke kuitenkin ajatteli ja toimi samaan aikaan 
luokkakysymyksen ja nationalismin pohjalta. 
Itsenäisyys oli itseisarvo ja luokkataistelu osa 
isänmaallisuutta. Sisällissodan jälkeen koros-
tui ajatus, että sosialismi oli tie kansalliseen 
yhtenäisyyteen. Seurauksena tästä sosialismin 
sankarit kuvattiin poikkeuksetta kansallisina 
sankareina.4

Sisällissodan jälkeistä muistityötä käytiin 
monilla rintamilla. SDP alkoi valmistella oman 
sisällissodan historiansa taltioimista puoluetoi-
minnan vakiinnuttua vuonna 1919. Valkoisen 
puolen muistityö eteni samaan aikaan legaalin 
järjestelmän projektina. Tampereella asetettiin 
sisällissodan historiakomitea jo lokakuussa 
1918.5

Sisällissodan jälkeen Suomi muuttui demo-
kratiaksi, mikä tarkoitti periaatteessa lehdis-
tönvapautta. Työväenliikkeen sanomalehdet 

olivat 1920-luvun taitteessa täynnä kuvauksia 
punaisten kohtaloista ja valkoisesta terrorista. 
Sisällissodan punaiset uhrit vertautuivat us-
konnollisiin marttyyreihin.6 Punaisten johdon 
ihannointi ei ollut sallittua, mutta toisaalta hä-
viön erityispiirre oli se, että kuolema kohtasi 
rivimiehiä ja paikallistason johtajia. Ylimmistä 
johtajista kuoli väkivaltaisesti todella harva, oi-
keastaan vain Ali Aaltonen ja punaisen Turun 
johtaja William Lundberg. Lähes kaikki muut 
välttivät kuoleman joko pakenemalla Venäjälle 
tai muista syistä.7

SDP muuttui sisällissodan jälkeen aikai-
sempaa maltillisemmaksi reformipuolueeksi. 
Vuoden 1918 vallanotto julistettiin raskaaksi 
erehdykseksi, mutta muuten vanhan työvä-
enliikkeen perinnöstä pidettiin kiinni. Vanha 
työväenliike ja sisällissota tuli yhdistää sanka-
rikuvastoon tavalla, joka sopi uuden SDP:n 
ideologiaan ja oli mahdollinen ensimmäisessä 
”valkoisessa” tasavallassa. 

Seurauksena tästä linjamuutoksesta maltilli-
sen työväenliikkeen merkkihenkilöiden kuva-
uksissa korostuivat – kuvauksen ajankohtaan 
nähden silmiinpistävästi – muut kuin vuoden 
1918 tapahtumat. Työmiehen toimittajaa ja 
kirjailijaa Algot Untolaa (nimimerkki Maiju 
Lassila ja Irmari Rantamala) pidettiin yhtenä 
keskeisimmistä punaisen Suomen mielipiteen 
muokkaajista. Hänet ammuttiin Helsingissä 
toukokuussa 1918. SDP:n pää-äänenkannatta-
jan Suomen Sosialidemokraatin muistokirjoituk-
sessa toukokuussa 1919 häntä muisteltiin kui-
tenkin vain kirjailijana. Pakinoitsija Sasu Puna-
sen (oik. Yrjö Räisänen) mukaan Rantamalan 

-
vosteltu perusteettomasti, koska hän, samoin 

Rantamalaa muistettaisiin jonkin aikaa ristirii-
taisesti, mutta vuosikymmenten kuluttua häntä 
arvostettaisiin suurena työväenluokan kirjaili-
jana.8

Rantamalassa yhdistyivät nationalismin 
yleisen (kansallisen) ja erityisen (työväenliik-
keen osana kansakuntaa) suurmieskaanonin 
yhdistäminen. Toisaalta Rantamalan asema 
sisällissodassa oli keskeinen. Hänestä ei tullut 
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”sijaisuhria” kuten vankilassa vuonna 1919 
kuolleesta Eetu Salinista, joka oli pysynyt 
enemmän syrjässä sisällissodasta.9

Olennaista sankaruuskuvauksissa oli sosi-
aalidemokratian ja kommunismin suhde. Yrjö 

-
kuspoliisin suojissa. Työväenliikkeen vanha 
johtomies ei ollut mukana kansanvaltuuskun-
nassa, mutta istui vankilassa vuosina 1918–
1922. Vapauduttuaan hän siirtyi kommunis-
tipuolueeseen. Mäkeliniä muistettiin sosiaa-
lidemokraattisesti Helsingissä. Hautajaisissa 
Oulussa paikalla oli jopa 6000–7000 ihmistä, 
osin protestina Suomen Sosialistisen Työvä-
enpuolueen elokuussa 1923 tapahtunutta lak-
kauttamista vastaan.10

SDP:n johdolle hautajaisten ”kommunistis-
ta” leimaa oli vaikea hyväksyä ja jopa kukkien 
vieminen arkulle hyväksyttiin puoluetoimi-
kunnassa niukasti äänin 4–3. Suomen Sosiali-
demokraatissa Sasu Punanen kuvasi Mäkelinin 
sosiaalidemokraatiksi, joka oli paria viimeistä 
vuotta lukuun ottamatta toiminut yli puoluera-
jojen itsenäisyyden turvaamiseksi. Sasun mu-
kaan murros koitti vankilavuosina sisällissodan 
jälkeen: ”Neljä vuotta kestänyt vankilakausi oli 
horjuttanut Mäkelinin henkisen tasapainon. 
Sosialidemokraatista oli tullut kiivas kommu-
nisti”.11

Punavankikysymys oli sankaruuskysymyk-
sen tärkeä prisma. Työväenliikkeen pitkäai-
kainen johtohahmo Edvard Valpas-Hänninen 
täytti 50 vuotta vankilassa syyskuussa 1923. 
Hän pysytteli lähes kokonaan syrjässä sisällis-
sodasta, mutta pakeni sodan lopulla Venäjäl-
le. Valpas-Hänninen palasi Suomeen vuonna 
1920 ja tuomittiin pitkään vankeusrangaistuk-
seen. Valpas-Hännisen syntymäpäivät saivat 
laajaa julkista huomiota, koska vuonna 1923 
hän oli viimeisiä sisällissodan poliittisia vanke-
ja. SDP:n edustajat korostivat eduskunnassa, 
että Valpas-Hänninen oli tuomittu täysin vää-
rin perustein – toiminnastaan työväenliikkees-
sä ennen sisällissotaa.12

”Valkoisen mielivallan” vastustaminen oli 
tärkeä sankaruuden teema. Tällainen esimerk-

-

kansanvaltuuskunnan ja vuoden 1918 jälkeen 
Sanomalehti Ilkassa 

-
ta. Pian levisi tieto, että hänet oli surmattu 

”murhasta” välikysymyksen. Ennen häm-
mästyttävän uutis-ankan paljastumista SDP:n 

Suomen mielivallan ja oikeudettomuuden hui-
pentumana. Suomen Sosialidemokraatti korosti 

-
sa, vaikka hänestä oli tullut lopuksi sosiaalide-

tyypilliseksi sankarihahmoksi, ”hienoksi”, ”si-
vistyneeksi” ja ”sympaattiseksi”. Toisessa puo-
luelehdessä, Kansan Lehdessä, päädyttiin samoi-

erehdys tai rikos. Ihmisenä hän oli kuitenkin 
ollut ”nerokas”.13

Sisällissodan jälkeisen työväenliikkeen joh-
tajiin liittyi toisenlaista sankaruutta. Heidän 
merkityksensä oli edustuksellista, mutta sama 
yksilön ominaisuuksia ja toisaalta yhteistä ko-
rostava kansallinen taso näkyi heitä käsittele-
vissä kirjoituksissa. SDP:n johtoon kuulunut 
Väinö Voionmaa täytti 50 vuotta helmikuussa 
1919. Tunnettu historiantutkija, Suomalaisuu-
den liiton entinen puheenjohtaja ja raittiusliik-
keen aktiivi oli Suomen Sosialidemokraatin mu-
kaan ”lahja suomenkieliselle yhteiskunnalle”.14 

Naisilla oli paikkansa 1920-luvun masku-
liinisessa nationalismitraditiossa. Naiset olivat 
yhdistäjiä ja kasvattajia.15 Johtaviin naispoliitik-
koihin kuulunutta Anni Huotaria muistettiin 
50-vuotispäivänä tässä hengessä: pitkä ura työ-
väenliikkeessä, raittiuspyrinnöt, osuustoimin-
taliike, kunnalliset luottamustoimet ja ahkera 
kirjoitustyö. Monipuolista uraa täydensi ”per-
heenäidin raskas velvollisuus ja huoli”.16

Työväenliikkeen sankarijoukko muodostui 
merkkihenkilöistä (lähinnä miehistä), joiden 
merkitys oli keskeisesti ryhmäkohtaista ja kan-
sallisella tasolla kuvattua. Toisaalta työväen-
liikkeen kollektiivisen luonteen vuoksi teot ja 
kuolema kuvattiin poikkeuksetta tekoina ja uh-
rauksina aatteen puolesta.17
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”Valkoisia”
Poliittisen eliitin henkilösuhteet ylittävät yleen-
sä puoluerajat, eikä SDP muodostanut tähän 
poikkeusta. SDP:n puheenjohtajan Väinö Tan-
nerin ystäviä olivat mm. E.N. Setälä (kok.) ja 
Risto Ryti (ed). Heikki Ritavuoren (ed.) mur-
han jälkeen Suomen Sosialidemokraatin päätoi-
mittaja Hannes Ryömä ilmoitti tunteneensa 
hänet 20 vuotta. Maalaisliittolainen poliitikko 
ja moninkertainen ministeri Niilo Liakka oli 
Väinö Voionmaan lanko.18

SDP:ssä porvarillisen yksilön positiivinen 
muistaminen yhdistyi henkilösuhteiden lisäksi 
sosiaalidemokraattien tavoitteiden tukemiseen. 
Edistyspuoluetta edustanut Mikael Soininen 
kuoli maaliskuussa 1924. Hän oli ajanut oppi-
velvollisuutta, kieltolakia ja uskonnon opetuk-
sen uudistamista. Nämä olivat SDP:n tavoit-
teita, joten Soinisen urasta kirjoitettiin laajasti 
Suomen Sosialidemokraatissa.19

Henkilön valkoinen leima saattoi pysyä, 
haalistua tai jopa kadota. Eino Leino kirjoitti 
vuosina 1918 ja 1919 valkoisten näkökulmas-
ta, mutta näki sisällissodan myös luokkakon-

armahduksen puolesta Suomen Sosialidemokraa-
tissa ja etsi 1920-luvun alun tuotannossaan 
kansallista yhtenäisyyttä. Tästä huolimatta 
SDP:ssä Leinoa pidettiin monarkistina ja val-
koisena. Kansan Lehden -
lämäki” (Vihtori Huhta) nimesi Leinon ”man-
nerheimiläisten juhlapelimanniksi.20 

Aho oli vastustanut työväenliikettä. Toisaal-
ta hänen mielestään oli vastenmielistä, että 
suomalaiset jaettiin punaisiin ja valkoisiin. 
Suomen Sosialidemokraatin muistokirjoituksessa 
Ahon uraa kunnioitettiin. Siinä vain lyhyesti 
mainittiin, että Aho oli sisällissodan jälkeen 
ennustanut työväenliikkeen romahtamista ja 
asettunut valkoisten puolelle sykyllä 1917.21

hahmo oli edistyspuoluetta edustanut Heikki 
Ritavuori. Sisäministerinä toiminut Ritavuo-
ri murhattiin 14.2.1922 kotiovensa edustalle 
Helsingissä. Murhaaja Ernst Tandefelt tavoit-
teli pääsyä samaan sankari-asemaan Eugen 

Schaumannin kanssa. Murha herätti kuitenkin 
enimmäkseen raivoa ja halveksuntaa, ja Tande-
felt vieritti syyn joukolle aktivisteja. Murhasta 
kirjoittaneen Risto Nikun mukaan murhan ta-
kana oli todennäköisesti yllytys, mahdollisesti 
jopa salaliitto.22

Murhan välittömänä syynä oli Ritavuoren 
-

seksi vuoden 1922 alussa. Toisaalta Ritavuori 

suojeluskunnat tiiviimmin hallituksen kont-
rolliin. Suomen Sosialidemokraatti epäili Etsivän 

-
vuori herätti vihaa ”puolipunaisena” sovin-
nonrakentajana, joka ajoi vähittäistä punavan-
kien armahtamista. Tällä linjalla oli kuitenkin 
yleinen hyväksyntä maltillisessa keskustapor-
varistossa.23 

Hannes Ryömän mukaan Ritavuori oli ko-
rostanut kansanvaltaa ja valkoisen ja punaisen 
sovintoa kokonaisedun nimissä. Rehellisyyttä 
kuvasti se, että murhaaja ampui hänet takaa-
päin. ”Ei olisi löytynyt niin pahaa miestä, joka 
olisi uskaltanut hänet kohdata kasvoista kas-
voihin ja ampua”.24 Ritavuori samaistui SDP:n 
kansallisiin tavoitteisiin – tasavaltaan, demo-
kratiaan ja eheyttämispyrkimyksiin. Oikeisto 
vaikeni murhasta. SDP:n ja porvarillisen kes-
kustan julkisuudessa Ritavuoresta tuli kansan-
vallan marttyyri, jonka muisto integroi ja moti-
voi näiden tavoitteiden toteuttamiseen.25 

Sankaruus vaatii aina vastapuolen, ”antisan-
karin”. Työväenliikkeen julkisuudessa C.G.E. 
Mannerheim oli 1920-luvun alussa ”epäkan-
sallinen” toimija. Irmari Rantamala piti sisällis-
sodan aikana käsittämättömänä, että talonpo-
jat valitsivat palkkasoturin johtajakseen. Halli-
tusmuodon hyväksymisen yhteydessä vuonna 
1919 jopa yksittäiset työväenyhdistykset vaati-
vat valkoisen kenraalin syrjäyttämistä.26 Man-
nerheim edusti antisankarina vuoden 1918 
valkoisuuden jatkuvuutta ja sen paluun uhkaa. 
Mannerheim oli oikeiston liikehdinnän keula-
kuva SDP:n julkisuudessa, vaikka valkoinen 
kenraali jättäytyi pois politiikasta 1920-luvun 
alkupuolella.27

Samaan aikaan valkoiselle Suomelle Man-
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nerheim oli suurin sankari, joka lisättiin To-
peliuksen Maamme kirjan 1920-luvun painok-
siin.28

Yhteistyön vaikeutta kuvaa valtionhoitaja 
Mannerheimin vierailu Tampereella 30.1.1919. 

-
-

gin toimielimet tekivät vierailun johdosta jou-
kon sekavia päätöksiä. Valmisteluvaliokunnan 
(kaupunginhallitus) enemmistö katsoi aluksi, 
ettei valtuusto voinut tavata Mannerheimia vi-
rallisesti. Sovitteleva valtuuston puheenjohtaja 
Emil Viljanen (SDP) ilmoitti voivansa lausua 
Mannerheimille tervetulotoivotuksen valtuus-
ton puolesta. Valmisteluvaliokunta ehdotti 
tämän jälkeen, että Mannerheimille tarjottai-
siin epävirallinen aamiainen. Valtuusto antoi 
valmisteluvaliokunnan enemmistölle huomau-
tuksen tästä menettelystä.

Sisällissota ja sen jälkeinen kriisiaika syn-
nytti muitakin kiisteltyjä sankarikuvia. Jääkärit 
olivat ensimmäisen maailmansodan päivistä 
1920-luvun puoliväliin eri hetkinä ja eri ryh-
mittymissä marginaalisia maanpettureita, ar-
meijan yhtenäisyyden hajottajia, mutta lopulta 
itsenäisyyden sankareita. Toisaalta merkittävä 
osa jääkäreistä oli poliittiselta kannaltaan sosi-
aalidemokraatteja tai myöhemmin kommunis-
teja. Nämä ”punaiset jääkärit” suljettiin jääkä-
rikertomuksen ulkopuolelle.29 

Heimosodat olivat työväenliikkeen silmissä 
valkoisia projekteja, joten heimosoturit eivät 
kelvanneet heille sankareiksi. Toisaalta yhteisiä 
sankareita eivät olleet Tarton rauhanneuvotte-
lijat tai presidentti Ståhlberg. Heitä arvosteltiin 
erityisesti poliittisen kentän oikealla puolella. 
Yhteisiä sankareita piti etsiä kauempaa men-
neisyydestä ja politiikan ulkopuolelta urheilu-
kentiltä.

Historiallisia sankareita
Historialliseen sankaruuteen sisältyy kehitysus-
ko – viittaus tulevaisuuteen, jonka merkkipaa-
luja menneisyyden sankarit ovat. Ensimmäiset 
suomalaisiksi nimetyt sankarit olivat Vänrik-

1920-luvulle tultaessa 1800-luvun suurmiehet 

muodostuivat tärkeämmiksi kuin koskaan ai-
kaisemmin. Erityisesti J. V. Snellman ja Aleksis 

30 
Snellmanin nimeä käytettiin arkisesti viittaa-

maan ”kansalliseen” kaikissa ryhmittymissä. 
Väinö Voionmaa korosti Snellmanin merki-
tystä talouden uudistajana. Snellmanin synty-
mästä tuli vuonna 1921 kuluneeksi 115 vuot-
ta. Sasu Punanen pani merkille porvarilehden 
kommentin, jonka mukaan Snellman oli ”suu-
rin suomalainen”. Tämä oli Sasun mukaan 
”virkistävää”, koska muina päivinä porvarien 
suurin suomalainen oli Mannerheim.31 

Snellmanin patsas paljastettiin toukokuussa 
1923. Suomen Sosialidemokraatti korosti Snell-
manin edistäneen taloutta sekä vastustaneen 
omaisuuksien keskittymistä. Viimeisinä vuo-
sinaan Snellman ei kuitenkaan enää ollut ym-
märtänyt syntyvää työväenliikettä.32

-
tiin näytelmäkirjailijana. Vuosisadan vaihtees-
sa romaaniteos Seitsemän veljestä kanonisoitiin. 

kuolemasta tuli kuluneeksi 50 vuotta vuoden 
1923 alussa, Suomen Sosialidemokraatti totesi, 

-
sen ja Runebergin ”paatosisänmaallisuuden”. 

Kansan Lehdessä luokkataistelun 
henkiseksi edeltäjäksi.33

Urheilusankareita
”Terve sielu terveessä ruumiissa” on rooma-
lainen sananlasku, joka sai kansallisvaltiossa 
normatiivisen merkityksen. Fyysinen kehitys 
oli moraalisen kehityksen edellytys, ja yksilön 

-
sainvälisen urheilun kehittyminen 1900-luvun 
alussa mahdollisti kansakuntien luomisen ur-
heilusankarien kautta.34

Työväen urheiluseuroja alkoi syntyä 
1900-luvun alussa. Vuonna 1900 perustettiin 
Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto (SVUL). 
Suomenkielinen urheiluelämä pysyi yhtenäi-
senä sisällissotaan saakka. Marraskuussa 1918 
SVUL erotti joukoittain työläisurheilijoita ja 
-seuroja, mikä johti pian Työväen Urheilulii-
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ton (TUL) syntyyn. TUL:n ohjelman mukaan 
porvarillinen urheiluelämä edusti ”valkoista 
kansalliskiihkoa ja yksipuolista ennätystavoit-
telua”, kun taas työväenurheilu edusti palaut-
tavaa toimintaa raskaasta työstä. Jotkut tosin 
tunnustivat ennätystavoittelun osaksi työväen 
urheiluliikettä.35 

Järjestötasolla urheiluelämän jako jäi pysy-
väksi, vaikka arvovaltaiset toimijat vaativat yh-
teistyötä. Martti Pihkala korosti Suomen Urhei-
lulehdessä, ettei SVUL ollut erottanut työläisur-
heilijoita, sosialisteja tai sosiaalidemokraatteja 
vaan punakaartilaisia. Integraation esteenä oli 
TUL:n kielteinen suhtautuminen suojeluskun-
ta- ja maanpuolustustyöhön. Pihkala ehdotti, 
että SVUL ja TUL järjestäisivät vuorovuosina 
Suomen mestaruuskilpailut.36 Väinö Tanner 
piti kohtuuttomana, ettei hänen johtamansa 
Elanto voinut esiintyä ”porvarillisten” osuus-
liikkeiden kanssa samoissa kilpailuissa.37

Huippu-urheilun osalta tilanne oli moni-
mutkainen. Nimimerkki ”joukko suomalaisia 
urheilijoita” toivoi Suomen Sosialidemokraatissa 
syksyllä 1919, ettei osallistumista Antwerpenin 
olympialaisiin rajattaisi vain SVUL:n urheili-
joille. Olympiakomitea tiedusteli keväällä 1920 
TUL:ltä, keitä liitto aikoi lähettää karsintakil-
pailuihin. TUL ei hyväksynyt maailmansodan 
häviäjävaltojen sulkemista Antwerpenista eikä 
kansalaisluottamuksen asettamista osallistu-
misoikeuden kriteeriksi. SVUL:kin empi olym-
piamatkaa, mutta Pohjoismaiden päättäessä 
osallistua Suomi lähti mukaan. TUL jäi syr-
jään, mutta tunnetuin työläisurheilija, ei tosin 

maratonjuoksuun ja voitti kultamitalin.38

Huippu-urheiluun liittyvää sankaruuden 
merkitystä voi ehkä helpoiten hahmotella työ-
väenlehtien arvokisauutisoinnin vertailulla. 
Suomen Kuvalehti

-
peliittain töiden jatkeeksi”. Suomen Sosialidemo-
kraatissa oli vain lyhyitä mainintoja suomalais-
tuloksista. Kansan Lehdessä arvosteltiin koko 

-
-

lainen Vapaa Kansa -

kertoi valkoisten äänetöntä viestiä… ”ennen 
teidän, nyt meidän”.39

Tilanne oli jossain määrin muuttunut vuo-
teen 1923 mennessä, kun Göteborgissa jär-
jestettiin kansainväliset urheilukilpailut. Suo-
men Sosialidemokraatti julkaisi tulokset pikku-

Suomen 
Sosialidemokraatin etusivulla oli laaja kuvaus 
kisatapahtumista ja suomalaissaavutuksista. 
Samaan aikaan Suomen Sosialidemokraatti jul-
kaisi laajasti työväenolympialaisten ja TUL:n 
kisojen tuloksia, joista porvarillinen julkisuus 
vaikeni täysin.40

Elokuussa 1923 Paavo Nurmi teki samana 
päivänä kaksi maailmanennätystä. Pakinoitsija 
Sasu Punasen mukaan:

”Suomalainen sisu on näyttänyt taas vahvimpia 
mongolilaisia ominaisuuksiaan... …Vähitellen 
alkaa tulla Suomen lainkuuliaisellekin kansalle 
ilon aihetta sellaista, joka jättää kerrasta varjoon-
sa Mannerheimin ja vapaussodan.” 

Sasun mielestä kansainvälinen urheilu oli kai-
kille yhteistä. Olennaista ei ollut juokseminen 
porvariseuran väreissä vaan Nurmen työväen-
luokkainen tausta. Sasu katsoi vielä erikseen, 
että TUL:n ajamat kansainvälisten kilpailujen 
rajoitukset olivat lyhytnäköisiä, koska niiden 
seurauksena lahjakkaimmat työläisurheilijat 
siirtyivät porvariseuroihin.41

Vuoden 1924 Pariisin olympialaisista uuti-
soitiin laajasti Suomen Sosialidemokraatin sivuilla. 
Lehdessä oli laaja kuvaus keihäänheitosta ja 
10 000 metrin juoksusta. Jälkimmäistä kuvat-
tiin Ville Ritolan ja ruotsalaisen Edvin Widen 
välisenä kaksintaisteluna. Kansan Lehden etusi-
vulla oli omistettu useita palstoja olympialai-
sille. Neljä vuotta aikaisemmin Antwerpenin 
kisoista palaavien urheilijoiden juhlimista oli 
pidetty ”porvarillisena”, mutta nyt Suomen So-
sialidemokraatissa kuvattiin suopeasti urheilijoi-
den saapumista Suomeen juhlittavaksi.42

Yhdistäviä ja erottavia sankareita
Sankaruudella oli 1920-luvulla monia tasoja. 
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SDP pyrki nostamaan omat toimijansa kansal-
liselle tasolle ja toisaalta kuvaamaan kansallisen 
tason sankaruuden sosiaalidemokratian kautta. 
Samaan aikaan sosialismin ja nationalismin ta-
solla kuvattu sankaruus sekä vahvisti SDP:n 
ryhmän erillisyyttä että toi kansallisen tason 
merkkimiehet yleisempään tietoisuuteen. 43

Sankaruuskuvausten kautta sisällissota tul-
kittiin virheeksi, ikään kuin katkokseksi työvä-
enliikkeen kehityksessä. Yhtä tärkeää oli kom-
munismin erottaminen sosiaalidemokraattises-
ta henkilöhistoriasta ja sankarigalleriasta. Vali-
koiva kerronta loi siltaa yhtenäisen työväenliik-
keen ja uuden SDP:n välille ja erotti kommu-
nisteja vanhasta työväenliikkeestä. Otto Ville 

mielettömäksi ja Yrjö Mäkelin suorastaan mie-
leltään järkkyneeksi. Mäkelinin muistamisella 
tunnettuna itsenäisyysmiehenä ja yhtenäisen 
työväenliikkeen johtajana oli sekä ”valkoisia” 
että ”kommunisteja” vastaan suunnattu tarkoi-
tus. Itsenäisyysmies-kuva todisti sosiaalidemo-
kratian luonnetta kansallisena liikkeenä.

Porvarillisen puolen edustajia muisteltiin 
yleensä työväenliikkeen tavoitteita vasten, jos-
kin henkilökohtainen taso väritti esimerkiksi 
Hannes Ryömän kuvausta Heikki Ritavuo-
resta. Joka tapauksessa porvarillisen henkilön 
kuvaaminen positiivisena poikkeusyksilönä 
oli mahdollista pian sisällissodan päättymisen 
jälkeen. Toisaalta henkilön ”valkoinen” leima 
saattoi olla odottamattoman vahva ja osin riip-
pumaton henkilön teoista ja mielipiteistä, ku-
ten Eino Leinon esimerkki osoitti.

Historiallisen sankaruuden kautta voitiin 
luoda narratiivia kansakunnan kehityskaaresta 
ja esittää Suomi yksilön kautta ristiriidattomas-
ti kehittyvänä sekä merkityksellisenä samaan 
aikaan, kun Suomi itsenäisenä kansallisvaltio-
na tuntui pieneltä ja epävarmalta. SDP:n nä-
kökulmasta historiallinen sankaruus oli osa 
kansallisen sosiaalidemokratian kertomusta, 
jonka avulla SDP koetti tulkita historiaa omien 
tavoitteidensa kautta.

Urheiluelämä oli mielenkiintoisin ja edelli-
sistä eräällä tapaa poikkeava tapaus. Urheiluelä-
män jako jäi järjestötasolla vuosikymmeniksi 

pysyväksi, mikä korosti ”punaisen” ja ”valkoi-
sen” Suomen erilaisia todellisuuksia. Huippu-
urheilun osalta tilanne oli erilainen. Sosiaali-
demokraatit alkoivat hyväksyä jo 1920-luvun 
puolivälistä lähtien kansainvälisen ”porvaril-
lisen” urheilusankaruuden osaksi suomalaista 
sankarikuvastoa.
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Minun on heti kärkeen tunnustettava, että Ni-
ko Kanniston viime vuonna ilmestynyt muhkea 
väitöskirja sai kaltaiseni työväentutkimuksen 
vanhan sotaratsunkin sieraimet herkistymään. 
Kerrankin oli ilmestynyt opinnäyte, joka halusi 
osallistua tutkimuskeskusteluun ja haastaa va-
kiintuneita näkemyksiä.

Kannisto puolustaa tutkimuksessaan tulkin-
taa, jonka mukaan valkoista Suomea ei voida 
kuvata pelkäksi reaktioksi sisällissotaan, rep-
ressiiviseen luokkayhteiskuntaan, suojeluskun-
tiin tai jakautumiseen kahdeksi vastakkaiseksi 
poliittiseksi leiriksi. Leiritulkintaa edustavista 
tutkijoista vaikutusvaltaisimpina Kannisto pitää 

Oliko sisällissodan jälkeinen Suomi vaaleanpunainen?

Niko Kannisto: 
Vaaleanpunainen tasavalta. 
SDP, itsenäisyys ja kansallisen 
yhtenäisyyden kysymys 
vuosina 1918–1924. Väitöskirja. 
Työväen historian ja perinteen 
tutkimuksen seura, Helsinki 
2016. 691 s.
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Pauli Kettusta, Martti Ahtia, Ulla-Maija Peltosta, 
Miika Siirosta, Marko Tikkaa ja Juha Siltalaa. 
Joukko on niin komea, että sen jatkoksi tekisi 
melkein mieli asettua. 

Kanniston mielestä kuva on monipuolisem-
pi. Käsitys kansakunnasta ja valtiosta oli muut-
tunut itseisarvoksi jo vuoteen 1918 mennessä. 
Leirijako ylittyi monissa kansallista yhtenäisyyt-
tä, nationalismia ja isänmaallisuutta koskevissa 
kysymyksissä. Esimerkiksi kansakunnan yhtei-
sestä historiasta tai tietyistä kansallisista sym-
boleista, kuten itsenäisyyspäivästä, Suomen 
lipusta tai urheilusankaruudesta, tuli sosiaali-
demokraattien taholla sellaisia tekijöitä, jotka 
mursivat leiriajattelua. Jos tätä konkretisoisi 
esimerkillä, voisi kysyä, milloin urheilusta kiin-
nostunut duunari alkoi hurrata KOK:n ”porva-
rillisten” olympiakisojen suomalaissankareille. 
TUL:n urheilijoiden voitot työläisolympialaisis-
sa saivat 1920-luvun työväenlehdissä huomat-
tavasti suuremman palstatilan kuin konsanaan 
Hannes Kolehmaisen tai Paavo Nurmen kulta-
mitalit. Työläisurheilijoiden menestys synnytti 
oman kansallisesta urheilusankaruudesta erilli-
sen sankaruuskultin, jota porvarillinen lehdistö 
ei noteerannut millään tavalla. Kolehmaisen ja 
Nurmen työläistausta oli asia, joka nostettiin 
työväenlehdissä aina esille, ja se helpotti hei-
dän hyväksymistään. Monessa tapauksessa, ku-
ten vaikkapa urheilusankareiden fanittamisessa, 
askel negatiivisesta positiiviseen integraatioon 
oli varsin lyhyt. 

Kannisto on antanut väitöskirjalleen rohkean 
otsikon ”Vaaleanpunainen tasavalta”. Kirjan ni-
miölehdellä otsikko on varustettu kysymysmer-
killä, mutta kannessa sitä ei ole. Niin tai näin, 

Kanniston huomioissa aikaisemmasta tutkimuk-
sesta on vinhasti perää, mutta siitä, löytyykö 
vuosien 1918–1924 Suomen nimeämiselle 
”vaaleanpunaiseksi tasavallaksi” riittävästi pe-
rusteita, voi olla toistakin mieltä. Jos muunlaista 
väriskaalaa haetaan, tuon ajan Suomen nimeksi 
sopisi yhtä hyvin ”Valkoisen hämärän maa”, jo-
ka on Marko Tikan suojeluskuntien yhteisöllistä 
ja poliittista roolia vuosina 1918–1921 käsitte-
levän tutkimuksen otsikko. Väitöskirjan pääot-
sikko vaatii oikeastaan tarkentavan kysymyk-
sen: mikä se vaaleanpunainen oikeastaan oli, 
tasavalta vai SDP? Kai se kuitenkin lähinnä SDP 
oli, sillä tasavallan värisävyksi vaaleanpunainen 
kelpaisi huonommin. Suomen poliittinen jär-
jestelmä oli muodollisesti demokraattinen, ja 
sosiaalidemokraateilla oli siinä vahva asema. 
Suomalainen yhteiskunta oli kuitenkin autori-
taarinen suojeluskuntien Suomi, joka vainosi ja 
terrorisoi kaikkia punaisen värin häivähdyksiä, 
myös vaaleanpunaista. 

Niko Kanniston tutkimustulokset osoittavat 
joka tapauksessa sen, ettei poliittinen leirijako 
ollut totaalista. Sisällissodan jyrkentämistä vas-
takohdista ja katkerista muistoista huolimatta 
työväestö oli jo varhain valmis osallistumaan 
myös tiettyihin kansakunnan eheytymisen pro-
sesseihin. Se, että työväestö oli pitänyt yllä vuo-
den 1918 jälkeen omia vastakulttuurisia organi-
saatioitaan lähes kaikilla kulttuurin alueilla, oli 
lopulta omiaan helpottamaan yhteiskunnallista 
integraatiota.

Seppo Hentilä  
professori emeritus, Espoo
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TYÖLÄISET JA KANSALAISET 
MATKALLA PERUSKOULUUN  

– Työläisen ja kansalaisen käsitehistoriaa  
sosiaalidemokraattisessa koulutuspolitiikassa 
ja -toiminnassa n. 1890–1970
Elina Hakoniemi  
tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto  
Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos

Johdanto

Koulutus ja etenkin peruskoulu nähdään 
usein yhtenä Suomen historian menes-
tystarinoista. Aiemmin peruskoulun 

kehitystä on tutkittu pääasiassa institutionaa-
lisesta tai hallinnollisesta näkökulmasta1. Yh-
tenäiskoulu ei kuitenkaan muodostunut poliit-
tisessa tyhjiössä vaan kytkeytyi kansainvälisten 
vaikutteiden rinnalla yhteiskunnan kehitykseen 
pitkällä aikavälillä. Tässä artikkelissa tätä pit-
kän aikavälin kehitystä tarkastellaan sosiaali-
demokraattisen työväenliikkeen näkökulmasta.

Sosiaalidemokraateilla on nähty olleen kes-
keinen rooli peruskoulun synnyssä Pohjois-
maissa. Suomen osalta sosiaalidemokraattien 
sivistysajattelua on kuitenkin tematisoitu tut-
kimuksessa melko vähän. Muiden Pohjoismai-
den osalta tutkimusta on enemmän.2 Tässä ar-
tikkelissa pureudutaan tähän aiheeseen analy-
soimalla käsitteiden työläinen ja kansalainen his-
toriaa suomalaisessa sosiaalidemokraattisessa 
koulutusajattelussa sosiaalidemokraattiseen 
liikkeen käynnistymisestä 1890-luvulla perus-
koulun perustamiseen 1970-luvulla. Tutki-
muskysymyksiä ovat, miten työläisten sivistys-
tarpeesta sekä koulutuksen ja kansalaisuuden 

suhteesta on keskusteltu ja miten nämä kes-

käsitehistoriaa mukaillen tarkastelu painottuu 
käsitteiden muuttuvaan käyttöön ja merkityk-
seen sekä niihin sisältyviin menneisiin tulevai-
suuksiin ja menneisyyksiin3. Analyysia ei sidota 
mihinkään valmiiseen työläisen tai kansalaisen 
määritelmään, vaikka kummastakin käsitteestä 
löytyy runsaasti aiempaa tutkimusta4. Sen si-
jaan tutkimus etsii käsitteille annettuja tai ta-
voiteltuja sisältöjä nimenomaan sosiaalidemo-
kraattisista keskusteluista.

Työläinen ja kansalainen ovat avainkäsittei-
tä kuvaamaan sosiaalidemokraattisen sivistys-
ajattelun kahta päälinjaa: työväen sivistystyötä 
ja kouluopetusta. Niitä on tarkasteltu yleensä 
erillään, mutta niitä on suunniteltu ja kaavail-
tu myös kokonaisuutena. Tämän kokonai-
suuden kattamiseksi artikkelissa tarkastellaan 
sekä Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen 
(SDP) että työväen sivistystyön kattojärjestön, 
Työväen Sivistysliiton (TSL), aineistoja. Artik-
kelissa käytetään käsitteitä sivistys ja koulutus 
analyyttisina kattokäsitteinä, jotka kattavat 
koulusivistyksen, kansansivistyksen ja työvä-
ensivistyksen eri puolet. 
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Artikkelissa käsitellään sivistystyötä suh-
teessa yhteiskunnan kehitykseen. Vastauksia 
etsitään seuraaviin kysymyksiin: Sisältyykö 
yhtenäiskoulun historialliseen taustaan myös 

-
telmä muuttui eksklusiivisesta universaaliksi, 
muuttuivatko myös ajatukset koulun ja kansa-
laisuuden suhteesta tai ajatukset työväestöstä 
osana kansakuntaa? Mitä peruskoulun synty 
kertoo työväenliikkeen ja kansallisvaltion suh-
teen kehityksestä? 

Artikkeli rakentuu kronologisesti keskeisten 
sosiaalidemokraattien piirissä käytyjen keskus-
telujen varaan. Ensimmäinen osa tarkastelee 
työläisen ja kansalaisen käsitteiden suhteen 
muodostumista työväenliikkeen alkuvuosina. 
Tämän jälkeen siirrytään sisällissodan jälkei-
seen aikaan, jolloin TSL perustettiin ja esiin al-
koi nousta oppivelvollisuuslain hyväksymisen 
myötä ajatuksia yhtenäiskoulutuksesta. Viimei-
nen osio tarkastelee työläisen ja kansalaisen kä-
sitteitä koulutusreformisuunnitelmissa toisen 
maailmansodan jälkeen.  

Varhaiset ajatukset sivistyksestä, 
työläisistä ja kansalaisista
Työväenliike mobilisoitui Suomessa aikana, 
jolloin usko sivistykseen kietoi koko väestöä 
yhä voimakkaammin kansansivistystyön pii-

riin. Tämä painoi jälkensä myös työväenliik-
keeseen. Ponnistaessaan kansansivistystyön 
pohjalta työväenliike asetti sivistyskysymykset 
keskeiseen asemaan jo alussa5. Tässä luvussa 
kuvataan työväenliikkeen alkuvuosien sivistys-
keskusteluiden jännitteitä sekä näkemyksiä val-

-
sen osalta varhainen sosiaalidemokraattinen 

-
keisiksi tavoitteiksi asetettiin jo tässä vaiheessa 
yhtenäisyys ja tasa-arvo. Sivistystä koskevat nä-
kemykset kytkettiin osaksi käsityksiä kansalai-
suudesta. Samaan aikaan työväenliike koettiin 
erillisenä ja ulkopuolisena suhteessa muihin 
yhteiskunnallisiin liikkeisiin. Työväenliikkeessä 
kulki kansalaisten kasvattamisen ihanteen rin-
nalla kokemus siitä, että työväenliikkeen tulee 

-
laisen mukana kulki alusta alkaen työläisen eri-
tyinen tarve koulutukseen.

Varhainen keskustelu työläisten sivistämi-
sestä nojasi sekä valistusajatteluun että mar-
xilaisiin oppeihin. Ajatus tietoisuuden rakenta-
misesta oli näissä keskusteluissa keskeisellä 
sijalla. Sen yhteydessä keskusteltiin myös 
itse- ja luokkatietoisuuden kehittämisen tarpees-
ta. Tietoisuuden ja itsetietoisuuden käsitteet 
viittasivat paitsi työläiseen myös laajemmin 
yhteiskuntaan. Puoluekokouskeskusteluissa 

Uudenmaan sosialidemokraat-
tisen piirijärjestön agitaattorit 
vuonna 1907. Kuvaaja: Carl 
Klein. Kuva: Työväen Arkisto.
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tietoisuus merkitsi etenkin tietämistä ja itsenäi-
syyttä. Tietoisuutta tarvittiin moneen: liikkeen 
tavoitteiden tuntemiseen, omien arvioiden ja 
päätösten tekemiseen sekä mielipiteiden muo-
dostamiseen. Työväenliikkeessä oli erityistarve 
työläisen tietoisuuden kasvattamiselle, vaikka 
huomiota kiinnitettiin sen parissa myös käsi-

-
toisuudesta kytkeytyi käsityksiin työläisestä ja 
työväestön historiallisesta tehtävästä. Niiden 
alkuperä oli marxilaisessa teoriassa. Itsetietoi-
sen ja luokkatietoisen työläisen käsitteitä käy-
tettiin paljon myös rinnakkain.6 

Alkuvaiheessa työläisiä pyrittiin herättämään 
ja valistamaan etenkin agitaation ja julkaisuiden 
avulla. Työväenliike vastasi tästä työstä.

-
liikkeen kautta. Työläisyys viittasi palkkatyönte-
kijöihin sekä maaseudun pienviljelijöihin ja ti-
lattomiin7. Miestyöläisen rinnalla keskusteltiin 
myös naistyöläisestä, hänen sivistystarpeestaan 
ja etenkin hänen suhteestaan työväenliikkeen 
jäsenyyteen8. Valistaminen ei palvellut vain 
työläisiä. Se oli keskeinen osa työväenliikkeen 
järjestäytymistä ja toimintaa sekä myöhemmin 
myös vaalityötä. 

Agitaattoreilla oli keskeinen rooli työväes-
tön sivistämisessä9

ja puhujakurssien rinnalla organisoitiin agitaat-
torikurssi vuonna 1906 ja puolueopisto vuon-
na 1913, joissa tarjottiin koulutusta agitaatto-
reille10. Myös työväenopistot tarjosivat erityi-
sesti työläisille suunnattua opetusta. Opistoista 
keskusteltiin puoluekokouksissa, mutta niiden 
toiminnan organisoiminen ei ollut järjestöjen 
tai puolueen vastuulla, joten niitä ei tässä tar-
kastella suoraan osana sosiaalidemokraattista 
koulutusajattelua.11

Mitä työläisille haluttiin erityisesti opettaa? 
Agitaatio levitti sanaa työväenliikkeen ideolo-
giasta ja tavoitteista. Sivistysvisioihin sisältyi 
kuitenkin myös laajemmat tietoisuuden ja 
asiantuntemuksen kasvattamisen tavoitteet. 
Työläisille tarpeelliset tiedot olivat moninaiset, 
ja ne sisälsivät myös tietoa, joka oli kytköksis-
sä käsitykseen kansalaisuudesta. Esimerkiksi 
agitaattorikoulutusten ainevalikoima sisälsi 

talousoppia, Suomen taloushistoriaa, ammat-
tiliiketietoa, työväenliikkeen historiaa, työväen 
lainsäädäntöä, maa- ja metsätalouspolitiikkaa, 

opetusta. Harjoitusaineina opetettiin lasken-
toa, kirjanpitoa ja ainekirjoitusta. Painotus oli 
sosialistisessa teoriassa.12 Luennot etenivät 
nopeasti syvällisen tietoon, mikä on varmasti 
tuonut haastetta vain vähän pohjakoulutusta 
saaneille kurssilaisille13 -

-
tussisällöt kuvastavat näkemystä, jossa korkea 
sivistys nähdään aseena myös työväen palve-
luksessa. Jos se olisi vain ylempien luokkien 
käsissä, ei pärjättäisi. 

-
vissa keskusteluissa sosialismin oppeja mukail-

-
sen ei nähty tukevan työväen pyrkimyksiä. Voi-
makkaimmin tämä tuli näkyviin Ihanne-liittoa 
käsittelevissä keskusteluissa14. Ihanne-liitto 
pyrki tarjoamaan sosialistista varhaiskasvatus-
ta työläislapsille. Sen toiminnan toteutuksesta 
vastasivat sos.dem. yhdistysten naisosastot. 
Työväen sivistystyössä oli usein taustalla varat-
tomuuden aiheuttamat esteet opintiellä, minkä 
vuoksi erillinen työväen sivistystyö oli tarpeen. 
Ihanne-liitto oli tässä merkittävä poikkeus, sillä 
se toimi alkeistasolla, jossa koulutusta oli tar-
jolla myös varattomille. Liiton toiminta jäi kui-
tenkin pienimuotoiseksi, ja se lakkautettiin jo 
vuonna 191115.

Vaikka keskusteluissa oltiin kriittisiä työvä-
enliikkeen ulkopuolisia ajattelutapoja kohtaan, 
niissä tuli esiin myös muita kuin työläisyyteen 

ja sen suhteesta koulutukseen nousivat esiin 
sekä Suomessa että kansainvälisesti16. Myös 
suomalaisissa sosiaalidemokraattisissa keskus-
teluissa niihin kiinnitettiin huomiota jo varhain. 

-
teisen pohjakoulutuksen järjestämistä17. Mutta 
miten tämä vaatimus sopi yhteen sen kanssa, 
että kouluopetusta pidettiin ”porvarillisena”? 

-
vien ja velvollisuuksien myötä osana kehittyvää 



ARTIKKELIT  17

demokratiaa: muutokset vaativat kansalaiseksi 
-

tää omista asioista vastakohtana sille, että on 
muiden vietävissä18 -
suuden välillä oli kytkös, sillä kansalaisuudelle 
annetut määritelmät muistuttavat osittain edel-
lä esitettyjä tietoisuudelle annettuja sisältöjä. 

-
teisiin uudistaa koulutusta vastaamaan parem-
min työväestön tarpeita19. Siinä missä kansalai-
sen käsite oli universaali, sen rinnalla kulkenut 
käsite kansa viittasi sosiaalidemokraattisessa 
puheessa usein vain työläisiin. Vastassa oli ko-
kemus siitä, että aiemmassa yläluokan sivistys-
työssä kansa oli kattanut vain talonpojat. Nyt 
vaadittiin myös työläisten, ”kansan syvien rivi-
en”, tuomista valoon.20 

Muodostuvassa sosiaalidemokraattisessa si-
vistysajattelussa marxilaiset kasvatusnäkemyk-
set yhdistyivät kansansivistysajatteluun. Työ-
läisen ja kansalaisen käsitteiden suhde oli vain 
osittain jännitteinen. Edistyvän yhteiskunnan 
moottorina toimivat uudet ihmiset, uudet työ-
läiset ja uudet kansalaiset. Tämä jo 1800-luvun 
lopulla muodostunut asetelma pysyi sosiaalide-
mokraattisen koulutusajattelun ytimenä myös 
tulevina vuosikymmeninä.

Työväensivistys Työväen Sivistysliitossa 
ja kansalaisten koulutien yhdentyminen
Sisällissota, sitä seurannut TSL:n perustami-
nen sekä oppivelvollisuuslain hyväksyminen 
vuonna 1921 vaikuttivat sosiaalidemokraatti-
seen sivistyskeskusteluun. Etenkin TSL:n pa-
rissa alkoi voimistua idea tietoa ja totuutta vaa-
livasta työläisestä, mikä heijastui myös SDP:n 
kasvatustoimintaan. Samalla koulutus nousi 
yhä keskeisempään asemaan SDP:n politiikas-
sa. Ihanteet kansalaisuudesta kytkeytyivät aja-
tuksiin koulutuksen tasa-arvosta myös pohja-
koulutusta korkeammilla asteilla. 

Alusta alkaen eduskunnassa oli puuhat-
tu kansan koulutustason nostoa. Sisällissota 
muutti keskustelujen sävyä. Oikeistokonser-
vatiivit syyttivät kansan rivien heräämistä kon-

laajenevan koulutuksen välttämättömänä ke-

hittyvälle valtiolle. Maltillisen keskustan nou-
sun myötä aiemmin seisomaan jäänyt oppivel-
vollisuuslaki hyväksyttiin eduskunnassa vuon-
na 1921. Laki teki kaikki 7–13 vuotiaat lapset 
oppivelvollisiksi.21 

Myös sosiaalidemokraattien kannalta sodal-
la oli laajat seuraukset. Työväenliike jakautui 
kahtia: SDP:n toipuessa sisällissodasta Suo-

-
rustettiin syksyllä 1918. Sota vaikutti myös aja-
tuksiin työväen sivistyksestä, ja TSL:n perus-
taminen vuonna 1919 on nähty osana sodan 
jälkipyykkiä. Aiempi työ johti pettymykseen, ja 
Väinö Voionmaalle ja muille asiaa aktiivisesti 
ajaneille TSL:n perustaminen oli korjausliike.22

TSL jatkoi jo aiemmin viitoitetulla tiellä. Sen 
tavoitteena oli nostaa työväen sivistystasoa ja 
paikata aukkoja tarjolla olevassa koulutukses-
sa. Sen parissa nähtiin keskeisenä, että ihmisil-
le tarjotaan työväen näkökulmaan perustuvaa 
tietoa. Liiton ensimmäisissä säännöissä esitet-
tiin, että sen tarkoitus on ”levittää sosialistista 
valistusta työväen keskuuteen sekä tyydyttää 
sen henkisiä kulttuuritarpeita”. Toimintamuo-
doiksi säännöissä kuvattiin julkaisu-, tapahtu-
ma-, opastus- ja välitystehtävät.23

perustettiin vuonna 1921, ja opintopiirit muo-
dostivatkin pian sivistystyön rungon24. Tietoa 
tarjottiin eniten sosialismin historiasta ja teori-
oista, mutta myös kaunokirjallisuus, valtio-op-
pi, historia, kansantalous, kunnallistoiminta ja 
järjestötyö olivat keskeisessä asemassa 1920- ja 
1930-luvuilla.25 

Työläisen sivistämiskeskustelu jatkui myös 
SDP:ssä26. Vuonna 1933 perustettiin kasvatus-
toimikunta vastaamaan puolueen koulutustoi-
minnasta. Toimikunta toimi melko aktiivisesti 
1930-luvulla. Ennen sotaa aktiivisuus hiipui, 
mutta se lisääntyi uudelleen vuonna 1945. 
Toimikunnan aktiivisia jäseniä olivat alussa 
muun muassa Emil Sallila, Arvi Hautamäki, 

-
nen. Toimikunta listasi toimintamuodoikseen 
lastentyön, sivistystyön järjestöissä sekä ”laa-
joihin joukkoihin kohdistuvan sosialistisen 
valistustyön”27 -
työ korostui alkuvuosina etenkin juhlakulttuu-
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rikurssien28 ja puolueopistokurssin29 myötä. 
Mallipuheissa, oppimateriaaleissa ja juhlien 
esimerkkiohjelmissa hahmoteltiin kulttuuriri-
kasta työväenliikettä, jonka jäsenistö huokui 
sivistystä30. 

Näin ollen sivistyneen työläisen ihanne 
noudatti aiempia visioita, mutta samalla tämä 
ihanne oli täydentymässä ja syventymässä. 

ja totuuden kytkeytyminen työläissivistykseen 
ja aiempaa voimakkaampi irtautuminen agi-
taatiosta31. Etenkin TSL:n mutta myös kasva-
tustoimikunnan aineistoista nousee esiin kuva 
työläisestä, joka tunsi klassikot, käyttäytyi ja 
pukeutui hyvin sekä tiesi paljon32. Työväen 
sivistys ei siis eronnut muodoltaan muusta si-
vistyksestä33. Samalla tämä sivistynyt työläinen 
oli edelleen liikkeen aktiivijäsen, tunsi aatteen 
opit ja niiden historian. Työläisyys kytkeytyi 
yhä liikkeeseen, mutta tavoitteet tähtäsivät 
myös laajemmalle, äänestäjiin ja potentiaalisiin 
äänestäjiin. Sivistys oli myös ase kamppailussa 
työläisten, etenkin nuorten, sieluista pääasiassa 
kommunisteja vastaan.

Työläisen ihanne ei kuitenkaan purkanut 
koulutuksen ja kansalaisuuden liittoa. Päinvas-
toin, SDP aktivoitui koulutusasioissa, ja näke-
mykset kansalaisuudesta olivat koulutuspolitii-

-
sessä asemassa myös puolueen ensimmäisessä 
koulutuspoliittisessa ohjelmassa vuonna 1926. 
Ohjelmassa katsottiin, että kansalaisten kasva-
tusoikeus kuuluu yhteiskunnalle. Samalla siinä 
vaadittiin sivistysjärjestöille yhteiskunnan tu-

-
paan tapaan kykynä toimia yhteiskunnassa.34

1930-luvulla, jolloin koulutuspuheet kytkey-
tyivät entistä voimakkaammin demokratian 
kehitykseen35. Näkemykset kansalaisuudesta 
ja työläisyydestä kiinnittyivät yhä tiiviimmin 
yhteen: työläislasten koulutus herätti keskus-
telua, ja ajatukset yhtenäiskoulusta alkoivat 
vahvistua. Etenkin kysymys lahjakkuudesta oli 
keskustelussa keskeisellä sijalla. Vaatimuksena 
oli, että koulutiellä oli mahdollista edetä talou-
dellisesta asemasta riippumatta. Samalla näh-

tiin edelleen haasteena se, että työväen lapset 
eivät pysy osana työväenliikettä koulun hengen 

vaativat lasten sivistämistä, mutta samalla kou-
luopetus nähtiin yhä uhkana työväen tavoit-
teille36. Vaatimukset muutokseen voimistuivat 
1940-luvun puolella.

Työväen omaehtoinen sivistystyö ja 
kehittyvä peruskoulu
Toisen maailmansodan jälkeen koulutusrefor-
mikeskustelu kiihtyi, minkä myötä koulutuk-
sen kokonaisuudistus toteutui 1970-luvulla. 
Samalla työväen sivistystyö jatkui, eikä sivisty-
neen työläisen ihanteesta luovuttu. Työläisen 
ja kansalaisen käsitteiden suhteessa ilmeni jat-
kuvuutta, voimistumista ja sulautumista ajan-
jaksolla 1945–1970. TSL:n parissa nousi esiin 
ajatus työväen omaehtoisesta sivistystyöstä. Sen 
toiminta aktivoitui tällöin. Samalla kansalaisilta 

ajoi muutos kokemusavaruudessa. Mahdolli-
suudet muuttaa julkista koulutusta sosiaalide-
mokraattisten tavoitteiden mukaisesti nähtiin 
aiempaa parempina. Lisäksi mahdollisena näh-
tiin, että työläisen ja kansalaisen sivistystarpeet 
voitiin yhdistää. 

Uusi käsite työväen sivistystyössä oli ajatus 
omaehtoisuudesta. Se esitettiin ensimmäistä 
kertaa painettuna vuonna 1939 TSL:n kirjassa 
Työväen sivistystyö
ajatukseen tarpeesta kouluttaa työläisiä työvä-
enliikkeen näkökulmasta. Arvi Hautamäki kir-
joittaa teoksessa siitä seuraavasti:

Työväen omaehtoinen sivistystyö pitää lähtö-
kohtanaan sitä ajatusta, että ne olosuhteet, joissa 
työläiset ovat olleet ja edelleen ovat, ja se yhteis-
toiminta, jota he ovat työväenliikkeen monipuo-
lisissa toiminnoissa ja tehtävissä suorittaneet, 
ovat luoneet heille ominaisen henkisen ilmapii-
rin ja erikoisia sivistystarpeita37. 

Omaehtoisuus säilyi keskeisenä osana sosiaa-
lidemokraattista retoriikkaa seuraavien vuo-
sikymmenien ajan, ja näkemys liikkeen sivis-
tystehtävästä jatkui. Työläisideaali noudatti 
aiempaa: ihanne asiat ja opit tuntevasta, tietoa 
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ja totuutta etsivästä ja aktiivisesta työläisestä 
piti pintansa38

UNESCOn elinikäisen oppimisen mukana 
myös käsityksellä ”jatkuvasti kasvavasta” työ-
läisestä39. TSL:n opetuksen painopisteet pysyi-
vät pääosin ennallaan, joskin kurssien ja ope-
tusaineistojen määrät nousivat40. 

Myös SDP:n piirissä toteutettu koulutustoi-

aktivoitui uudelleen vuonna 1945, ja se jatkoi 
toimintaansa 1960-luvulle saakka.41 Samoin 
puolueen valistusjaosto toimi aktiivisena, eten-
kin 1940–1950-luvuilla Armas Siimeksen joh-
dolla. Puoluekursseja järjestettiin lyhytkurssei-
na sekä pidempinä kesäkursseina, piireissä ja 
valtakunnallisesti. Tarjottavat tiedot mukailivat 
työläisihannetta: aatetta, tietoa yhteiskunnasta, 
kulttuuria ja käytännön järjestötyötä.42 -
tustyön uusina keinoina kokeiltiin myös alus-
tuksia yhdistysten keskustelukerhoille. Lisäksi 
kasvatustyötä tehtiin julkaisemalla Sosialistista 
Aikakauslehteä.43

sivistyspolitiikassa. Puolue hyväksyi R. H. Oit-
tisen johdolla sivistyspoliittisen ohjelmansa 
vuonna 1949, mikä viitoitti tietä sosiaalidemo-
kraattisille koulunuudistustavoitteille. Ohjel-
maa täydennettiin lyhyen aikavälin tavoiteoh-
jelmilla 1950- ja 1960-luvulla. Tavoitteet ko-
rostivat sivistyksellistä demokratiaa, tasa-arvoa 
ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta44. Näissä 
tavoitteissa juuri työväestö nähtiin keskeisenä 
sivistys- ja kulttuurielämän ulkopuolelle sul-
jettuna ryhmänä, jonka pääsy koulutuksen ja 
kulttuurin piiriin tuli turvata45. Tarve parantaa 
juuri työläisten sivistystä korostui ohjelma-
työn lisäksi myös muualla, esimerkiksi TSL:n 

yhteiskunnallisesta asemasta ja vallasta sekä 
työväen asemasta kansallisessa kulttuurissa46. 

Työläistä ei kuitenkaan määritelty selvästi 

yhä yhteiskuntaluokkaan, mutta oli epäselvää, 
mistä luokasta oli kysymys, koska käsitys työ-
läisyydestä yhdistettiin myös keskiluokkiin ja 
valkokaulustyöläisiin. Esimerkiksi Oittinen 
alkoi määrittää työväestöä arvojen ja tavoittei-
den kautta: yhteiskunnallisuutena, kriittisyyte-
nä ja anti-individualismina47. Samalla kansan 
käsite palasi uudelleen kuvaamaan syviä rivejä 
eliitin ulkopuolella, mikä kävi ilmi muun mu-
assa retoriikassa ”kansan kulttuuritahdosta”48.

Myös voimistuva keskustelu tasa-arvosta ja 
demokratiasta sitoi työläisen ja kansalaisen kä-

-
sellä sijalla SDP:n reformivisioissa, eikä käsitys 
työläisestä haastanut sitä. SDP:n vuoden 1949 
hahmotelma yhtenäiskoulusta kantoi jopa ni-
meä ”kansalaiskoulu”49. Samalla tasa-arvon ja 
demokratian vaatimukset koskivat juuri työ-

-
dot olivat laajentuneet, ja koulun tuli vastata 

-
tisen maailmankatsomuksen ja tavoitteiden 
mukaisesti. Sen tuli olla neutraali siten, että se 
ei sulkisi pois työläisidentiteettiä tai kannus-
taisi työläislapsia pois työväenliikkeen omista 

-
lun jälkeen työläinen kasvaisi sivistyneeksi työ-
läiseksi omaehtoisen sivistystyön ja järjestöjen 
parissa.50

Ajatus siitä, että työväen sivistystyö tarjoaa 
työläiselle tarvittavan sivistyksen, ei näin ollen 
muuttunut. Toteutuessaan reformi kuitenkin 

Osallistujia Työväen Sivis-
tysliiton Oulussa järjeste-
tyllä opinto-ohjaajakurs-
silla vuonna 1947. Kuva: 
Työväen Arkisto.
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muutti paljon, sillä työväenliikkeen tarjoaman 
opetuksen kysyntä laski kaikkien koulutusas-
teiden muututtua maksuttomiksi. Omaehtoi-
nen sivistys irtautui hiljalleen aiemmista tavoit-
teistaan ja ihanteistaan51. Valistuksen voimat 
olivat rajalliset: kehitystä ei pystyttykään oh-
jaamaan suunnitellulla tavalla, ja toivotut uudet 
ihmiset jäivät syntymättä.

Lopuksi
Sosiaalidemokraattisissa visioissa sivistys ja 
koulutus ovat kytkeytyneet sekä työläisyyteen 
että kansalaisuuteen 1800-luvulta alkaen. Työ-
läisen ja kansalaisen sivistystarve ovat kehitty-
neet rinta rinnan, mutta käsitteiden keskinäi-
nen suhde on ollut myös jännitteinen. Sivistys-
ajatukset jalostuivat osana työväenliikkeen ja 
valtion suhteen kehitystä. Työläiset olivat myös 
kansalaisia, ja juuri työväen kansalaisuus vaa-
ti kehittämistä. Samalla kansalaisuus ei saanut 
olla este työläisidentiteetin muodostumiselle. 
Vaikka SDP oli kehittymässä työväenpuolu-
eesta koko kansan puolueeksi, työläiset näh-
tiin yhä erillisenä ryhmänä koulutuspolitiikan 
kentän uudistussuunnitelmissa sodan jälkeen. 
Erona aiempaan oli, että heitä ei enää koettu 
ulkopuolisiksi. Päinvastoin, työväestön asemaa 
pyrittiin nostamaan sivistyspolitiikan keinoin. 
Muutos ei kuitenkaan ollut lineaarinen: sivis-
tyspolitiikka kytkeytyi osaksi yhteiskunnassa 

keskeisyys koulutuskeskusteluissa kertoo myös 
sivistyksen ja koulutuksen poliittisuudesta ja 
yhteiskunnallisuudesta, mikä on jäänyt aiem-
massa tutkimuksessa varjoon. Esimerkiksi ny-
kyisin keskeinen toimija, oppilas, tuli keskuste-
luun vasta myöhemmin52.

-
kän aikavälin tarkastelu jättävät paljon tarkas-
telun ulkopuolelle. Vain idealistiset tavoitteet 
on huomioitu, toteutunut jää ulkopuolelle. 

huomioimatta myös koulutuksen merkityksen 
yksilötasolla. Samalla aineiston kuva sivistys-
ajattelusta on harmoninen ja ristiriidaton, sillä 
samat henkilöt hallitsevat keskustelua. Aineis-
to jättää sivuun myös sukupuolen. Lisäksi sosi-

alististen teorioiden vaikutus suomalaiseen sos.
dem. ajatteluun ja sen suhteeseen kansande-
mokraattien sivistysajatteluun jää artikkelissa 
syvälle rivien väliin. Nämä näkökulmat ansait-
sevat lisähuomiota myöhemmissä tarkasteluis-
sa. 

Laajemmassa koulutuskentän kehityksen 
viitekehyksessä keskeistä on, kuinka näkemyk-
set työläisen sivistystarpeesta ovat heijastuneet 
suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Työväen-
liike pyrki edistämään ihannettaan sivistynees-
tä työläisestä. Yleisesti ottaen koulutuksesta on 
kuitenkin pyritty tekemään luokkavapaata. Ny-
kyiset koulutusinstituutiot eivät erottele koulu-
tustarpeita eritaustaisille oppilaille. Mutta entä 
käsitys kansalaisuudesta koulutuksen sisällä? 
Peruskoulu vapautti työläiset mutta päätti si-

vallitsemaan, mutta jäikö kuva kansalaisesta lii-
an yksipuoliseksi ja ahtaaksi?
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JOSPA KOKEILTAISIIN  
VÄLILLÄ VÄHÄN LEVEÄMMÄLLÄ 
PENSSELILLÄ
Maailmankaupan ja maatalouden murros  
vuosien 1917–1918 yhteiskunnallisen  
kuohunnan taustalla

Päivi Uljas 
FT, Helsinki

Monet tutkijat sijoittavat meidän 
kansalaissotamme ja torppariva-
pautuksemme maailmankaupan ja 

maatalouden suuren murroksen aikakauteen. 
”Höyrylaivojen ja rautateiden tuoma vapaakau-
pan mahdollistama halpa vilja Amerikasta ja 
Venäjältä löi erityisen lujaa Manner-Euroopan 
viljeleviä luokkia. Talonpoikien vastarinta oli 
useimpien suurten vallankumousten taustalla 

ja Algeriaan”, arvioivat mm. Giovanni Arrighi 
ja Beverley Silver (Chaos and Governance in the 
Modern World System) -
na 1944 ilmestyneessä klassikossaan The Great 
Transformation, miten vapaakaupan ja laissez-fai-
re-politiikan seuraukset Euroopan vilja-alueilla 
synnyttivät suuria sosiaalisia ongelmia ja vallan-
kumousten sarjan ensimmäisen maailmanso-
dan jälkimainingeissa. Esimerkkinä hän luette-
lee joukon maita, kuten Bulgaria, Eesti, Suomi, 
Saksa, Unkari, Jugoslavia, Latvia, Liettua, Puola 
ja Romania, joissa tapahtui joko vallankumous 
tai radikaali maauudistus vuosina 1917–1919. 
Esittelen tässä artikkelissa tilattoman väes-
tön ongelmien ja torppavapautuksen taustoja 

Suomessa muutamien hienojen suomalaisklas-
sikkojen johdattelemana ja toivon, että saan 
koukutettua lehden lukijoita näiden hienojen 
tulkintojen luokse ja vaikkapa pohdiskelemaan 
historiantutkimuksen suuria kysymyksiä.

Torpparilaitoksen taustaa
Edvard Gyllingin tutkimus Suomen torpparilai-
toksen pääpiirteet Ruotsinvallan aikana vuodelta 
1909 vie lukijan tutustumaan mm. maanomis-
tuksen ja yhteismaiden problemaattiseen suh-
teeseen. Gylling esittelee mm. hattujen ja mys-
syjen vuosikymmeniä kestänyttä keskustelua ja 
lainsäädännöllistä prosessia 1700-luvulla, kysy-
mystä ovatko kylien yhteismaat kyläläisten vai 
kylän talollisten omaisuutta. Gylling analysoi-
kin lopputulosta, jossa kylien yhteismaat (kar-
keistan nyt monimutkaista prosessia) muuttui-
vat kylän talollisten maiksi. Maanviljely oli tuo-
na aikana hyvin työvoimavaltaista, ja Gylling 
toteaa, että ”suurviljelykselle oli työvelvollinen 
torppariasutus niin tärkeä, jopa välttämätön 
edellytys, että maanomistajat usein uhrasivat 
melkoisia kustannuksia sen synnyttämiseksi 
1700-luvun lopulta eteenpäin.”
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esittelee mm. Forssan alueelta muutaman 

ja oikeudenkäyntejä vuosisadasta toiseen. 
Hän myös dokumentoi äärimmäisen tarkasti 
1900-luvun alkuvuosista eteenpäin torpparien 
kokemia ongelmia, kun kirjallisia vuokrasopi-
muksia puuttui. Varsinaisia torppareita osallis-
tui melko vähän kansalaissotaan. Rasila ehdot-
taa osaselitykseksi sitä, että useimmat torpparit 
eivät olleet enää kovin nuoria vuonna 1918, 
koska uusia torppasopimuksia ei ollut vuosiin 
juurikaan tehty.

Rasilan kuvaama torppareiden ongelmien 
ja niiden rauhanomaisten ratkaisuyritysten val-
tava määrä osoittaa, että maanomistajat olivat 
tavattoman haluttomia minkäänlaisiin myön-
nytyksiin. Rasila dokumentoi yksityiskohtai-

Gylling esittää, että jo vuonna 1805 ”ver-
rattuna Iso-vihan jälkeiseen aikaan maalaisvä-
estön yhtenäinen luonne oli hävinnyt. Vallit-
sevan talollisväestön alapuolelle oli kasvanut 
uusia lukuisia ja nopeasti lisääntyviä väestö-
kerroksia. Se maaseudun luokkamuodostus, 
joka nykyisin on kärjistynyt huippuunsa, oli 
1700-luvun jälkimmäisen puoliskon kuluessa 
päässyt hyvälle alulle”. 

Viljo Rasila (itsekin Jokioisten torppari-
en sukua) on käsitellyt laajasti torppariky-
symyksiä osoittaen mm. Jokioisten alueen 
maaseutuliikehdinnän alkaneen jo vuosisatoja 
aiemmin. Talonpojat olivat vaatineet tiloil-
leen perintö- tai perinnöllistä asumisoikeutta. 
Pyrkimyksenä oli ollut päästä jälleen rälssin 
alta kruunun verottamiksi talonpojiksi. Rasila 

Laukon lakossa häädön saaneita. Kuva: Työväen Arkisto.
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sesti torpparien ja maatyöläisten voimistuvaa 
vaatimusliikehdintää ja lakkoja vuodesta 1905 
eteenpäin. Vasta tämän aineiston luettuaan al-
kaa ymmärtää maanvuokraajien ja tilattoman 
väestön suurta turhautumista vallitsevaan ti-
lanteeseen.

Vahvaa julistusta
Maatyöläisten ja torpparien liikehdintä sai siis 
vauhtia vuodesta 1905. Tuolloin olivat lakos-
sa mm. monet maatyöläiset, esimerkiksi omat 
isovanhempani Mustialan maatalousopistossa. 
Laukon kartano Vesijärvellä hääti lakkoilevat 
80 torppariperhettä. Arvid Järnefelt kuvasi 
vuonna 1908 tunnetussa teoksessaan Maa kuu-
luu kaikille olosuhteita puoli vuotta Laukon la-
kon ja häätöjen jälkeen seuraavasti:

-
-

hemmissä torpissa …onkin käynyt mitä kauhein 
hävitys: vesikatot ovat murretut maahan, ovet 
teljetyt ja kaikki jätetty sateiden mädännytettä-
väksi. Vaikutus on kuin sota-ajalta, tärisyttävä, 

torpparien tavaroita pihamailla keväthäädön 
jäljiltä. Ne ovat siinä olleet kaikissa sateissa ja 
tuulissa. Näkyy esimerkiksi vaaleansiniseksi 
maalattu sohva, matala kaappi, jonka päällä sei-
soo myrtti ruukussaan. Ei ole kuollut, vaikka on 
koko kesän siinä ulkosalla hoitamatta seissyt. 
Tuokin taitaa olla teidän kukkianne, minä kysyn 
saattajapojalta. Hänen leukansa värähtää. Hän 
kääntyy pois. On.”

Vaikka oma isäni oli häätöjen aikaan vasta kuu-
sivuotias, hän puhui Laukon häädöistä täynnä 
suuttumusta vielä yli 80-vuotiaana. Itsekin 
aloin itkeä lukiessani ensimmäistä kertaa Jär-
nefeltin kirjaa. Hänen raporttinsa Laukon lak-
komailta on oman arvioni mukaan eräs mer-
kittävimpiä kansalaismielipiteitä muokanneita 
teoksia vuoden 1918 tapahtumiin johtaneella 
tiellä, varsinkin kun torppien häätökysymys 
säilyi ajankohtaisena läpi vuosikymmenen. Jär-
nefeltin teos oli oman aikakautensa pieneläjille 
ja heidän jo kaupunkiin muuttaneille lapsilleen 
todellinen ja syvällisesti merkityksellinen pa-
himpien painajaisten tulkki, jota työväenyhdis-
tysten kerhoissa luettiin hartaasti.

Mobilisoinnin tuskaa
Hannu Soikkanen, Sulo Wuolijoki, Viljo Ra-
sila ja Matti Peltonen kuvaavat tutkimuksis-
saan hienosti torpparikysymyksen yhteydessä 
käytyä linjataistelua, ainaista ongelmaa, jossa 
järjestöjohto asetti tavoitteet, joita johdettavat 
eivät omaksuneet. Tampereen torpparikokous 
vuonna 1906 oli lähtölaukaus torppareiden 
valtakunnalliselle järjestäytymiselle sosialide-
mokraattisen liikkeen yhteyteen. Voivatko so-
sialistit ajaa maan yksityisomistusta, oli vanhan 
työväenliikkeen eräs keskeinen väittelyn aihe. 
Tampereen maanvuokraajien kokous ei vielä 
asettanut vaatimusta täydellisestä torpparien 
vapautuksesta, koska sellaiseen ei näyttänyt 

esitti viljelypakkoa ja maanvuokrausolojen val-
vontaa. Pienviljelijäliiton julkaisussa pohditaan 
otsikolla ”Omistus vaiko vuokraoikeus”, miten 
tämä ensimmäinen torpparikokous Tampe-
reella päätyi aluksi vaatimaan torppareille vain 

oli valittu monelta paikkakunnalta paikallisen 
työväenliikkeen aktiiveja ja kiertäviä puhujia, 
jotka olivat olleet järjestämässä torppareiden 
kokouksia. Ja juuri siksi kysymys omistus- tai 
vuokraoikeudesta ratkesi vuokraoikeuden hy-
väksi ylivoimaisella ääntenenemmistöllä. Työ-
väenliikkeen johtomiehet katsoivat saaneensa 
sosialistisille näkemyksilleen murskavoiton. 
Toisaalta mm. Toivakan ja Elimäen torpparit 
olivat jo valmistelukokouksissaan esittäneet 
ajatuksen omasta maasta, mutta Edvard Gyl-
ling oli torjunut jyrkästi tämän sanoen, että 
oman maan hankinta torppareille ja tilattomil-
le vain lykkäisi koko sosialistisen uudistuksen 
kaukaiseen tulevaisuuteen. Myöhempään torp-
parien kokoukseen maanvuokraajat valmistau-
tuivat paremmin. Tavoitteeksi hyväksyttiin täl-
löin maanomistuksen siirtäminen torppareille. 

Torpparit, pienviljelijät ja maatyöläiset, 
jotka kokivat maatalouden kriisin omassa 
elämässään, menivät mukaan nousevaan so-
siaalidemokraattiseen liikkeeseen, omaksuivat 
mahdollisesti sosialismin utopian, mutta esit-
tivät omat tavoitteensa maaolojen muuttami-
sesta. Heillä oli monella alueella pitkä traditio 



ARTIKKELIT  25

ja kokemusta oikeustaisteluista kruunun ja 
aateliston kanssa. Torpparit menettivät hää-
tökiistojen aikana lopullisesti uskonsa valtion 
päätöksentekoprosesseihin eivätkä myöskään 
luottaneet sosialidemokraattisen puoluejoh-
don ajamiin tavoitteisiin pitkäaikaisista maan-
vuokraussopimuksista. He alkoivat vaatia 
maiden yksityisomistusta. Tämä vaatimus oli 
aluksi ideologisten syiden vuoksi sosialisteil-
le vastenmielinen, mutta siitä tuli pian heidän 
puolueensa keskeinen vaaliarsenaali. Puolue 
omi torpparivapautuksen itselleen ja alkoi pi-
tää sitä oman yhteiskunnallisen toimintansa 
eräänä suurimpana saavutuksena.

Häätöuhat ja kompromissin hetki
Viljo Rasila, Sulo Wuolijoki ja Matti Peltonen 
sekä monet muutkin tutkijat ovat kuvanneet, 
kuinka suomalaispoliitikoista koostunut se-
naatti oli vastustanut, jarruttanut ja vitkutellut 
kymmeniä tuhansia torppariperheitä koskevi-
en häätöjen estävän asetuksen antamista miltei 
kymmenen vuotta ja pitänyt maareformihank-
keita törkeänä yksityisen omistusoikeuden 
loukkausyrityksenä. Maatalousasiantuntijoiden 
arvioiden mukaan kaikkiaan 60 000 perhettä 
oli joutunut elämään häätöuhan alaisena vuo-
teen 1919 mennessä. Sitten hyväksyttiin laki, 
joka esti häädöt 7 vuodeksi. Lain vastustajat 
olivat saaneet kuitenkin puolelleen riittävästi 
ääniä. Sen vuoksi lakiehdotuksen kiireellisek-
si julistaminenkin tuli hylätyksi vuonna 1914. 
Svinhufvud antoi vuonna 1918 eduskunnalle 
torpparivapautusta koskevan lakiesityksen, 
vain muutamaa päivää ennen kansalaissodan 
syttymistä, kymmenen vuoden viivyttelyn jäl-
keen ja kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun 
bolsevikit olivat ottaneet vallan käsiinsä Ve-
näjällä – veitsen jo hipaistessa kurkkua. Svin-
hufvudin lakialoite näyttää olleen eräänlainen 
viime hetken kompromissiyritys, joka tehtiin 
vallankumouksen pelossa ja jonka tavoitteena 
oli vetää torpparit pois liikehdinnästä. 

Se että torpparivapautusta alettiin toteut-
taa muutamia päiviä ennen kansalaissotaa, on 
surullinen muistutus siitä, ettei yhteiskuntaa 
hallitseva eliitti ollut suostunut edistämään ta-

sa-arvoa ja oikeudenmukaista ratkaisua ennen 
-

dan jälkeiset vuodet mielletään usein kurjuu-
den ajaksi, jolloin henkiin jääneet punavangit 
raahautuivat nälissään kotitölleilleen. Pienvilje-
lijäin liiton vuoden 1938 juhlanäytelmän kaval-
kadissa noita vuosia kuitenkin pidettiin onnen 
aikana, kun puuhakas maanmittari oli käynyt 
mittailemassa uusien pienviljelytilojen rajoja. 
Yhteiskunnan selviytymiselle muutkin välttä-
mättömät uudistukset saatiin aikaiseksi, mutta 
millä kauhealla hinnalla. 

Oikeisto ei yleensä edistä eikä ylistä yksi-
tyisomaisuuden pakkolunastusta ja jakoa kan-
salle eheyttävänä ja viisaana toimenpiteenä. 
Vasemmisto ei puolestaan pyri edistämään 
yksityisomistamista tuotannollisesti etevim-
pänä systeeminä. Se perustelee asiaa sillä, että 
yksityisomistuksen avulla työn tuottavuutta 
parannetaan tehokkaimmin repimällä tulokset 
ylipitkien työaikojen avulla työntekijän omasta 
selkänahasta. Torpparivapautus omaksuttiin 
kuitenkin niin vasemmiston kuin oikeistonkin 
taholla ”omaksi saavutukseksi”. Hämmentävä 
tapahtumasarja sopeutettiin ja kesytettiin his-
toriallisiksi myyteiksi.

Häädöt ja maailmankaupan murros
Matti Peltonen aloittaa väitöskirjansa Talolliset 
ja torpparit siteerauksella Väinö Linnan Täällä 
pohjantähden alla teoksesta. Siinä Jussi kuunte-
li kauhuissaan rouvan pohdiskelua pappilan 
laitumista ja heinämaista. Rouva oli vähätel-
lyt niiden määrää, ja Jussin pelkoon oli hyvin 
konkreettinen syy, koska torpparin viljelemi-
en peltojen muuttaminen laitumiksi saattoi 
merkitä torpparille häätöä. Peltonen toteaa, 
kuinka Suomen maatalous koki suuria muu-
toksia 1800-luvun lopulla. Sen tuli sopeutua 
maailmanlaajuisen viljakriisin aiheuttamiin 
ongelmiin, viljan hinnanlaskuun ja menekin 
ehtymiseen halvan venäläisen viljan korvates-
sa kotimaista. Tämä paine ajoi maatilatalouk-
sia muuttamaan tuotantosuuntaa karjatalou-
teen, koska etenkin voin myynti Venäjälle tai 
vaikkapa Englantiin mahdollisti paremman 
tuoton. Viljelijät alkoivat perustaa osuusmei-
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jereitä, parantaa kaikin tavoin maidon ja voin 
laatua sekä lisätä karjataloutta viljelyn kus-
tannuksella. Tuotantosuunnan muutos lisäsi 
karjaa ja kunnollisten laidunmaiden tarvetta. 
Tässä tilanteessa katse kohdistui torpparien 
viljelemiin peltoihin. Jussilla oli siis täysi syy 
olla huolissaan, koska 1900-luvun alkuvuosina 
juuri maanvuokrauksen ehdoista ja torpparien 
oikeuksista raivaamiinsa peltoihin käytiin valta-
va määrä riitoja ja toteutettiin pelättyjä häätöjä. 
Ja näin palaammekin tämän artikkelin ensim-
mäiseen lukuun, jossa mm. Arrighi ja Polanyi 
kuten monet muutkin arvostetut kotimaiset 
ja ulkomaiset tutkijat arvioivat ensimmäisen 
maailmasodan jälkeisten suurten vallankumo-
usten selitykseksi maailmankaupan muutosta, 
vapaakaupan halpaa viljaa ja parantuneita lii-
kenneyhteyksiä, jotka muuttivat viljelijäväes-
tön elämän ehtoja lähes kaikkialla maailmassa.

Historiantutkimuksen suurten 
kysymysten äärelle
Olemassa oleva laaja tutkimusaineisto, joka 
käsittelee maanomistusoloja ja torpparien ja 
tilattoman väestön tilannetta ennen Suomen 
itsenäistymistä, antaa paljon aihetta pohdis-
keluun. Samalla, kun analysoimme Tannerin 

-
pa Järnefeltin kirjan merkitystä kansalaisten 
kasvaneeseen tyytymättömyyteen, voisimme 
myös pohtia koko suomalaista itsenäistymis-
prosessia osana maailmanlaajuista mullistusten 
sarjaa, eräänlaista kaatuvien dominopalikoiden 
prosessia. Itselleni oli huikeaa havaita maail-
manlaajuisen vapaakaupan, viljan hintakriisin 
ja Suomen torpparihäätöjen välinen yhteys. 
Sellainen perin arkinen asia kuin lisääntynyt 
laidunmaan tarve muuttuikin hyvin keskeiseksi 
kysymykseksi, jonka ympärillä tapahtui järisyt-
täviä murroksia niin yksittäisille perheille kuin 
kansakunnallekin. 

-
aansa, uusin kotimainen tutkimus tuntuu yhä 
pyörivän suomalaisten poliitikkojen, ideologi-
an, vallan ja yksittäisten tapahtumien ympä-
rillä. Vallankumouksellista mullistusta ei juuri 
analysoida osana laajempaa kansainvälistä ta-

louden murrosta eikä sen tutkimisessa hyödyn-
netä tarpeeksi omia klassikoita saati kansainvä-
listä tutkimusta. Näiden seikkojen huomioimi-
nen olisi kuitenkin tavattoman tärkeää, koska 
useat tutkijat ovat havainneet paralleeleja ny-
kytilanteen ongelmien ja edellisen vapaakaup-
pavaiheen välillä. Vapaakauppaan, kuljetus- ja 
muun teknologian kehittymiseen sekä laissez-
faire-ideologiaan perustuva hallintomalli ja 
elämäntapa näyttävät jälleen kriisiytyvän ja hal-
litsemisen vaikeudet kasvavat aivan samalla ta-
valla kuin edellisenkin samantyyppisen vaiheen 
aikana 1800–1900 lukujen vaihteessa.
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OSUUSTOIMINTAVÄKIHÄN  
SEN TEKI 
– maltillisen työväenliikkeen elvyttäminen  
vuoden 1918 sisällissodan jälkeen

Seppo Hentilä 
professori emeritus, Espoo

Suomen työväenliike koki vuoden 1918 
sisällissodassa kovia. Henkensä me-
netti noin 27 000 punaista – rinta-

malla kaatuneina, valkoisen terrorin uhreina 
ja vankileireillä nälkään ja tauteihin kuolleina. 
Lisäksi ainakin kuusi tuhatta punaista pakeni 
Neuvosto-Venäjälle. Sinne päätyi myös neljä-
kymmentä SDP:n 92 kansanedustajasta; val-
koiset olivat tappaneet viisi kansanedustajaa, 
ja vankileireillä kuoli niin ikään toiset viisi. 
Valtiorikosoikeudessa kuolemaan tuomittiin 
kymmenen kansanedustajaa, mutta heidän 
tuomionsa muutettiin elinkautisiksi. Viisitoista 
SDP:n kansanedustajaa todettiin syyttömiksi 
ja vapautettiin, mutta niin sanotun tynkäedus-
kunnan istuntoihin kelpuutettiin heistä aluksi 
vain Matti Paasivuori.

On arvioitu, että SDP menetti sisällissodan 
seurauksena maaliskuun 1919 eduskuntavaa-
leissa vähintään 50 000 potentiaalista äänes-
täjää. Surmansa saaneiden lisäksi joukosta 
puuttui kymmeniä tuhansia kansalaisluotta-
muksensa menettäneitä, joilla ei ollut äänioike-
utta. Työväentalot olivat takavarikossa, lehdet 
eivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
saaneet vielä ilmestyä, ja normaali järjestötoi-
minta kärsi tuhansien luottamushenkilöiden 
menetyksestä. Silti sosiaalidemokraatit saivat 

vaaleissa 80 kansanedustajaa ja muodostivat 
ylivoimaisesti suurimman eduskuntaryhmän. 
Vähennystä edellisiin, lokakuussa 1917 pidet-
tyihin vaaleihin oli 12 paikkaa. Mainittakoon, 
että joulukuussa 1918 järjestetyissä kunnallis-
vaaleissa, joissa oli ensi kertaa käytössä yleinen 
ja yhtäläinen äänioikeus, SDP sai esimerkiksi 
Tampereella valtuustoon yksinkertaisen enem-
mistön, vaikka kaupungissa käydystä sisällisso-
dan verisimmästä taistelusta oli kulunut vasta 
runsaat kahdeksan kuukautta.

SDP:n elpymisen eväät
SDP:n rakettimaista elpymistä vuoden 1918 si-

-
lätykselliseksi. Hannu Soikkasen mukaan yhte-
nä syynä oli työväestön keskuudessa vallinnut 
turvattomuuden tunne, joka sai ihmiset ha-
kemaan suojaa tutusta yhteisöstä (Soikkanen, 
Hannu 1975: Kohti kansanvaltaa I. Suomen So-
sialidemokraattinen Puolue 75 vuotta. 1889-1937. 
Vaasa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, 
328). Maltillisen työväenliikkeen toimintaedel-
lytysten palautumista nopeutti, yllättävää kyllä, 
myös ensimmäisen maailmansodan lopputu-
los. Ympärysvaltojen, Ison-Britannian ja Rans-
kan, vaatimuksena Suomelle oli demokraattis-
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saksalaissuuntauksessa ryvettyneen oikeiston 
(kokoomuspuolueen) oli väistyttävä hallitus-
vallasta. Maata johtivat 1920-luvu alkuvuosina 
keskustaporvaristoa edustaneet voimat (edis-
tyspuolue, maalaisliitto). Ne tarvitsivat SDP:n 
tukea tasavaltalaisen hallitusmuodon toteutta-
miseksi heti vuoden 1919 vaalien jälkeen. So-
siaalidemokraatit olivat yhteistyöhön valmiita. 
He puolestaan odottivat ja myös saivat keskus-
taporvaristolta tukea tärkeimmän tavoitteensa, 
punavankien armahdusasian ajamisessa.

Vanhan työväenliikkeen johto oli lähes ko-
konaisuudessaan joutunut pakenemaan Venä-

tulkintaan vannoneet jyrkän luokkataistelun 
kannattajat, niin sanotut siltasaarelaiset O. W. 

-
ka kohta Venäjälle päästyään perustivat siellä 

Myös Edvard Gyllingin ja Oskari Tokoin kal-
taisten maltillisemmin ajattelevien johtajien 
Suomeen paluu, saati tänne jääminen, olisi ol-
lut mahdotonta.

SDP:n elvyttäjiksi kelpasivat keväällä 1918 
vain ne, jotka olivat jättäytyneet punakapinasta 
täydellisesti sivuun ja kykenivät sen pitävästi 
osoittamaan. Vastuunkantajiksi nousi nyt uu-
sia kasvoja sekä sellaisia työväenliikkeessä jo 
aikaisemmin vaikuttaneita henkilöitä, jotka oli-
vat olleet puolueessa ja Työmies-lehdessä sanan-
valtaa käyttäneiden siltasaarelaisten varjossa. 
Jyrkän luokkataistelulinjan kannattajat olivat 
haukkuneet heitä revisionisteiksi.

Revisionisteiksi kutsuttiin niitä, joiden mie-
lestä työväenliike voisi ja sen tulisi pyrkiä muut-
tamaan yhteiskuntaa vain parlamentaarisin ja 
väkivallattomin keinoin. Porvariston kanssa 
yhteiseen hallitukseen meneminen oli minis-
terisosialismia. Suuria toiveita herätti 1900-lu-
vun alussa vahvasti kehittynyt työväen osuus-
toiminta. SDP:n puoluekokouksessa vuonna 
1911 oikeaoppiset marxilaiset asettivat kuiten-
kin osuustoimintarevisionistit järjestykseen. 
Heitä varoitettiin sekoittamasta ”työläisten 
luokkatajuntaa suosimalla puolueettomuutta 
luokkavastakohtain suhteen tai levittämästä 
harhakäsitystä porvaris- ja työläiskuluttajain 

yhteisetujen, yhteistyön ja yhteistunnon tär-
-

sivuori ja Hilja Pärssinen pani lausunnossaan 
osuustoiminnan vielä tiukemmin aisoihin: 
”Turhaa kuvittelua on nyt kuitenkin sellainen 
uskottelu, että osuustoiminta olisi sosialistisen 
tuotantotavan toteuttamiskeinona. Siihen pää-
määrään johtaa vain köyhälistön valtiovallan 
valtaaminen.” (SDP:n 7. edustajakokouksen 
1911 ptk., 105–10). 

Tukea yllättävältä taholta
Punaisten tappion varmistuttua ja kansanval-
tuuskunnan paettua Helsingistä Työmiehessä il-
mestyi 10. huhtikuuta 1918 otsikolla ”Rauhan 
vaatimuksia” taisteleville osapuolille osoitettu 
vetoomus väkivaltaisuuksien lopettamiseksi. 
Sen oli allekirjoittanut 21 tunnettua työväen-
liikkeen aktiivia. Vajaata viikkoa myöhemmin, 
16.4.1918, samalta joukolta tuli uusi vetoomus 
”Julistus Suomen työväelle” Allekirjoittajiin oli 
liittynyt neljä henkilöä lisää. 

”Siis alas aseet kaikkialla ja palatkaamme län-
simaisen sosialidemokratian taistelutapoihin, 
palatkaamme rakentavaan eduskuntatyöhön ja 
aseettomaan järjestötoimintaan!”

-
neensä jo alusta alkaen, ettei vallankumous-
yritys voisi millään onnistua. He syyttivät ka-
pinaan yllyttämisestä Venäjän bolsevikkihalli-
tusta: ”Onnettomuus saapui meille idästä päin, 
kuten niin monesti ennen.” Esikuvansa tapaan 
kansanvaltuuskunta oli ollut diktatuurihallitus. 
Se oli kyennyt vetoamaan nälkiintyneiden kan-

kaiken sen, mitä työväenliikkeen kaksikym-
menvuotisen järjestö- ja valistustyön ja kym-
menvuotisen eduskuntatyön aikana oli saatu 
rakennetuksi.

Jälkimmäinen julistus oli syntynyt vain pari 
päivää sen jälkeen, kun kenraali Rüdiger von 
der Goltzin komentama Itämeren divisioona 

Väinöä, Tanner ja Wuolijoki, oli kutsuttu Golt-

olivat tarjoutuneet pudottamaan antautumis-
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Julistus Suo-
men työväelle 
-lentolehtinen. 
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kapinaan vieneeltä harharetkeltä, jolle puolue 
oli lähtenyt loppuvuodesta 1917. Siihen saakka 
SDP oli kulkenut samaa parlamentaarista tie-
tä kuin keskieurooppalaiset ja pohjoismaiset 
veljespuolueensakin. Itäinen harharetki oli siis 
ollut hyvin lyhytaikainen mutta toki erittäin 
kohtalokas.

Osuuskauppaväki ottaa ohjat
Palataanpa vielä julistukseen Suomen työväel-
le. Sen allekirjoittajat olivat ilmoittaneet am-
mattinsa tai tärkeimmän luottamustoimensa, 
josta heidät parhaiten tunnettiin. Nyt paljastuu 
tämän jutun todellinen juoni: Suomen työvä-
enliikkeen jaloilleen nostajien merkittävin yh-
teinen viiteryhmä oli osuustoimintaliike. 25 
allekirjoittajasta kahdeksan oli ensisijaisesti 

-
-

konen Kuluttajain Lehden
Kuluttajain Lehden vastaava toimittaja, Paavo 
Raittinen Suomen Osuustukkukaupan johta-
ja, Hannes Ryömä Osuusliike Elannon hal-
lintoneuvoston puheenjohtaja, Toivo Salmio 

puheenjohtaja, Väinö Tanner Osuusliike Elan-
non toimitusjohtaja ja Väinö Wuolijoki Suo-
men Osuustukkukaupan hallintoneuvoston 
puheenjohtaja. Eikä tässä vielä kaikki. Myös 
monilla muilla, esimerkiksi Matti Paasivuorella, 
oli jatkuvasti luottamustehtäviä sekä Elannon 

-
nossa. Allekirjoittajista ainoa nainen oli Miina 
Sillanpää, joka oli ilmoittanut ammatikseen 
”entinen kansanedustaja”. Hän oli jättänyt 
eduskuntatyön vuonna 1916, kun toimitus-
johtaja Tanner oli palkannut hänet Elannon 
ravintoloiden ja kahviloiden tarkastajaksi. Täs-
tä päätoimestaan Miina jäi eläkkeelle vuonna 
1932 ja oli siitä virkavapaalla, kun hänestä tuli 
vuonna 1926 Suomen ensimmäinen naisminis-
teri vuoden päivät istuneeseen Tannerin halli-
tukseen.

Osuustoimintaväen asettumisessa keväällä 
1918 maltillisen työväenliikkeen elvyttäjäksi 
on huomattavaa se, että työväen osuustoimin-
taliikkeen itsenäistymisestä oli kulunut tällöin 

vetoomusta lentolehtisinä punaisten asemiin. 
Siihen nähden, miten merkittävä ja yllättäväkin 
saksalaisten tarjous oli, Tanner on kertonut 

-
pahtui” hyvin niukasti. Syynä oli varmaankin 
se, että Tanner kirjoitti muistelmiaan vuonna 
1946 Sörnäisten vankilassa, jossa hän oli kär-
simässä sotasyyllisyystuomiotaan. Ei varmaan-
kaan ollut mieluisaa muistella yhteistyötä jo 
toisenkin maailmansodan hävinneiden saksa-
laisten kanssa.

suurta hyötyä sosiaalidemokraateille. Saksa-
laisten myötämieli ei rajoittunut vain edellä 
mainitun julistuksen levittämiseen. Heillä oli 
vaikutusta myös siihen, että SDP:n uuden 
äänenkannattajan Suomen Sosialidemokraa-
tin näytenumero pääsi ilmestymään jo 6. 
toukokuuta 1918. Saksalaisille sotilaille tarkoi-
tettua Suomi-Finnland -lehteäkin painettiin Työ-
miehen entisessä kirjapainossa – syyskuusta läh-
tien vuoron perään Suomen Sosialidemokraatin 

2016: Saksalainen Suomi 1918. Helsinki, Siltala, 
237.)

Nopea paluu harharetkeltä
Maltillisen työväenliikkeen kärkeen nousi ke-
väällä 1918 helsinkiläisen Osuusliike Elannon 
toimitusjohtajaksi vuonna 1915 nimitetty Väi-
nö Tanner. Elokuussa 1918 Ruotsiin ja Tans-
kaan tekemällään matkalla, jolla hän kertoi 
järkyttäviä tietoja Suomen vankileirikatastro-

eri lehdille antamissaan haastattelussa Suomen 
sosiaalidemokratian uutta suuntaa: ”Suomen työ-
väenliike on katsonut tähän saakka liiaksi itään. Me 
käännymme nyt toiseen suuntaan ja yhdymme täydel-
leen siihen taktiikkaan, jota Saksan ja Skandinavi-
an puolueet noudattavat. Suomen sosialidemokratias-
ta tulee sellaista kuin lännessä nykyään.” (Tanner, 
Väinö 1948: Kuinka se oikein tapahtui. Vuosi 
1918 esivaiheineen ja jälkiselvittelyineen. Helsinki, 
Tammi, 367.)  Punakapinasta irtisanoutumi-
nen oli SDP:n elinehto, mutta tosiasiallisesti 
Tannerin julistus länsimaisen sosiaalidemo-
kratian tielle kääntymisestä, tarkoitti paluuta 
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hädin tuskin puoltatoista vuotta. Marraskuussa 
1916 kaupunkien työläistaustaiset osuuskau-
pat olivat eronneet Suomen Osuuskauppojen 

-

-
mintaa varten perustettiin joulukuussa 1917, 
sattumoisin kuusi päivää sen jälkeen kun edus-
kunta oli vahvistanut Suomen itsenäistymisju-

Työväen osuustoimintaliike viettää näin ollen 
vuonna 2017 satavuotisjuhlaansa (Heinonen, 

-
tysmielistä osuustoimintaa. Työväentutkimus, 
2017, 49-52).

”Meidän osuustoiminta- ja 
kunnallismiehemme”
Osuustoimintaliikkeestä muodostui 1920-lu-
vulla yksi SDP:n kulmakivistä paikallistasoa 
myöten. Työväen osuuskauppoja ja työväenta-
loja oli ympäri maata käytännöllisesti katsoen 
joka kylässä ja kaupunginosassa. Ne kokosi-
vat paikallista työväestöä suojiinsa niin arkena 
kuin juhlanakin. Osuuskaupan hoitajat olivat 
omissa yhteisöissään työväenliikkeen ainoita 
päätoimisia toimihenkilöitä. He olivat SDP:n 
järjestötoiminnalle tärkeä resurssi. Toinen 
merkittävä voimavara olivat kunnallispolitiikan 
toimijat. Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 
toteutuminen myös kunnallisvaaleissa tarjosi 
vuoden 1918 jälkeen työväenliikkeelle aivan 
uuden vaikuttamisen foorumin.

(1986) mainion sitaatin kotkalaiselta sos.dem. 
-aktiivilta Jaakko Rannalta. Se on ote Rannan 
joulukuussa 1927 SDP:n puoluetoimikunnalle 
lähettämästä kirjeestä, jossa hän kuvasi koti-
kaupunkinsa työväenliikkeen ajankohtaista ti-
laa:

”Oikeastaan voidaankin sanoa, että mitään sellaista 
yhteistä yleispoliittista sos.dem. puoluejohtoa, joka olisi 
kyennyt kohottautumaan työväenliikkeen eri toimialojen 
yläpuolelle, ei ole ollut havaittavissa, --- ja niinpä on-
kin sitten tapahtunut, että sellaiset työväenliikkeen alat 
kuin kunnallispolitiikka ja osuustoiminta, joilla aloilla 
on kykeneviä työvoimia, ovat vetäneet puoleensa sos.dem. 
työväenliikkeessä täällä päähuomion ja ammatillinen 
liike on huolimatta erinomaisesta tärkeydestään tällä 
paikkakunnalla jäänyt kommunistien hoidettavaksi. 
--- Kunnallispolitiikka ja osuustoiminta näyttävät val-
lanneen itselleen kontrollioikeuden sos.dem. työväenliik-
keessä yleensä.” Poliittinen 
liike ja sosiaalinen kollektiivisuus. Helsinki, Suomen 
historiallinen seura, 196.)

kahtia, SDP hallitsi työväen osuustoimintalii-
kettä ja oli selvästi kommunisteja vahvempi 
myös kunnallistoiminnassa. Sos. dem. nais- ja 
nuorisojärjestöt päätyivät nopeasti kommunis-
tien haltuun, ja vähitellen niin kävi myös am-
mattiyhdistysliikkeessä, tosin kovan kamppai-
lun jälkeen.
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SIIVOOJAT, HAAVOITTUVA 
TYÖVOIMA JA KILPAILUTUK-
SET: AY-LIIKKEEN HAASTEITA 
JA REAKTIOITA
Teppo Eskelinen  
YTT, dosentti, yliopistonlehtori  
Jyväskylän yliopisto.

Sanna Ryynänen 
FT, yliopistonlehtori  
Itä-Suomen yliopisto.

Siivousala on perinteisesti kärsinyt ar-
vostuksen puutteesta ja kohtaa nykyi-
sin vanhojen ongelmien lisäksi uusia. 

Jatkuvien kilpailutusten vaikutukset sekä kas-
vava haavoittuvassa asemassa olevien työnte-
kijöiden määrä luovat haasteita myös ay-liik-
keelle. Tässä artikkelissa kysymme, millaisena 
ay-liikkeen nykytila ja toimintakyky näyttäy-
tyvät siivousalan näkökulmasta ja miten ay-
liikkeessä nähdään alan ongelmat. Siivousalalla 
jotkut palvelualojen järjestäytymisen haasteet 
näkyvät tavallista selvemmin, joten esiin nosta-
mamme kysymykset koskevat ay-liikkeen roo-
lia rakenteellisesti muuttuvilla työmarkkinoilla 
yleisemminkin. 

Siivoojien työ ja ay-liike: muutoksia ja 
murroksia
Ay-liikkeen murroksesta, etenkin heikkenemi-
sen syistä, on viime aikoina kirjoitettu paljon 

Liittoon kuulumisen sosiaalinen normi on ylei-
sesti heikentynyt (Visser 2002). Suomessa liit-
tojen kattavuus on pysynyt keskimäärin varsin 

korkeana (Ahtiainen 2016), mutta esimerkiksi 
lakkojen määrä on vähentynyt dramaattisesti 
1980-luvun jälkeen (Bergholm 2012). Toisaalta 
ay-liikkeen heikkeneminen ei vaikuta väistä-
mättömältä: järjestäytymisaste riippuu osit-
tain myös kansallisista poliittisista valinnoista 

liittojen strategiat vaikuttavat työolosuhteisiin 
enemmän kuin kategorisoiva ajatus palvelu-
aloista automaattisena “matalapalkkasektori-
na” antaa ymmärtää (Gray 2004). 

Ay-liike on joka tapauksessa uusien haas-
teiden edessä. Siivoojan työ ja asema 2010-lu-
vun Suomessa on hyvä esimerkki palvelualan 
työn organisoinnin ja työvoiman muutokses-
ta. Siivoustyön ulkoistaminen on lisääntynyt 
huomattavasti 1990-luvulta alkaen ja muut-
tunut monin paikoin normiksi. Suuri käänne 
oli 1990-luvun lama, jolloin erityisesti julkiset 
organisaatiot hakivat nopeita säästöjä ja pyr-
kivät tehostamaan toimintaansa. Ulkoistami-
nen on tuonut mukanaan rutiininomaisesti 
kahden vuoden välein tapahtuvat kohteiden 
kilpailutukset, jotka luovat yrityksille jatkuvan 
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työntekijöiden olosuhteet ovat useimmiten ai-
noa tapa saada säästöjä aikaiseksi1. 

Myös työvoiman rakenne on muuttunut sii-
vousalalla merkittävästi. Paitsi opiskelijoiden 
ja muiden keikkatyöläisten myös ulkomaalais-
taustaisten työntekijöiden osuus on kasvanut. 
Vuoden 2013 työssäkäyntitilastojen mukaan 
koko maan siivoojista ulkomaalaistaustaisten 
osuus oli runsas viidennes (22,9 %). Uudel-
lamaalla vastaava luku oli jo 44,6 prosenttia. 
Mittausvälillä 2008–2013 siivouspalvelut oli 
toimiala, jolla ulkomaalaisten työllisten määrä 
myös kasvoi nopeimmin, peräti 63,5 prosenttia 

-
kuneen myös vuoden 2013 jälkeen. 

myös suomen kieli voivat olla vieraita, am-
mattikuntaan kuuluu runsaasti ihmisiä, joiden 
työmarkkina-asema on potentiaalisesti erittäin 
haavoittuvainen (Alho 2015). Lisäksi alihan-
kintojen ketjuttaminen on selvästi lisännyt 
työnantajien mahdollisuuksia hyötyä työnte-
kijöiden haavoittuvasta tilanteesta (ks. esim. 
HS 14.4.2017). Tietoisuus oikeuksistakaan ei 
aina riitä, jos neuvotteluasema on hyvin epä-
symmetrinen (Alho 2015, 69–72). Aina ei ole 
olemassa tosiasiallista mahdollisuutta vaatia 
työehtojen noudattamista. Palvelualan prekaa-
reissa töissä voivat myös pimeän työn, vuokra-
työn ja kokoaikaisen työn kategoriat sekoittua 

Muuttoliikkeen vaikutus ay-liikkeeseen on 
ollut tyypillisesti suurin aloilla, joissa järjestäy-
tymisaste on valmiiksi heikko ja työn suoritus-
paikat ovat maantieteellisesti hajallaan (Refs-

siivousalaan. Ay-liikkeen onkin täytynyt päät-
tää, lähteekö se aktiivisesti organisoimaan siir-
tolaisia. Euroopan tasolla vaikutusvaltaiset ja 
institutionalisoituneet liitot ovat olleet yleisesti 
haluttomimpia tämän työntekijäjoukon orga-
nisointiin, mutta tästä on sekä valtio- että sek-
torikohtaisia poikkeuksia (Bengtsson 2013). 

maahanmuuttoon varautuneemmin kuin muut 
(Helander 2011). Maahanmuuttajat ovatkin ay-

liikkeessä aliedustettuina paitsi jäseninä myös 
toimitsijoina (Alho 2015). Liitot ovat kuitenkin 
ottaneet viralliseksi strategiakseen varmistaa, 
etteivät ulkomaalaiset tekisi töitä huonommilla 
ehdoilla. Tähän on pyritty ennen kaikkea levit-

Selvitämme tässä artikkelissa, miten ay-
liikkeessä toimivat henkilöt näkevät mainitut 
haasteet liittyen sekä siivoojien asemaan ja työ-
ehtoihin että ay-liikkeen toimintakenttään ja 
strategiaan. 

Aineisto ja metodi
Tämän tutkimuksen aineisto koostuu taiteelli-
sesta tausta-aineistosta sekä itse keräämästäm-
me aineistosta. Ensin mainittu on kuvataiteilija 
Martta Tuomaalan Siivoojan ääni -monikana-
vainstallaatiota varten tekemä siivoojien haas-
tattelujen kokonaisuus (16 kpl). Näissä vapaa-
muotoisissa haastatteluissa siivoojat tuovat 
esiin ammattinsa ongelmakohtia ja myös ilon 
aiheita. Esiin nousevat epäkohdat ovat jyrkkiä 
sairaslomien epäämisestä suoranaista ihmis-
kauppaa muistuttaviin tapauksiin. Aineisto, 
jonka käytöstä on sovittu taiteilijan kanssa, oli 
keskeinen tutkimusongelman määrittelyssä: 
halusimme selvittää, miten aineistossa näkyviä 
räikeitä epäkohtia selitetään. Lisäksi Siivoojan 
ääni toimi keskustelun provosoijana omaa ai-
neistoamme kerätessä.  

Itse keräämämme aineiston rungon muo-
dostaa viisi teemahaastattelua. Haastateltavat 
olivat siivousalan pääluottamushenkilöitä. 

kaksi pienemmissä kaupungeissa. Haastatel-
tavat työskentelevät keskeisissä siivousyrityk-
sissä sekä julkisella sektorilla. He edustavat 
joko PAM:ia tai JHL:ää. Haastatteluissa kes-
kityimme siihen, miten pääluottamushenkilöt 

oli löytää ay-liikkeen sisäisiä ongelman kehys-
tyksiä ja ratkaisumalleja. 

Luottamushenkilöiden haastattelut oli-

Menz 2009) ja perinteisen tutkimushaastatte-
lun yhdistelmiä. Haastatellut pääluottamus-
henkilöt olivat siivoustyötä koskevan tiedon 
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Haasteita ay-liikkeelle

Haaste 1: Kilpailutus on hyväksytty 
vaihtoehdottomaksi

-
sa siivousalan monien ongelmien alkusyyksi. 
Aineistossa näkyy selvästi ajatus, että nimen-
omaan ulkoistus ja kilpailutus selittävät työnte-
kijöiden asemaa: kilpailutetuissa toiminnoissa 
työntekijän asema on selvästi huonoin. Työn 
tehostamisen paine on johtanut huonekohtais-
ten askelkiintiöiden kaltaisten hyvin kontrol-
loivien määrällisten mittareiden käyttöön sekä 
jatkuvaan työn nopeuttamisen paineeseen. 
Erityisesti esimiestasolla työn kiristäminen on 
myös selvästi otettu tavoitteeksi. Ongelmaa 
kärjistää yhteisen mitoitusjärjestelmän puute: 
on täysin työnantajan vallassa, kuinka kauan 
minkäkin kohteen siivoamiseen lasketaan ku-
luvan aikaa, joten mitoitusta voidaan aina tar-

näkyy selvästi kohteisiin varatun ajan vähentä-
misenä. 

Ennen omassa yrityksessä siivoojat olivat ”omia” 
työntekijöitä, joiden etua valvottiin samoin kuin 
muidenkin. Joukkovoimalla huolehdittiin myös 
heidän oikeuksistaan. Nyt siivoojat on ulkoistet-
tu ja kukaan ei valvo heidän etuaan.2 (L21)

Työtahtia kiristetään, sehän on päivänselvää, kun 
pitää pärjätä näillä vapailla markkinoilla. (H5)

-
tain se otetaan. Ne on sellaiset kuten tauot; ei 
välttämättä tulla sanomaan että et saa pitää tau-
koa, mutta jätetään kertomatta. (H2)

Firmoilla on omat mitoitusjärjestelmät; saat ot-
taa tietyn määrän askelia tietyssä huoneessa. [...] 
Liitto ei voi vaikuttaa, ne on tehnyt tällaisen pas-
kan työehtokikkailun. (H3)

-
jen ketjuttamista, mikä hämärtää työn ostajan 
vastuuta. Ulkoistaminen yleisesti ja alihankin-
taketjut erityisesti eriyttävät ”todellisen” ja 
muodollisen työantajan. Ay-liikkeen on pää-
tettävä, kumpaa tulisi tarvittaessa painostaa. 

erityisiä haltijoita. Sen lisäksi, että olimme 
kiinnostuneita tästä tiedosta, olimme myös 
kiinnostuneita pääluottamushenkilöiden tul-
kinnoista siivoustyöstä. Haastatteluissa pyrit-
tiin dialogisuuteen ja “tarinan rakentamiseen 

1985). Tuomaalan aineistoa käytettiin esittä-
mällä haastateltaville valikoituja haastattelukat-
kelmia siivoojien kokemien ongelmakohtien 
esiin nostamiseksi. Tavoitteena oli peilata ay-
liikkeen tehtävää ja valittuja strategioita työnte-
kijöiden kokemia ongelmia vasten. Pyysimme 
haastateltavia arvioimaan, onko ongelma tu-
tun kuuloinen, mistä siinä on kyse ja miten sen 
voisi ratkaista.

Lisäksi keräsimme kaksi täydentävää ai-

aloja edustavien luottamusmiesten (n=25) 
lomakekyselyaineisto. Aineisto kerättiin luot-
tamusmiesten koulutuspäivän yhteydessä ay-

-
tiota Tuomaalan teoskatkelmiin, joita vastaa-
jat olivat juuri nähneet osana koulutuspäivää. 
Toinen oli Palvelualojen ammattiliiton (PAM) 
keskustoimiston työntekijöiltä kerätyt pidem-
mät avovastaukset verkkolomakkeeseen (esim. 

hyvin pieni (n=4), joten vastaukset toimivat lä-
hinnä täydentävänä informaationa. 

Olemme analysoineet aineistoa sisällön-

108–113). Aloitimme kartoittamalla alan haas-
teita aineiston ja tutkimuskirjallisuuden pe-
rusteella. Nähdäksemme nämä haasteet ovat 
sellaisia, joihin ay-liikkeen tulisi kyetä vastaa-
maan tai jotka vähintäänkin määrittelevät ay-
liikkeen toimintaa. Olemme haastatteluissa 
”koetelleet” näitä haasteita, eli hakeneet niihin 
ay-toimijoiden reaktioita. Useimmiten haastat-
telumateriaalit vahvistivat tulkintaa haasteiden 
olemassaolosta. Haasteiden jälkeen esittelem-
me aineistosta löytyviä haasteiden selityksiä ja 
vastausmalleja. Lopuksi esitämme haasteisiin 
joitakin vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia tut-
kimuskirjallisuuden perusteella. 
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Tämän lisäksi alihankintaketjujen valvonta on 
-

ta alihankintaketjuihin oli kuitenkin vastaajille 
selvästi vaikea: tulisiko pyrkiä valvomaan ali-
hankintaketjuja vai keskittyä lobbaamaan tilaa-
javastuuta korostavaa lainsäädäntöä. 

Monesti joudumme näitä selvittelemään, jos jä-
sen tulee ongelman kanssa. Aika vaikea kysymys 
ja vaikea ottaa sen isompaa roolia. (V2)

Toivon, että uudesta hankintalaista tulisi tähän 
apua. Olemme aktiivisesti olleet mukana hankin-
talain valmistelussa. (V4)

Haastateltavien reaktiot kilpailutukseen kui-
tenkin osoittavat, että kilpailutus sinänsä on 
hyväksytty pitkälti annettuna realiteettina. Am-
mattiliiton vaikuttamistyön ajatellaan tapahtu-
van tämän “realiteetin” sallimissa rajoissa. Pää-
luottamushenkilöiden puheessa kilpailutus on 
näkyvin imperatiivi, joka sanelee paitsi työn ar-
kea myös ay-toiminnan mahdollisuuksia. Tyy-
pillisesti tämä näkökanta ilmaistiin korostamal-
la asiakkaan eli siivoustyön tilaajan vastuuta. 

-
sessa pitäisi korostaa hinnan lisäksi eettisiä seik-
koja. (V2)

Väärinkäytöksille mahtaa lähinnä siten, että se 
tilaaja on moraalisesti hereillä. (H2)

Haaste 2: Liitto ei puolusta 
haavoittuvimpia työntekijöitä, koska 
nämä eivät ole (vielä?) järjestäytyneitä

alalla, jota leimaa väärinkäytösten lisäksi suuri 
oikeuksiaan ja mahdollisesti suomalaista ay-
liikettä tuntemattomien ulkomaalaisten työn-
tekijöiden osuus, on kysymys tuen ulottami-
sesta jäsenkunnan ulkopuolelle. Siivoojien vi-
deohaastatteluaineisto osoittaa, että erityisesti 
alihankintaketjujen päästä löytyy esimerkkejä 
hyvinkin törkeästä työvoiman hyväksikäytöstä 
nimenomaan ulkomaalaisten kohdalla. Varsin 
monet haastateltavat arvioivat, että maahan-
muuttajataustaisten siivoojien kohdalla näkyy 
eri muotoista systemaattistakin väärinkäytöstä 

-
kittävä osa heistä ei kuulu “jäseniään varten 
toimivaan liittoon”. Toisaalta heidän rekrytoi-
tumistaan voidaan pitää hyvinkin keskeisenä 
liittojen tulevaisuuden kannalta. 

On todellinen uhka, että niitä kohdeltaisiin vää-
rin siksi, että eivät osaa puhua suomea. (H1)

Suomessa meillä ei sais orjatyövoimaa olla, mut 
meillä on sitä [...] ihmisiä, jotka tulee ja joilta ote-
taan passit pois, asuu jossain nurkissa. (H4)

Haastatteluissa kysyttiinkin, katsovatko haas-
tateltavat liiton olevan vain “jäseniään varten” 
vai tulisiko liittojen auttaa myös vaikeassa ase-
massa olevia työntekijöitä, jotka eivät kuulu 

-
linen. Ei olekaan yllättävää, että aineistosta 
löytyy jopa yhtä aikaa esiintyviä vastakkaisia 
ajatustapoja.

Paras mainos liitolle on antaa apua ja neuvontaa 
silloin, kun hädässä oleva sitä kipeimmin tarvit-
see, oli kyseessä sitten jäsen tai liittoon kuulu-
maton. [...] Resurssit täytyy kuitenkin suunnata 
99,5% jäsenistölle, jotka jäsenmaksuillaan ovat 
itselleen turvaa hankkineet. (V2)

kuulu liittoon, niin ei heitä hylätä, et he saa samat 
oikeudet mitä mekin. Mut arvaa paljon kentällä 
ja tuolla on tullu esille se, että tääkin pitää eriyt-
tää, että jotka ei kuulu, niin sopikoot omat. (H4)

Erityisesti siivousalan ulkopuolisten ay-aktii-
vien lomakevastauksissa peräänkuulutettiin 
empatiaa yhteiskunnallisesti heikossa asemassa 
olevia työntekijöitä kohtaan ja kutsuttiin “liitto 
on jäseniään varten” -ajattelua “vanhaksi ajat-
telutavaksi” (L7). Voikin kysyä, eikö voimak-
kaasti kilpaillulla alalla heikoimmassa asemassa 
olevien työntekijöiden aseman parantaminen 
ole kaikkien työntekijöiden edunvalvontaa, 
kun kilpailutus työntää työehtoja systemaat-
tisesti kohti pohjaa. Argumentti “liitto on jä-
seniään varten” näkyi taas vahvasti joissakin 
pääluottamusmiesten ja PAMin työntekijöiden 
haastattelu-/verkkokyselyvastauksissa.
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Mä olen jäseniä varten. [...] Pakko ottaa rajanve-
to. Se on sen ihmisen valinta, että se on jättänyt 
liittymättä. (H5)

On jo nyt erimielisyysasioita niin paljon, ettei 
voida ottaa liittoon kuulumattomien asioita hoi-
dettavaksi. (V3)

Sekä liittoon kuulumattomien työntekijöiden 
oikeuksien ajamista kannattavat että vastusta-
vat nostivat jäsenhankinnan keskeiseksi valit-
tua toimintatapaa oikeuttavaksi argumentiksi. 
Näkökulmasta riippuen liitto osoittaa po-
tentiaalisille jäsenille olevansa työntekijöiden 
puolella ja toimintakykyinen, tai se osoittaa, 
että jäseneksi kannattaa liittyä. Toisaalta jäsen-
hankinnan korostaminen nähtiin myös ongel-
maksi, koska se alkaa muodostua prioriteetiksi 
varsinaisen toiminnan sijaan. Liiton olemassa-
olon tarkoitus ja edunvalvontaan liittyvät ky-
symykset saattavat näin jäädä hämäräksi myös 
jäsenille. 

Opastusta ja neuvontaa tulisi antaa kaikille, kos-
ka se edistäisi jäseneksi liittymistä. (V4)

Liiton pitää ajaa tällaisia asioita [videoaineistossa 
esille tullut räikeä väärinkäytös], tää tuo meille 
niitä jäseniä. (H3).

Haaste 3: Liiton toimintatyyli on 
ongelmallinen
Liiton valitseman poliittisen toimintatyylin 
osuvuus näyttäytyy myös ongelmallisena. Pää-
luottamusmiesten ja siivoojien esittämästä kri-
tiikistä piirtyy kuva liitosta instituutiona, joka 
on vaihtanut poliittisten haasteiden esittämi-
sen “tietoisuuden” nostamiseen ja yleiseen 
miellyttämiseen. Liiton katsotaan menettäneen 
valta-asemaansa ja aloitekykyään. Lisäksi ay-
toiminnan katsotaan yleisemminkin kaipaavan 
jonkinlaista uutta vaihdetta, sykäystä tai ajatte-
lutavan päivitystä. 

Pääluottamusmiesten haastatteluissa esiin-
tyy “uudenaikainen liitto” erotuksena “van-
hoista ajoista”. Vanhoihin aikoihin suhtau-
dutaan suorastaan nostalgisesti, siinä missä 
“uudenaikainen” on usein sarkastinen ilmaus. 

”Uudenaikainen liitto” näyttäytyy alan ima-
goon keskittyvänä harmittomana toimijana.

Meidän ammattiliitolla on imagokysymys, me 
ei voida tiettyjä paikkoja [lopettaa] lakon aika-
na, imago menee. Meillähän oli yksi lakkoaalto 
ja kaikki oli saanut poikkeusluvalla tehdä töitä. 
Siivooja ei voi lakkoilla, niin miksi? [...] Me ollaan 
uudenaikaisin ammattiliitto, mehän vaan seurus-
tellaan. (H3)

Itsekin olen katsonut tuota, välillä tuntuu 
olevan aika luutunutta meininkiä siellä liiton 
puolella. Tietynlainen sukupolvenvaihdos tai 
uudet ajattelumallit on se, mihin pitää pystyä. 
(H2)

Erityisesti pääluottamushenkilöiden haastatte-
luissa tulee tosin esiin, että liitto ei välttämättä 
ole onnistunut toivotulla tavalla edes imago-
työssä tai että imagotyö ohjaa liiaksi toimintaa. 
Liiton tulisi heidän mukaansa toimia vahvem-
min ja strategisemmin siivousalan ja siivoojien 
työn imagon kohentamiseksi muistuttaen esi-
merkiksi siivoustyön laajemmasta yhteiskun-
nallisesta merkityksestä. Imagokampanjat taas 
näyttäytyvät lähinnä puuhasteluna. 

Liitto, no ne on järjestänyt sen [siivoustyötä si-
muloivan] pelin sinne nettiin. (H3)

Ei olla pysytty muutoksessa mukana. (L6)

Haasteiden selityksiä 
Erottelemme seuraavaksi aineistosta löytä-
miämme “selityksiä” edellä kuvattuihin ongel-
miin. Tällä tarkoitamme sitä, että tutkimukseen 
osallistuneet ay-toimijat tunnustivat ongelmien 
olemassaolon, mutta katsoivat ammattiliittojen 
olevan tavalla tai toisella perustellusti kykene-
mättömiä puuttumaan niihin. Ajattelutapa 
lähtee siitä, että tunnistetuista rakenteellisista 
ongelmista huolimatta nykyinen ay-liikkeen 
toiminnan perusmalli on toimiva, mutta muut 
olosuhteet (asenteet, muiden toimijoiden toi-
mintatavat) tuottavat ongelmia. 
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Selitys 1: Epäpolitisoituneet työntekijät
Haastatelluilla pääluottamushenkilöillä oli 
selvä käsitys asioiden menemisestä huonoon 
suuntaan. “Aiemmin” on nostalginen tila, jos-
sa työläisillä oli vielä joukkovoimaa. Ajatus 
ilmaistaan kuitenkin usein viittaamalla työnte-
kijöiden asenteisiin: työntekijät ovat tämän aja-
tustavan mukaan epäpolitisoituneet tai muut-
tuneet liian mukautuviksi, eikä liitto mahda 
asialle juuri mitään. 

-
laan tarjolla, mitä nämä meidän aiemmat suku-
polvet on saaneet lakolla aikaiseksi. (H5)

Ajat on muuttuneet. vaikka järjestäytymispro-
sentti olisi sata, niin kun pitäisi lähteä ulosmars-
sille, ei jengi välttämättä lähde. (H2)

Epäpolitisoitumisen yhdeksi mahdolliseksi 
syyksi mainitaan siivoustyön sirpaloituminen 
siellä ja täällä tehtäviksi töiksi, jotka tehdään 
usein yksin. Tämä vaikeuttaa huomattavasti 
työyhteisöjen rakentamista, joiden myötä taas 
katoaa mahdollisuus yhteisyyden kokemuk-
seen ja myös mahdollisuus kokemukseen siitä, 
että ongelmia voidaan ratkaista joukkovoiman 
avulla. Luottamushenkilöidenkin on vaikea ta-
voittaa kohteesta toiseen kiertäviä siivoojia. 

Mä olin ihan järkyttynyt, että oma palkka, ihmi-
siä ei kiinnosta. Pitää olla joku työyhteisö mihin 
sä pääset sisään, sitä kautta. (H3)

Joissakin vastauksissa piirtyy kuva individualis-
tisen ajan itseriittoisesta työntekijästä, joka ku-
vittelee kykenevänsä ratkaisemaan kaikki eteen 
tulevat ongelmat itse – tai joka olettaa, että niin 
kuuluu toimia. Pääluottamushenkilöt kokevat 
tämän oman työnsä hoitamisen kannalta ras-
kaaksi, lähes ylitsepääsemättömäksi haasteeksi. 

Monet kelaa [...] että kaiken pystyy hoitamaan 
itse. Liitto koetaan vanhanaikaisena juttuna. 
(H2)

Jos mä vedän lammaslaumaa mukana, niin mä 
voin vaan puhuu ja sanoo että nää on mun mieli-
piteitä. Mein ammattiosastossa on 3000 jäsentä, 
joista 10 on sit mukana kokouksissa. (H3)

Selitys 2: Nuoret ja/tai 
maahanmuuttajat eivät kuulu liittoon

-
vaittavissa ilmiö, jossa järjestäytymättömyyttä 
pidetään jonkin yksittäisen ryhmän vikana. Tuon 
ryhmän koetaan poikkeavan asenteiltaan ja 
tyyliltään perinteisestä työväestä. Siitä, mikä 
ryhmä on kyseessä, ei kiinnostavaa kyllä ole 
selvää konsensusta. Usein viitataan maahan-
muuttajiin mutta sitäkin useammin nuoriin. 
Vastauksissa näkyy myös mielikuva siivous-
työstä elämäntilanteen pakottamana tilapäise-
nä ratkaisuna, mikä ei kannusta ihmisiä järjes-
täytymään.

Jotka ei kuulu liittoon, ne kuuluu sinne työttö-
myyskassaan, niin niitä voi olla näissä ulkolaisis-
sa. (H4)

Nykypäivän nuoret ihmiset, nehän on vaan käy-
mässä. (H3)

Nuoret, ne pitää itseänsä kaikkien yläpuolella, ne 

kusetetaan, ja mä oon ihan samaa mieltä, ne ku-

ajamaan omat asiansa. (H4)

Opiskelijoitahan meillä on aika paljon, heitä ei 
silleen kiinnosta (H1).

Selitys 3: Joku työskentelee liikaa

alan ongelmille on se, että töitä tehdään liikaa 
ja/tai liian tunnollisesti. Pääluottamushenkilöt 
muistuttavat, että kohteiden siivoamisen vaa-
timia aikoja määritellään liian tiukoiksi, minkä 
vuoksi pyrkimys tehdä työnsä hyvin kääntyy 
helposti itseään vastaan. Siivoojien tulisi muis-
taa saavansa tunti- eikä urakkapalkkaa. 

Sä juokset nyt, ensi viikolla juokset vielä kovem-
paa. Mä menen luottamusmiehenä sanomaan 
että ei ole urakkatyötä, hanskat tiskiin. (H3)

Tätä pitää takoa vaan että jos te teette tällaisia, 
joissa on aiempaa enemmän työtä, niin kysykää 
missä voi jättää jotain tekemättä. (H2)
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Hyvää tarkoittavat pyrkimykset tehdä työnsä 
mahdollisimman hyvin tai joustavuus esimer-
kiksi työtoverin sairastuessa kääntyy näin itse-
ään vastaan. Esimiehet näkevät poikkeukselli-
sen venymisen herkästi osoituksena siitä, että 
työ on mahdollista tehdä nykyistä nopeammin, 
jolloin venymisestä muodostuu uusi standardi. 
Jos yhdenkin työntekijän joustavuus voi venyt-
tää normia, liiallisen joustavuuden välttäminen 
on kollektiivinen ongelma. 

tuntuvat olevan hyvin yksimielisiä siitä, että 
liian tunnollinen työnteko on aito ongelma, 
mutta kovasti erimielisiä siitä, kuka työpai-

oleva viesti: “jos juokset nyt, juokset ensi vii-
kolla vielä kovempaa”? Erityisesti tulkintaeroja 
näkyy suhteessa kantasuomalaisiin ja maahan-
muuttajiin.

Jos suomalaiselle mammalle sanoo, että tuo seit-
semän tunnin alue pitäisi tehdä viiteen tuntiin, 
niin sehän suunnilleen heittää sen mopin sii-
hen ja sanoo että ei tee mitään. Ja toiset ihmiset 
[maahanmuuttajat], ne yrittää tehdä sen työn ja 
saa sitten paskan niskaan. (H2)

Ulkomaalaiset on paljon aktiivisempia, ne pitää 
puolensa. Me ollaan jäyhempiä ja syödään enem-
män paskaa. Ulkomaalaiset tietää oikeutensa, 
niillä on oma porukka aina. (H3)

Selitys 4: Pikku!rmat toimivat väärin
Lähes kaikki haastateltavat reagoivat ongel-

-
sikään haastateltava ei itse edustanut pieniä 
siivousalan yrityksiä. He siis kokivat ainakin 
räikeimpien ongelmien paikantuvan muualle 
kuin oman työnantajansa toimintaan. Yleinen 
ajatus oli, että suuremmat yritykset joutuvat 
ajattelemaan mainettaan toisin kuin pienet 
ja että suurissa on myös jokseenkin toimivat 
luottamusmiesjärjestelmät.

-
luksia, ne ei tule päivänvaloon välttämättä. (H1)

-
massa; paperilla pari henkilöä ja siivouksen lisäk-
si pizzeriaa ja muuta. (H2)

hevonpaskaakaan mitä siivoaminen on ylipään-

kuka sille voi mitään?  (H5)

Videoaineisto, jossa tulee esiin varsin räikeitä-
kin väärinkäytöksiä, ei kuitenkaan ollut miten-

-
toin, merkittävä osa ongelmia esiin nostaneista 
haastatelluista siivoojista oli markkinoita hallit-
sevien kolmen suuren yrityksen palveluksessa. 
Toisaalta siivooja-aineiston ainoa selvästi tyy-
tyväinen siivooja oli pienyrittäjä. Luottamus-
henkilöt reagoivat tämän esiin nostamiseen 
toteamalla, että ongelmia on toki kaikkialla. 

Luottamushenkilöiden mukaan näyttäisi siis 
olevan karkeasti kahden kategorian ongelmia. 

mutta jatkuva kilpailu kohteista ja kilpailu esi-
miesten kesken kiristävät työtahtia. Pienillä 

-
ki”. Voidaan kuitenkin kysyä, onko ongelmien 

-
sinomaista ja estää ajattelemasta, että suuren ja 
näkyvän markkinatoimijan sisällä ei voisi olla 
samanlaisia huonoja käytäntöjä kuin pienen ja 

Miten tästä eteenpäin?
Liittojen toiminnan keskeisiä, tämänkin tut-
kimuksen vahvistamia haasteita siivousalalla 
ovat (1) kilpailutuskierteet lieveilmiöineen, 
(2) alan väärinkäytösten suhteen haavoittu-
vimmassa asemassa olevien työntekijöiden 
jääminen liiton edunvalvonnan ja mobilisoin-
nin ulkopuolelle sekä (3) liiton ”uudenlainen”, 
“tietoisuuden nostamiseen” keskittyvä ja täten 
alan ongelmien suhteen pinnalliseksi jäävä toi-
mintamalli, joka muodostaa järjestäytymisen 
normin heikkenemisen kanssa itseään ruok-
kivan dynamiikan. Nämä ongelmat tunniste-
taan tämän tutkimuksen perusteella myös alan 
liittojen sisällä. Usein niiden ydin kuitenkin 
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paikannetaan ulkoisiin tekijöihin, joita ovat 
esimerkiksi työläisten epäpolitisoituminen, 
jonkin tietyn ryhmän erityinen ongelmallisuus 
järjestäytymisen näkökulmasta (nuoret, maa-
hanmuuttajat), käsitys siitä, että jotkut työnte-
kijät työskentelevät liikaa, sekä käsitys alan pik-

tekijät kuitenkin toimivat oikeutusnarratiivina, 
joka vie huomion pois liittojen toimintamuo-
tojen päivittämisen ja itsekritiikin tarpeesta. 
Jossain määrin aineistosta tosin välittyy itsekri-
tiikin henki: “jotain pitäisi keksiä”, ”pitäisi olla 
ajan hengessä”, ”katsoa ideoita maailmalta” ja 
niin edespäin. 

Liitot joutuvat joka tapauksessa pohtimaan 
tulevaisuudessa poliittista toimintatyyliään uu-
delta pohjalta (Clawson 2003). Tutkimuskir-
jallisuudessa perinteisen ay-toiminnan rinnalle 
on peräänkuulutettu erilaisten verkostojen, 
ruohonjuuritason yhteiskunnallisten liikkeiden 
ja perinteisten ammattiyhdistystoimijoiden 
joustavampia yhteenliittymiä (Avendaño 2014, 
ix). Esimerkiksi Yhdysvalloissa, Englannissa ja 
Ranskassa ay-liike on liittoutunut ruohonjuu-
ritason liikkeiden ja aktivistien kanssa (Tapia, 

-
kintaketjujen valvonta on onnistunut parhaiten 
näissä maissa yhteistyössä yhteiskunnallisten 
liikkeiden kanssa (Wills 2009).  Avainasemassa 
on juuri yhteistyö: silloinkin, kun kevyemmin 
organisoituvat liikkeet houkuttelevat onnistu-
neesti ihmisiä mukaan, ay-toimiston tuella voi 
olla näille liikkeille ratkaiseva merkitys (Simms 
2013). Siivousalalla inspiraatiota voi tarjota esi-
merkiksi Justice for Janitors -liike (Howley 1990; 

mobilisoinut ennen kaikkea siirtolaistaustaisia 
siivoojia ja pystynyt osoittamaan paljon jous-
taneille jäsenilleen yhteistoiminnan merkityk-
sen. Prekaarin ja matalapalkkaisen työvoiman 
organisoinnista yleisemmin on paljonkin ko-

Laajempi kysymys ay-liikkeelle tuntuisi ole-
-

lutus ja ilman yhteisön tukea toimiminen ato-

misoivat ihmisiä, mikä johtaa yksin toimimisen 
eetokseen. Tämä vähentää järjestäytymistä, ja 
ilman järjestäytymistä pystytään toimimaan 
entistä vähemmän, mikä edelleen vähentää 

-
merkitys ihmisille vähenee, liittojen toiminta 
alkaa herkästi keskittyä “kahviin ja ilmapalloi-
hin” tai vain tiedottamiseen. Tietoisuuden li-
sääminen liiton toiminnasta on tärkeää, mutta 
tiedottaminen nähdään turhan usein yleispäte-
vänä ratkaisuna. Järjestäytymisen merkityksen 
osoittaminen ryhmille, jotka eivät koskaan ole 
omaksuneet järjestäytymisen normia, vaatii 
muutakin kuin tietoisuuden lisäämistä.

Viitteet
1 Olosuhteet viittaavat tässä lähinnä työtahtiin, siinä missä 

palkkaus on monimutkaisempi kysymys. Siivoojien an-
siokehitysohjelma on periaatteessa nostanut palkkatasoa, 
vaikkakin samassa yhteydessä poistuivat kokemus- ja 
likaisen työn lisät.

2 Aineistokatkelmat on merkitty tunnistein seuraavasti: 
H1, H2, jne. viittaavat luottamushenkilöhaastatteluihin, L 
ay-aktiiveilta kerättyyn lomakeaineistoon ja V verkkolo-
makkeen vastauksiin.
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SUOMALAINEN TYÖMARKKINA-
MALLI MURROKSESSA
Kirsti Palanko-Laaka 
varatuomari, SAK:n eläkkeellä oleva työelämän  
kehittämisestä vastannut johtaja, Helsinki

Suomalainen työmarkkinamalli poik-
keaa sekä eurooppalaisesta että erityi-
sesti pohjois-amerikkalaisesta mallista. 

Olennaista Suomen mallissa on korkeaan jär-
jestäytymisasteeseen perustuva työmarkkina-
järjestöjen vahva rooli sopimusyhteiskunnan 
ja kansalaisten hyvinvoinnin rakentamisessa. 
Työelämää ja sosiaaliturvaa on parannettu 
järjestöjen keskinäisin sopimuksin sekä kol-
mikantaisella yhteistyöllä, jossa myös valtio-
valta on ollut mukana. Suomeen on syntynyt 
konsensushakuinen sopimisen kulttuuri, jossa 
tärkeänä elementtinä ovat olleet eri osapuolien 
välinen luottamus ja usein vastakkaisten näke-
myksien yhteensovittamiseen sitoutuminen. 

Nyt 2010-luvulla suomalaisen mallin har-
moniaa ravisuttavat voimakkaat muutokset. 
Työ on murroksessa, poliittinen valta ajaa am-
mattiyhdistysliikettä nurkkaan, työantajapuoli 
vetäytyy aikaisemmista keskusjärjestötason 
tehtävistään. Lisäksi valtiovalta yhdessä työn-
antajien kanssa pyrkii murtamaan valtakunnal-
listen työehtosopimuksien vähimmäisehdot ja 
järjestäytymättömiä työnantajia velvoittavan 
yleissitovuuden.

Mihin suomalainen sopimusyhteiskunta on 
suuntaamassa? Onko menossa tietoinen, ide-
ologissävytteinen pyrkimys vahvistaa mark-
kinavoimia yksittäisten palkansaajien kustan-
nuksella? Ay-liike on ylivoimaisten haasteiden 
edessä.

Uljas menneisyys
Työmarkkinajärjestöillä on pitkä menneisyys 
palkansaajien aseman parantamisessa. Toi-
sen maailmansodan jälkeen työlainsäädäntöä 
on uudistettu kolmikantaisessa yhteistyössä 
vastaamaan paremmin työelämän muutoksia. 
Viimeisin uudistusaalto koettiin 2000-luvun 
taitteessa, jolloin esimerkiksi työelämän perus-
tuslaissa, työsopimuslaissa, vahvistettiin mm. 
työehtosopimuksien yleissitovuutta ja epätyy-
pillisessä työssä työskentelevien asemaa. Myös 
työaika-, vuosiloma- ja yhteistoimintamenet-
telylait uudistettiin. Yhtä lailla on uudistettu 
palkansaajille tärkeitä sosiaaliturvalakeja, eri-
tyisesti ansiosidonnaisia työttömyys- ja eläke-
turvalakeja. Toisin kuin monissa muissa mais-
sa, työelämän lakeja ei Suomessa ole juurikaan 
heikennetty.

Työ- ja sosiaaliturvalakeja on valmistel-
tu tulopoliittisten sopimuksien vauhdituksin 
tai muutoin kolmikantayhteistyön puitteissa. 

-
kiksi luottamushenkilöitä, irtisanomissuojaa, 
lomapalkkaa, lomaltapaluurahaa ja sairausajan 
palkkaa koskevista määräyksistä. Ay-liikkeen 
toimintaedellytyksien kannalta erityisen merki-
tyksellisiä ovat olleet ay-jäsenmaksun perintä-
sopimus ja jäsenmaksun verovähennysoikeus.

Edellä mainittu kehitys on osaltaan ylläpi-
tänyt yhteiskuntarauhaa ja vähentänyt eri yh-
teiskuntaryhmien välistä vastakkainasettelua. 
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Liittotason sopimustoiminnalla on omalta 
osaltaan ylläpidetty palkansaajien ostovoiman 
ja toimeentulon vakautta ja lisätty työhön liit-
tyviä sosiaalisia etuuksia. 

Historiaan mahtuu myös kon!ikteja ja 
kriisejä
Työelämäkysymyksillä on ollut merkittävä 
rooli valtakunnan politiikassa. Välillä ne ovat 
ravisuttaneet hallituksiakin. Vastakkainaset-
telu on ollut kovimmillaan silloin, kun halli-
tuksessa ei ole ollut vasemmistopuolueiden 
edustajia ja uusliberalistinen ajattelu on ollut 
hallituspolitiikan vallitseva normi. Ay-liikkeen 
vaikutusmahdollisuudet ovat silloin olleet hei-
koimmillaan. Sopimuspolitiikan ja työmarkki-
nasuhteiden kannalta pääministeri Esko Ahon 
hallituksen kausi 1990-luvun lamavuosina on 
ollut onnettomimpia aikoja.

Työnantajilla on ollut taipumus liittoutua 
niille suotuisien hallituksien kanssa ay-liikettä 
vastaan. Ay-liike on jäänyt yksin ja lopputu-
loksena on ollut yleislakkouhkia, massamie-
lenosoituksia tai vastaavia toimia ennen kriisiä 
tehtyjä pakkoratkaisuja.

-
enkin työmarkkinakriisien jälkeen. Niistä on 
opittu ja toivuttu – ainakin joksikin aikaa. 
Ahon hallitus joutui vuoden 1993 toukokuus-

-
hen, että työlakien valmistelu jäädytettiin kah-
deksi vuodeksi. Myös työnantajat hyväksyivät 
tämän. Työmarkkinailmapiiri ja osapuolien 
välinen luottamus on kriisien vuoksi saattanut 
pahimmillaan tulehtua useiksi vuosiksi. Ahon 
hallituksen jälkeen neuvottelupöytiin palattiin 
pääministeri Lipposen I ja II hallituksen aikana 
vuosina 1995–2003. 

Etujärjestövaltaa tarvitaan 
sopimusyhteiskunnassa
Suomalaisessa kolmikantaisessa yhteistyös-
sä on korostunut etujärjestöjen vahva asema 
työelämään liittyvissä kysymyksissä. Monet 
poliittiset- ja työnantajatahot ovat kyseenalais-
taneet sen ja katsoneet sen loukkaavan parla-
mentaarista päätöksentekoa. Valtiosääntömme 

puitteissa parlamentarismiimme mahtuu silti 
hallituksen pyrkimys työmarkkinoiden tasa-
painoiseen, ennakoitavaan sekä kilpailukykyä, 
ostovoimaa ja työllisyyttä parantavaan kehi-
tykseen, mikä on ollut myös tulopoliittisten 
sopimuksien tavoite. Työlakien valmistelussa, 
jossa on ollut mukana työmarkkinajärjestöjen 
edustajien ohella valtiovallan ja usein myös tut-
kijoiden edustus, ovat yhdistyneet työelämän 
asiantuntijoiden ja virkamiesten näkemykset.

Etujärjestöjen vallankäyttö on vaihdellut 
eri poliittisissa, taloudellisissa ja ideologisissa 
tilanteissa. Välillä poliittinen valta ja järjestö-
valta ovat ottaneet toisistaan mittaa, jolloin 
työmarkkinoiden yhteisymmärrys on useim-
miten vienyt voiton. Järjestöjen korostunutta 
vallankäytön aikaa on ollut erityisesti 1970-
luku ja 1990-luvun jälkipuolisko. 1990-luvun 
alun työmarkkinasuhteiden aallonpohjan jäl-
keen myöhemmät hallitukset sitoutuivat tois-
tuvasti kunnioittamaan työelämän perusoi-
keuksia, kehittämään työelämää vakiintunutta 
kolmikantaperiaatetta noudattaen ja ylläpitä-
mään hyvää yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen 
kanssa. Eräissä hallitusohjelmaneuvotteluissa 
työmarkkinajärjestöjen edustajat jopa neuvot-
telivat ja sopivat keskenään ohjelmaan kirjatun 
työelämäosion.

Luottamuksellinen yhteistyö järjestöjen 
välillä katkesi kuin leikaten pääministeri Juha 
Sipilän hallituksen alkumetreillä vuonna 2015. 
Sillä on ollut tuhoisia vaikutuksia työmarkki-
nailmapiiriin ja järjestösuhteisiin. Poukkoilu 
hallituksen sisällä ja järjestöjen välillä on ollut 
jatkuvaa. Jo hallitusohjelma oli sodanjulistus 
palkansaajille. Se oli kuin suoraan Elinkeino-
elämän keskusliiton ja Suomen yrittäjien ta-

parantamisen nimissä palkkoja tuli määrittää 
paikallisesti sopien ja työlainsäädäntöä purka-
en. Perusoikeuksien ja kansainvälisten sopi-
muksien kanssa ristiriidassa olevien ns. pakko-
lakien uhka syksyllä 2015 on pahin järjestöihin 
kohdistettu giljotiini, jolla poliittinen valta on 
ajanut järjestöjä neuvotteluihin. Tässä painees-

-
jien neuvotteluasema oli ylivoimainen. Palkat 
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jäädytettiin, työaikaa pidennettiin, työnantaja-
maksuja siirrettiin työntekijöiden maksettavik-

2017 käynnistyviä neuvotteluja jo nyt.
Maamme hallitukset ovat oppineet kanta-

pään kautta kuuntelemaan järjestöjä tasapuo-
lisesti. Pahaa jälkeä on syntynyt erityisesti sil-
loin, kun hallitus on ottanut tehtäväkseen ajaa 
ay-liikettä alas korkean järjestäytymisen olois-
sa. Tällainen alku oli Sipilän hallituksella, joka 
on pehmentänyt otteitaan. Minkään parlamen-
tarismin nimissä ei ole perusteltua tuhota vas-
tuullisia työmarkkinatoimijoita.

Neuvottelujen painopiste liittotasolle

vuoden 2016 keväällä sääntömuutoksen, jolla 
se irrottautui kaikesta keskusjärjestötason sopi-
mustoiminnasta. Tässä se seurasi Ruotsin noin 
20 vuotta sitten toteuttamaa esimerkkiä. Näin 

keinoin suomalaisen yhteiskunnan vastuullista 
rakentamista ja työelämään vaikuttamista. Pal-
kansaajien keskusjärjestöjen neuvotteluvalta 
heikkeni luonnollisesti samassa suhteessa kuin 
työantajien, koska vastapuolella ei ollut enää 
neuvottelu- ja sopimuskumppania.

Vaikka palkansaajilla on edelleen halu ja 
valmius keskusjärjestötason sopimiseen, työn-
antajapuoli tekee sen mahdottomaksi. Työnan-
tajat laskelmoivat, että he saavat tavoitteensa 
toteutetuksi paremmin suoraan maan hallituk-
sen kautta kuin palkansaajajärjestöjen kanssa. 
Näin on osin tapahtunut Sipilän hallituksen 

neuvottelukipuiluineen on keskusjärjestösopi-
muksien historiassa laatuaan viimeinen.

Työnnantajien luopuminen keskusjärjestö-
sopimuksista on suuri järjestelmämuutos, jolla 
voi olla laajoja heijastusvaikutuksia. Neuvot-
telujen siirtyminen liittotasolle merkitsee me-
nestystä vahvimmille liitoille. Tulopoliittiset 
sopimukset ovat olleet luonteeltaan solidaari-
sia, koska myös heikommin pärjäävät alat ovat 
päässeet osallisiksi samoista palkankorotuksis-
ta ja muista eduista, mikä ei ole aina ollut it-
sestään selvää liittotasolla. Vaikka keskusjärjes-

tötasolla tehdyt sopimukset eivät yleisesti ole 
olleet juridisesti sitovia, käytännössä keskusjär-
jestöjen jäsenliitot sekä työnantaja- että työn-
tekijäpuolella ovat sitoutuneet noudattamaan 
niitä alakohtaisissa sopimuksissaan. Tulopoliit-
tisten sopimusten palkankorotuksissa on ollut 
mukana solidaarisuuselementti, ja sopimukset 
ovat useimmiten sisältäneet periaatteellisesti 
merkittäviä sosiaalisia etuuksia ja työelämän 
uudistuksia, joita työntekijäliitot eivät yksinään 
olisi pystyneet neuvottelemaan alakohtaisiin 
sopimuksiin.

Tulopoliittisia sopimuksia on tehty niin hy-
vinä kuin huonoinakin taloudellisina aikoina. 

-
tot ovat saattaneet kaivata liikkumavaraa tulo-
poliittisen sopimuksen raameista hoitaakseen 
alakohtaisia ongelmia. Liittokohtaisiin neuvot-
teluihin on saatettu joutua myös työnantajien 
vastustuksen vuoksi.

Työnantajapuoli hallitsee neuvottelujen 
koordinoinnin. Tästä syytä työntekijäpuolen 
tulee kehitellä yhteisiä ”kaveria ei jätetä” me-
nettelyjä. Työntekijäliittojen yhteisten neuvot-
telutavoitteiden asettaminen on yksi vaihtoeh-
to, mistä on kokemuksia Ruotsissa.

-
mukseen perustuen siitä, että Suomessa omak-
suttaisiin Ruotsin mallin mukainen käytäntö 
sopia palkoista vientialojen enimmäistason 
mukaisesti. Liittotasolla käydyt palkkamalli-
neuvottelut kariutuivat, ja syksyn neuvottelut 
käytäneen liittotasolla vakiintuneen käytännön 
mukaan: päänavaaja määrittää linjan. Sikäli 
kuin sekään enää pätee.

Keskusjärjestösopimukset merkitsivät 
vastuunkantoa
Työnantajien teemallisten keskusjärjestöso-
pimuksien irtisanomisessa on kyse samasta 
vastuullisen yhteistoiminnan hylkäämisestä 
kuin tulopoliittisten sopimuksien kohdalla. 
Teemasopimuksissa on sovittu merkittävistä 
työelämäkysymyksistä, esimerkiksi luottamus-
henkilöjärjestelmästä ja lakia paremmasta irti-

sisällyttäneet teemasopimukset omiin alakoh-
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taisiin sopimuksiinsa, jolloin ne ovat saaneet 
juridisen sitovuuden. Heikommilla aloilla näin 
ei ole aina tapahtunut, vaan teemasopimukset 
ovat olleet voimassa moraalisesti sitovina ja 
saattaneet tulla näinkin sovellettaviksi työsuh-
teissa. Olennaista on, että työnantajaliitoilla on 
työehtosopimusjärjestelmään kuuluva sankti-
oitu valvontavastuu siitä, että työehtosopimus-
ta noudatetaan huolimatta siitä, perustuvatko 
määräykset lakiin tai sopimusjärjestelyihin.

Seuraavan neuvottelukierroksen ilmapiirin 
kohentamiseksi työnantajaliitot ovat kiireh-
tineet ilmoittamaan, että keskusjärjestösopi-
muksia noudatetaan kuten ennenkin liitto-
tasolla. Niiden tulevaisuutta on kuitenkin vai-
kea ennustaa. Nykyisenkaltaisessa ilmapiirissä 
vaarana on, että ne riutuvat pois pala palalta. 

Työn murros – mitä tekee ay-liike?

teknologisen kehityksen myötä eikä kadonnei-
den työpaikkojen tilalle välttämättä synny uu-
sia. Globalisaatio on jo vienyt teollisia työpaik-
koja halvan työvoiman maihin. Nyt työpaikko-
ja uhkaavat digitalisaatio, automaatio, tekoäly 
ja robotit. Arviot työn katoamisen määrästä ja 
nopeudesta vaihtelevat eri tutkimuslaitoksien 
ennusteissa. Sama koskee arvioita uuden työn 

epävarmuutta, niin kuin aina, kun uusi tekno-
logia korvaa vanhoja koneita ja laitteita sekä 
työmenetelmiä. Näyttää siltä, että uusliberalis-
tiset taloustieteilijät maalaavat työn katoami-
sesta synkimmät ennusteet.

Muutos ei kuitenkaan liene niin dramaatti-
nen kuin jotkut tutkijat ennustavat. Teknologi-
sen kehityksen ja globalisaation myötä työelä-
män polarisaatio on lisääntynyt Suomessakin. 

kun taas huippuosaajien ja matalapalkkaisen 
työn tarve on kasvanut. Vanhentuva ammat-
titaito sysää ihmisiä työttömiksi, ja uusi tilalle 
tuleva työ työllistää usein heidän sijaansa uu-
sia osaajia. Teollisissa töissä robotit ovat kor-
vanneet rutiinitöitä mutta tuoneet myös uusia 
työpaikkoja, kuten Uudenkaupungin autote-
ollisuuden esimerkki osoittaa. ETLAn arvion 

mukaan keskimäärin 12 prosenttia työpaikois-
ta katoaa ja syntyy vuoden aikana.

Tilastojen mukaan työn jakautuminen 
toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin, 
kokoaikaisiin työsuhteisiin ja epätyypilliseen 
työhön on pysynyt samanlaisena useamman 
vuosikymmenen ajan. Pysyviä kokoaikaisia 
työsuhteita on edelleen kaikista kaksi kolmas-
osa, kun taas uusissa työsuhteissa epätyypil-
liset työt ovat enemmistönä. Niihin kuuluvat 
määräaikainen ja osa-aikainen työ, vuokra- ja 
projektityö sekä työhön erikseen kutsuttavien 
ja itsensä työllistävien tekemä työ. Uusimpana 
työelämän torppariuuteen viittaavana ilmiö-
nä ovat ns. nollatuntisopimukset, joissa ei ole 
taattu mitään vähimmäistyöaikaa toistaiseksi 
voimassaolevissa työsuhteissa työskenteleville 
työntekijöille.

Työsuhteisessa työssä työntekijät kohtaavat 
ay-liikkeen. He voivat kiinnittyä ay-liikkeeseen 
myös epätyypillisessä työssä, joka yhdessä työt-
tömyyden kanssa on hienokseltaan laskenut 

-
lisessä vertailussa järjestäytyneisyys on kuiten-
kin säilyttänyt korkean tasonsa. Se on edelleen 
vajaat 70 prosenttia. 

siitä, millaiseksi tulevaisuuden työ muovautuu. 
Pitkällä aikavälillä työsuhteisen työn dominoiva 
asema ei ole itsestäänselvyys. Suomalainen ay-
liike on hyvin kartalla sen suhteen, miten työ 

ay-liike haluaa olla mukana muovaamassa tu-
levaisuuden työelämää ja yhteiskuntaa. Oma 
kysymyksensä on, miten se tavoittaa digitaali-
sen maailman alusta- ja jakamistalouden työn-
tekijät, jotka hoitavat tulevaisuuden palveluja 
monikantaisten toimijaliittymien yhtenä osa-
puolena ilman perinteisiä työnantaja-työnte-

alustatalouden sääntelystä eli siitä, millä tavoin 
palvelunsuorittajat voidaan rinnastaa niin pit-
källe kuin mahdollista työntekijäasemassa ole-
viin työntekijöihin.

Eurooppalainen ay-liike pohtii myös alus-
tatalouden työntekijöiden edunvalvontaky-
symyksiä. Maailmassa digitaalisilla alustoilla 
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tapahtuva työ on pidemmällä kuin Suomessa, 
jossa se on vielä marginaali-ilmiö. Mutta meil-
läkin tunnetaan jo Airbnb ja Uber. 

Tulevaisuuden kuva on epävarma
Työmarkkinamallimme tulevaisuutta kuvaa 
parhaiten epävarmuus. Synkistelyynkin on 
aihetta. Suomalaisen sopimusyhteiskunnan 
vahvuudet ovat nyt painuneet säästöliekille. 
Luottamus on kateissa, samoin konsensuksen 
henki. Yhteiskunnallinen ilmapiiri on kova, 
markkinahenkinen ja uusliberalistisessa oikeis-
tossa jopa ay-vihamielinen. Työmarkkinaosa-
puolille siinä ei tarjota rakentavan yhteistyön 
roolia. Ne kelpaavat hallituksen asettaman 
pakon edessä tekemään rakenteellisia muutok-
sia, mikä merkitsee käytännössä palkansaajien 
aseman heikennyksiä neuvottelu- ja sopimus-
järjestelmässä sekä työlainsäädännön normien 
purkamista.

-
jelmassa ei ole aikaisempien hallitusohjelmien 
tavoin mainintaa kolmikantaisesta yhteistyös-
tä tai hallituksen hyvistä yhteistyösuhteista 
työmarkkinajärjestöjen kanssa. Rakenteelli-
sia uudistuksia hallitus ilmoittaa edistävänsä 
”lähtökohtaisesti vuoropuhelussa työelämän 
osapuolten kanssa”. Työmarkkinajärjestöjen 
näkemysten ohittaminen ja toisen osapuolen 
yksipuolinen suosiminen uhkaa johtaa jat-
kuviin kriiseihin, yleiseen epävarmuuteen ja 
epävakauteen, voittajien ja häviäjien välisiin 
revansseihin. Sopimisen sijasta työmarkkina-
järjestöt ulkoistavat tavoitteidensa ajamisen 
lobbareille, joista vain vahvimmat pärjäävät. Jo 
nyt on nähtävissä lobbaamiseen panostaminen 
suomalaisessa yhteiskunnassa.

-
mentäisi, jos vasemmistopuolueet olisivat hal-
lituksessa. Vasemmistolaisuus on vastatuulessa 
niin EU:ssa kuin Suomessakin. Historian va-
lossa vasemmisto on hallituksessa ollessaan ol-
lut ay-liikkeen paras liittolainen, vaikka palkan-
saajajärjestöt ovat sinänsä pyrkineet tulemaan 
toimeen kaikkien hallituksien kanssa. Vihreistä 
ei välttämättä ole vasemmistopuolueiden roo-
lin jatkajaksi.

Riippuu poliittisesta tahtotilasta, haluaako 
hallitus harjoittaa hyvää yhteistyötä järjestöjen 
kanssa, vaikkei työmarkkinakeskusjärjestöjen 
sopimuksia enää tehtäisikään. Tilalle voidaan 
haluttaessa tuottaa uudenlaisia yhteisymmär-
ryksen malleja, joita varmaan löytyy heti, kun 
vasemmistopuolueet palaavat hallitusyhteis-
työhön. Sipilän hallitus on ehkä jo käynyt kau-
tensa repivimmät taistelut ay-liikkeen kanssa. 
Talouden ja työllisyyden parantuessa päämi-
nisteri Sipilä palannee alkiolaisille juurilleen. 
Työn ja työsuhteisen työn kehitysennuste on 
hämmentävä. Valtioneuvosto tilaa selvityksiä 
ajatushautomoilta ja tulevaisuudentutkijoilta, 
jotka antavat utopistisia, reaalimaailmasta irral-
laan olevia kuvia työstä, toimeentulosta ja hy-
vinvoinnista. Digitaalisilla alustoilla tapahtuva 
palvelutuotanto ja kasvuyritysten digitaaliset 
innovaatiot tuntuvat olevan maan hallituksen 
uuden työn kehittämisen ydintä. Selvityksissä 
tarjotun silpputyön yhtenä lopputulemana on 
perustulon tai kansalaispalkan järjestäminen 
työtä vaille jääville tai eri lähteistä toimeentu-
lonsa hankkiville työnsuorittajille. Tällaisessa 
tulevaisuuden pohdiskelussa työmarkkinajär-
jestöillä tai kolmikantaisilla tutkimuslaitoksilla 
ei ole mitään roolia, mikä näkyy myös valtio-
neuvoston selvityksissä. Niissäkään työmarkki-
najärjestöillä ei ole annettu minkäänlaista edun-
valvonnallista roolia työelämän kehittämisessä 
ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Ja 
kuitenkin työn sisältöjä ja niiden organisointia 
voidaan haluttaessa ohjata yhteiskunnallises-
ti mielekkääseen suuntaan. Automaatiolle ja 
robotisaatiolle voidaan asettaa rajoituksia, jos 

sellaiseen suuntaan, että ay-liike säilyttää mah-
dollisuutensa hoitaa jäsentensä edunvalvontaa.

Suomi on pohjoismainen hyvinvointivaltio, 
jonka tehtävänä on turvata jatkossakin työelä-
män kestävä kehitys.
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VAPAUKSIEN JÄLJILLÄ

Leena Ahonen 
Projektitutkija ja Vapauden museon käsikirjoittaja,  
Työväenmuseo Werstas

Kun sais vaan syärä ja nukkua ja välillä 
vähän kitaraa soitella… Vaiko sitten-
kin lottovoitto, uusi auto ja maailman-

ympärimatka? Moninaisia ovat ihmisten unel-
mat ja haaveet, mutta yhdistävänä tekijänä toi-
mii usein vapauden tarve. Vapaus elää ja toimia 
miten haluaa ja tehdä omia valintojaan. Mitä 
vapaampia ihmiset ovat ja mitä enemmän hei-
hin luotetaan, sitä paremmin ja luovemmin he 
toimivat. Tähän sekä länsimaiset yhteiskunnat 
että yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistuskin 
pohjaavat.

Mistä vapaudet sitten koostuvat? Ovatko ne 
rahaa, määräyksiä tai mielentila? Olemmeko 
jo vapaita tai miten tulisimme vapaiksi? Onko 
vapaus yksilöistä kiinni vai yhteiskunnallinen 
päätös?

Näitä aiheita käsittelee syksyllä avautuva 
Vapauden museo. Museossa tarkastellaan yk-
silöiden ponnistelua yhteiskunnallisin keinoin 
kohti vapautta. Museo toimii Työväenmuseo 
Werstaan yhteydessä ja on työväenliikkeen yh-
teinen lahja satavuotiaalle Suomelle.

Vapautta, työtä ja leipää
Yksilöiden lisäksi myös Suomi kansakuntana 

-
listuksessa 4. päivänä joulukuuta 1917 todet-
tiin: ”Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi 
täyttää kansallista ja yleisinhimillistä tehtävään-
sä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen 
vapaudenkaipuumme on nyt toteutettava; Suo-

men kansan on astuttava muiden maailman 
kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana.”

pienempien vuoro. 1900-luvun alussa tavalli-
sella kansalaisella ei ollut äänioikeutta eikä po-
liittisia vapauksia. Sensuuri rajoitti tiedonsaan-

elämästä päivittäistä kamppailua. Naiset olivat 
holhouksen alaisia ja lasten oikeuksiin kuului 
lähinnä raadanta.

Työ takasi jonkinlaisen toimeentulon, mut-
ta työttömyys, sairaus tai vanheneminen suisti 
työläisen kurjuuteen. Valtio yritti suitsia köyhiä 
työlaitoksilla, kunnalliskodeilla ja irtolaisten 
rangaistuksilla, mutta muuten huolenpito jäi 

-
sö kontrolloivat ihmisten puheita ja pukeutu-
mista.

Työväenliike syntyi pienen ihmisen puo-
lustajaksi epäoikeudenmukaisuuksia vastaan. 
Se kirjasi arvoikseen vapauden, tasa-arvon ja 
solidaarisuuden. Vaadittiin elämiseen riittävää 
palkkaa, maksutonta sairaanhoitoa, vapautta 
edistää tärkeäksi katsomiaan asioita poliittisesti 

-
nut enää armoa vaan vaati oikeutta.

Hyvinvointipolitikalla turvaa ja 
mahdollisuuksia kaikille
Valtio alkoi turvata järeimmällä keinollaan, 
perustuslaeilla, liikkumisvapautta, uskonnon 
ja omantunnon vapautta, sananvapautta, ko-
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koontumis- ja yhdistymisvapautta. Samalla 
tunnustettiin, että kansalaisella tuli olla oikeus 
pysyä hengissä, saada apua ja turvaa, hankkia 
koulutusta ja kehittää itseään.

Vasemmiston vaatimukset tasa-arvoisem-
masta yhteiskunnasta konkretisoituivat hy-
vinvointivaltion kehityksen seurauksena. Sen 
myötä ryhdyttiin progressiivisen verotuksen 
kautta tekemään tulojen uudelleenjakoa ja 
vähentämään yhteiskunnallisia epäoikeuden-
mukaisuuksia. 

Hyvinvointivaltion kukoistusaika alkoi 
1960-luvulla, jolloin vasemmisto oli päässyt 
valtakunnanpolitiikkaan ja hallitusvastuuseen. 
Valtakunnalliset työehtosopimukset selkeytti-
vät työelämän pelisääntöjä. Työviikon lyhentä-
minen viiteen päivään ja palkallisen loman saa-
minen lisäsivät vapaa-aikaa. Työttömyyskorva-
us ylläpiti elämän edellytyksiä silloin, kun työtä 

ei ollut saatavilla. Eläke, lapsilisä, ilmainen pe-
ruskoulutus ja kouluruoka sekä sairausvakuu-
tus ja terveydenhoitoon liittyvät palvelut tur-
vasivat ihmisten elämää alku- ja loppupäässä.

Hyvinvointivaltio muutti yhteiskuntaa ra-
dikaalisti. Enää lapsia ei tarvinnut synnyttää 
vanhuuden turvaksi, naisten ei tarvinnut pysyä 
huonoissa parisuhteissa taloudellista syistä, tyt-
töjen ei tarvinnut jäädä kotiin vahtimaan pie-
nempiä sisaruksiaan ja vanhusten ei tarvinnut 
sinnitellä työpaikoilla kuolemaansa asti.

Hyvinvointipolitiikka alkoi lieventää elä-
mään liittyviä riskejä ja onnettomuuksia. Sa-
malla se tasoitti yhteiskunnallisia eroja, niin 
tuloeroja, luokkaeroja kuin alueellisiakin eroja. 

Vapauksien puolustaminen voi olla myös hauskaa. 
Kaupan alan lakkolaiset oikeuksiaan vaatimassa 
vuonna 1984. Kuva: Veikko Seppänen. Työväenmu-
seo Werstaan kuva-arkisto.
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Yksilön mahdollisuudet lisääntyivät ja elämältä 
saattoi odottaa muutakin kuin jatkuvaa kamp-

elämä tulivat kaikkien ulottuville varallisuudes-
ta riippumatta.

-
pungistuminen mursi tiiviit sukulaissuhteet, 
ja uudet tuulet tempasivat nuoret mukaansa. 
Muoti, matkustaminen, seksuaalisuus ja yksi-
löllisyys alkoivat kiinnostaa. Vapaustaistelut eri 
puolilta maailmaa välittyivät uusien televisioi-
den kautta olohuoneisiin. Sosiaaliset ja moraa-
liset säännöt alkoivat vapautua, ja talouskasvu 
avitti muutoksia.

Hiljalleen myös naisten, lasten, vammaisten 
ja etnisten vähemmistöjen erilaiset tarpeet ja 
oikeudet alettiin tunnistaa. Sukupuoli- ja sek-
suaalivähemmistöt saivat äänensä kuuluviin. 
Vähemmistöjen vapauksissa ja oikeuksissa riit-
tää silti parannettavaa. Suomi ei vieläkään ole 
saanut korjattua translakia eikä saamelaisten 
yhdenvertaisuutta ole tunnustettu.

Elintason parantuminen siirsi vapautumi-
sen painopistettä perustarpeiden tyydyttämi-
sestä henkisen hyvinvoinnin, itsensä kehittä-
misen ja vapaa-ajasta nauttimisen suuntaan. 

etsintä. Myös inhimillisyyteen ja haluun tehdä 
hyvää panostettiin sekä globaalisti että vapaa-
ehtoistyössä paikallistasolla.

Vapaudet osaksi historiaa vai 
tulevaisuutta?
Omiin oikeuksiin on helppo tottua, ja niitä on 
helppo pitää itsestäänselvyyksinä. Markkinaeh-
toinen yksilöllistymisemme on saanut meidät 
unohtamaan riippuvuutemme toisistamme ja 
uskomaan, että menestyksemme johtuu vain 

tasa-arvoisen ja rauhan aikaa elävän sekä ta-
loudellisesti menestyneen yhteiskunnan rooli 
kansalaisten hyvinvoinnin ylläpitäjänä hämär-
tyy, emme osaa myöskään puolustaa oikeuksi-
amme.  

Nyt oikeistolaisen politiikan vallitessa när-
kästys toisten oikeuksista on päässyt valloil-
leen. Rahat ja oikeudet haluttaisiin pois niiltä, 

jotka niitä eniten tarvitsevat. Työttömyystur-
vasta, työpäivän pituudesta ja sananvapaudesta 
väitellään taas. Hiertääpä joitain aborttioikeus 
ja ilmainen kouluruokakin. Solidaarisuus ei 
enää ulotu omaa viiteryhmää pidemmälle.

-
minkin vastustettu, kiivaastikin. Ennen puhut-
tiin yhteiskunnan loisista, laiskureista ja sosiaa-
lipummeista, jotka saadaan vain kurilla takaisin 
ruotuun. Työväenluokan köyhyyttä pidettiin 
osana yhteiskunnan luonnollista järjestystä 
ja sosiaalimenojen kasvua pyrittiin estämään 
kaikin keinoin. Oikeistopolitiikan tueksi otet-
tiin jopa väkivaltainen muiluttaminen. Naisten 
housujen käyttöä ja työntekoa paheksuttiin.

Hyvinvointivaltio ja pitkään rakennettu yh-
teiskunnallinen vapaus ovat nyt itsenäisyyden 
juhlavuonna uudessa tilanteessa. Hyvinvoin-
tipolitiikan purku on johtanut eriarvoistumi-
seen, joka voi tuoda mukanaan yhteiskunnallis-
ta levottomuutta ja turvattomuutta. Vapauden 
museo haluaa muistuttaa meitä niistä yhteisistä 
arvoista, joiden varaan vapaudenkaipuinen 
kansakuntamme rakennettiin. Hyvinvointi-
valtio on ollut toistaiseksi paras yrityksemme 
ylläpitää yhteiskuntarauhaa ja taata kaikille va-
pauksia ja hyvinvointia. On meistä kiinni, ha-
luammeko säilyttää sen vai jäävätkö vapaudet 
jatkossa vain rikkaiden käyttöön.

Tervetuloa Vapauden museoon!
Työväenmuseo Werstaan yhteyteen avataan 
uusi Vapauden museo 28.11.2017.  Museo 
juhlistaa itsenäisyyden juhlavuotta ja on osa vi-
rallista Suomi 100 -ohjelmaa. Samalla se kun-
nioittaa sisällissodan muistovuotta. Museon 
takana ovat valtakunnalliset työväenjärjestöt 
puolueita, ammattiliittoja, erilaisia säätiöitä ja 
muita työväenliikettä lähellä olevia organisaa-
tioita myöten. Työväenliike on myös yhdessä 
koonnut rahoituksen hankkeen toteuttami-
seksi. Werstaan kumppaneina näyttelyn toteu-

Arkisto. Vapauden museota täydentää verkko-
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SATA VUOTTA EDISTYSMIELISTÄ 
OSUUSTOIMINTAA

Suomalaista osuustoimintaliikettä jakoivat 
porvariston ja sosialistien sekä tuottajien ja 

osuusväki jakautui maaseudun tuottajavaltai-
seen ns. puolueettomaan sekä kaupunkien ku-
luttajavaltaiseen ns. edistysmieliseen siipeen. 
Edistysmieliset perustivat oman aatteellisen 

-
-

tua syntyi oma tukkuliike Osuustukkukauppa 
-

vuoden pääjuhlan Helsingissä 12. joulukuuta 

Kapitalistinen murros loi edellytykset 
osuustoiminnan synnylle Euroopassa. 
Teollistuminen ja taloudellinen libe-

ralismi johtivat rikkauksien kasaantumiseen ja 
kurjuuden leviämiseen. Suomessa työ- ja vilje-
lijäväestö pyrki jo 1800-luvun lopussa kohen-
tamaan asemaansa perustamalla ostorenkaita 
ja ravintoyhdistyksiä. Nämä esiosuuskaupat 
olivat usein lyhytikäisiä, mutta sytyttivät Poh-
jolassa osuustoiminnallisen kipinän. Varsinai-
nen osuustoiminta teki Suomessa läpimurtonsa 
osuustoimintalain tultua voimaan vuonna 1901.

Linda Heinonen 
projektitutkija, Työväenmuseo Werstas 
 
Pete Pesonen 
sihteeri, Työväen muistitietotoimikunta

Osuuskunta Tradekan juuret ovat vuonna 1917 syntynees-
sä edistysmielisessä osuustoimintaliikkeessä. Vuonna 2017 
vietettävien satavuotisjuhlien innoittamana osuuskunta on 
toteuttanut työväenperinnelaitosten kanssa useita kulttuuri-
perintöhankkeita. Tulevaisuuteen tähtäävä osuuskunta antaa 
arvoa vaiheikkaalle historialleen ja vahvoille perinteilleen.  
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Osuustoimintaa museossa ja 
arkistossa
Edistysmielisen osuustoimintaliikkeen kult-
tuuriperinnöstä huolehtivat työväenperinne-
laitokset. Työväenmuseo Werstaalla säilytetään 
edistysmielisen osuustoimintaliikkeen esine-
kokoelmia. Museon kaikkien aikojen ensim-
mäisen lahjoituksen teki E-osuuskunta Ekan 
Länsi-Suomen aluekeskus vuonna 1988. Sit-

-
nut tismalleen sata vuotta. 

Vuosikymmenten varrella edistysmielinen 
osuustoimintaliike on muokannut suomalais-
ten arkea, puolustanut kuluttajien etua ja ra-
kentanut maan talouselämää. Liikkeen jäsen-
määrä oli huipussaan 1970-luvulla, mutta sen 
taloudellinen menestys oli katkennut jo edelli-
sellä vuosikymmenellä. Tappiokierre yritettiin 
pysäyttää vuonna 1983 toteutetulla fuusiolla, 
jossa syntyi E-osuuskunta Eka. Eka joutui 
1990-luvulla yrityssaneeraukseen, josta Osuus-
kunta Tradeka vapautui vuonna 2003. Osuus-
kunta on karsinut liiketoimintojaan, mutta se 
omistaa yhä muun muassa merkittävän ravin-
tola-alan toimijan Restel Oy:n.  

Edistysmielisen osuustoimintaliikkeen 
kukoistuksesta ja kriiseistä kertova 
Oman liikkeen leivissä -näyttely avattiin 
Työväenmuseo Werstaalla maaliskuussa 
2017. Kuva: Olli-Pekka Latvala. Työväen-
museo Werstas. 
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temmin osuustoiminnalliset esinekokoelmat 
ovat kasvaneet Suomen suurimmiksi. Myös 
museon osuustoiminnalliset valokuvakokoel-

-
kistoa täydentävät paikallisten osuusliikkeiden 
kuva-arkistot.

Työväen Arkistossa säilytetään edistysmieli-
sen osuustoimintaliikkeen asiakirjoja, julisteita, 

on muun muassa keskusliikkeiden, E-Instituu-

Osuuskunta Eka-yhtymän ja Osuuskunta Tra-
dekan aineistoja. Arkistossa on myös liki parin 
sadan paikallisen osuusliikkeen arkistot, joiden 
aineistomäärät vaihtelevat muutamasta sentis-
tä useisiin hyllymetreihin. Osuustoiminnalliset 
aineistot ovat tulleet arkistoon useissa luovu-
tuksissa 1980-luvulta lähtien. 

Työväen Arkiston yhteydessä toimiva Työ-
väen muistitietotoimikunta kerää osuustoi-
minnallista muistitietoaineistoa. Ensimmäisen 
osuustoimintaan keskittyneen muistitietoke-

kanssa jo vuonna 1965. Aineistoa on täyden-
netty yleiskeruiden muistelmilla ja vuonna 
1975 järjestetyllä täydennyskeruulla. Muis-
telmia on esitelty Näin teki osuuskauppaväki 

1977). Vuonna 2013 toimikunta palasi osuus-
toimintaliikkeen tallentamiseen järjestämällä 

-
haastattelua. 

Kokoelmat kuntoon 
Osuuskunta Tradeka on historiatietoinen 
osuuskunta. Edistysmielisen osuustoiminta-
liikkeen satavuotisjuhlien kynnyksellä osuus-
kunta on toteuttanut työväenperinnelaitosten 
kanssa useita kulttuuriperintöhankkeita. Työ-
väenmuseo Werstaalla seulottiin esinekokoel-
mia, tehtiin nykydokumentointia sekä tuotet-
tiin näyttelyitä ja julkaisuja. Työväen muistitie-
totoimikunta järjesti muistitietokeräyksen. 

Museokokoelmien käytön edellytys on nii-
den luetteloiminen ja digitoiminen. Osuus-
kunta Tradekan ja Werstaan yhteistyönä seu-
lottiin vuosina 2015–2016 kymmeniä museolle 

luovutettuja osuustoiminnallisia lahjoituseriä. 
Esineitä luetteloitiin 185 ja aiemmin luetteloi-
tuja esineitä valokuvattiin liki saman verran. 
Osuustoiminnalliset kokoelmat täydentyivät 
muun muassa Pekka Puupää -sarjakuva-albu-
milla ja Naiset Mukaan -työtakilla. Luetteloidut 

Vuonna 2016 Työväenmuseo Werstaan 
osuustoiminnalliset kokoelmat tuotiin tähän 
päivään kartuttamalla niitä uudella dokumen-
toinnilla. Nykydokumentointi ideoitiin yhdes-
sä Osuuskunta Tradekan kanssa. Näkökulmik-
si valittiin työntekijät, työpaikat ja työtehtävät, 
menetelmiksi kuvaus, havainnointi, haastatte-
lut ja esinehankinnat. Sähköiseen tietokantaan 
luetteloitiin lopulta 329 valokuvaa sekä useita 
haastatteluja ja lyhytelokuvia. 

Dokumentointia toteutettiin Restel Oy:n 

Wanha Mestari -kuppilassa ja HelmiSimpukka-
huoltoasemalla. Restel Oy:n hotellitoiminnan 
siirryttyä Scandic Hotels Groupin omistuk-
seen näyttäytyy Cumulus-hotellin dokumen-
toiminen entistäkin tärkeämpänä museaalisena 
tekona. Dokumentoinnin kohteeksi valittiin 
myös yksi merkittävimmistä edistysmielisen 
osuustoimintaliikkeen muistin paikoista: vuonna 
1933 valmistunut Osuuskunta Tradekan pää-
konttori Helsingin Sörnäisissä.  

Muistot talteen 
Työväen muistitietotoimikunta järjesti yhteis-
työssä Osuuskunta Tradekan kanssa E-liik-
keen matkassa -muistitietokeruun 1.12.2016–
30.4.2017. Sen tarkoituksena oli täydentää 
osuusliikettä käsittelevää muistitietokokoel-
maa jäsenten ja työntekijöiden näkökulmasta 
1900-luvun jälkimmäiseltä puoliskolta.

vastausten määrä ylitti tavoitteen. Määräaikaan 
mennessä kertyi 101 muistelmaa 98 henkilöltä. 
Muistelmien teemat ovat moninaisia, mikä ko-
rostaa edistysmielisen osuustoimintaliikkeen 
merkitystä suomalaisten elämässä.

Muistelmien lisäksi vastaanotettiin hylly-
metrillinen osuustoiminnallista arkistoaineis-
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toa. Osuusliikkeiden asiakirja-aineiston lisäksi 
luovutettiin kymmeniä valokuvia paikallisista 

-

tutkijoiden käyttöön vuoden 2017 kuluessa ja 
muistelmista julkaistaan antologia seuraavan 
vuoden aikana. 

Näyttelyitä ja julkaisuja 
Työväenmuseo Werstas teki ensimmäisen 
edistysmielistä osuustoimintaliikettä esitte-

2017 palattiin tuttuun teemaan, kun ovensa 
avasi Osuuskunta Tradekan kanssa toteutettu 
Oman liikkeen leivissä -näyttely (23.3.2017–
22.4.2018). Näyttely herättää muistoja edis-
tysmielisen osuustoimintaliikkeen pitkän lin-
jan aktiiveissa ja liittää osuuskunnan nykyiset 
työntekijät ja jäsenet osaksi kansanliikkeen vai-
heikasta historiaa. 

Esillä on koko joukko osuustoiminnallisia 
esineitä, valokuvia, elokuvia, arkistoaineistoa 

ja muistitietoa Työväenmuseo Werstaan ja 
-
-

tovat tarinaa kovaosaisesta kansasta, jonka 
elämäntapa ja elintaso mullistuivat 1900-luvun 
kuluessa. Matkan varrella kävijät pääsevät ih-
mettelemään 1930-luvun mainoskulkuetta ja 
piipahtamaan ikkunaostoksilla 1950-luvun 
myymälässä.

Näyttelyn ohella Werstas on tuottanut 
Osuuskunta Tradekalle kaksi julkaisua. Tiina 

-
-

kuussa 2017 vietettävän Osuuskunta Tradekan 
pääjuhlan yhteydessä ilmestyy lisäksi julkaisu, 
joka kuvaa edistysmielisen osuustoimintaliik-
keen vaiheita mielenkiintoisten poimintojen ja 
vaikuttavien valokuvien avulla. Pääjuhlaa var-
ten Werstas kokoaa myös tunnelmallisen valo-
kuvanäyttelyn. 
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www.tradeka.!

Lahjoituksia 
suomalaisten 

hyväksi

Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä 
vastuu yhteisestä ympäristöstämme ovat 
keskeinen osa satavuotiaan Osuuskunta 
Tradekan toimintaa. Kannamme vastuuta 

suomalaisista lahjoittamalla vuosittain keski-
määrin vähintään 10 % verojen jälkeisestä 

tuloksesta yleishyödyllisiin tarkoituksiin mm. 
lapsia ja lapsiperheitä tukeville järjestöille, 

nuorisojärjestöille sekä ikääntyvien ihmisten 
loma- ja virkistystoimintaan. 

R
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OPINNÄYTTEET

Pro gradu-tutkielmani aiheena ovat suomalai-
set arkkiveisut ja niiden välittämä kuva omasta 
ajastaan. Arkkiveisut olivat yleensä yhden pa-
periarkin kokoisia painotuotteita, jotka sisälsi-
vät sekä lauluja että runoja. Ne ovat erinomai-
nen lähde, kun halutaan tutkia yhteiskuntaa 
ja historiallisia tapahtumia. Arkkiveisut olivat 
kaupallisia tuotteita, joten niihin ei kannat-
tanut painattaa aiheita, joista kukaan ei ollut 
kiinnostunut.  Tutkimukseni käsittelee vuosia 
1899–1917 eli ensimmäisen ja toisen sortokau-
den aikaa.  Erityisesti minua kiinnosti, miten 
sortokaudet ja yhteiskunnalliset muutokset 
näkyvät lauluissa. Tutkimukseni lähteinä käytin 
Turun yliopiston kirjaston Fennica-kokoelman 
arkkiveisuja. Lisäksi luin tutkimusaikakauden 
sanomalehtiä ja kävin läpi sensuuriviranomais-
ten asiakirjoja.

Arkkiveisujen kuva suomalaisesta yhteis-
kunnasta on värikäs, kiinnostava ja monipuo-
linen. Olen jakanut arkkiveisut kolmeen tee-
maan: yhteiskuntaan, uutisiin ja politiikkaan. 
Lauluissa käsitellään muun muassa luokkaero-
ja, sukupuolirooleja, murhia, sotia, eduskunta-
työtä, työläisiä ja venäläisiä. Lauluja painettiin 
huvin vuoksi, mutta ne olivat myös tärkeitä uu-

tisten, valistuksen ja aatteiden levittäjiä. Arkki-
veisuja ei sensuroitu yhtä tarkasti kuin muita 
painotuotteita, joten kirjoittajilla oli mahdol-
lisuus kirjoittaa aiheistaan välillä hyvinkin va-
paasti sekä kriittisesti. Tutkimusaikakautenani 
arkkiveisut olivat ennen kaikkea kansan omai-
suutta. Laulujen kautta kansa pääsi purkamaan 
herravihaa, joka kohdistui erityisesti pappeja, 
virkamiehiä ja virkavaltaa kohtaan.

Aineistostani kävi ilmi, että kansa koki sor-
tokaudet eri tavalla kuin ylemmät yhteiskunta-
luokat. Lauluissa kansaa sortavat herrat ja vir-
kamiehet, eivät venäläiset. Työväestö oli enem-
män huolissaan yhteiskunnallisten uudistusten 
toteutumisesta kuin autonomiaan kohdistu-
neista uhkista. Sortokausia merkittävämmäksi 
tapahtumaksi nousee suurlakko ennen kaikkea 
sen vaikutusten eli äänioikeuden kautta.

Tiina Huuskonen 
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Murhelauluja ja vallankumousrunoja. 
Suomalaiset arkkiveisut aikansa kuvaajina 
1899–1917. Turun yliopisto, Suomen historia, 
2016.

Murhelauluja ja  
vallankumousrunoja  
sortokausilta
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Valtio ja vallankumous on ol-
lut hyvin keskeinen rooli klassisen marxilaisen 
valtioteorian muodostamisessa. Lenin ymmär-
si valtion väkivaltakoneistoksi ja painotti sen 
sortavaa luonnetta.

Vuoden 1968 tapahtumat kiinnittivät huo-
miota siihen, miten valtio vaikuttaa ideologian 

että vakiintuneet käsitykset eivät pysty selittä-
mään valtion ja ideologian välistä suhdetta, he 
kääntyivät erityisesti Antonio Gramscin Van-
kilavihkojen puoleen. Gramscin siinä esittämät 
hegemoniapohdinnat ovat hänen merkittävä 

-
liittinen painotus oli selvimmillään Ralph Mi-
libandin ja Nicos Poulantzasin välisessä deba-

kehittyi saksalaisen ”valtionjohtokeskustelun” 
inspiroimana ja Joachim Hirschin valtioteorian 

”uudelleenmuotoilun” pohjalta. Bob Jessopin 
strategis-relationaalinen suunta muodosti kes-
kustelun aikana muotoutuneen kolmannen 
päärintaman. Se pyrki yhdistämään muut rin-
tamat ottamalla niistä vaikutteita.

-
toja, joilla on merkitystä nykyisinkin. Jessopin 
ja Poulantzasin lisäksi keskustelun hahmoista 
edelleen tärkeitä ovat Marx ja Gramsci. Heidän 
ajatteluunsa pohjaavan praksiksen näkökulman 
kautta voi syntyä uutta tietoa politiikan konk-
reettisista, ihmisten arkipäivässään kokemista 
vaikutuksista sekä politiikan toimeenpanosta 
ja vastarinnasta.

Miika Salo 
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Pakon panssaroima hegemonia? Marxilainen 
valtioteoria vuosien 1968–1989 keskustelun 
kautta. Tampereen yliopisto, valtio-oppi, 2016

Syntyperä vaikuttaa vielä pitkään koulutuksen jälkeen

Suomi muuttui toista maailmansotaa seuran-
neena puolena vuosisatana historiallisen nope-
asti maatalousvaltaisesta maasta taloudellisesti 
ja teknologisesti edistyneeksi tietoyhteiskun-
naksi. Rakennemuutokset ulottuivat tuotan-
non ja työnjaon ohella koulutusjärjestelmään 

-
lutukselle leimallista oli sen räjähdysmäinen 

opiskelijoiden määrä 11-kertaistui vuosina 
1945–1990.

Opiskelijamäärän ja suoritettujen tutkin-
tojen kasvun seurauksena korkeakoulutus ei 
ole ollut enää harvalukuisen eliitin etuoikeus. 
Maanviljelijöiden ja työläisten jälkeläiset ovat 
astuneet massoittain yliopistoihin. Perhetaus-
tan on kuitenkin todettu vaikuttavan koulu-
tustasoon, sillä varakkaiden ja koulutettujen 
jälkeläiset ovat olleet yliedustettuja korkeasti 
koulutettujen joukossa.

edustus korkeasti koulutetussa väestössä on 
lisännyt mahdollisuuksia tehdä tutkimusta 
perhetaustan yhteydestä koulutusuran jälkei-
seen elämänkulkuun. 2000-luvun Suomessa 
johtajien ja erityisasiantuntijoiden korkeasti 
koulutetut jälkeläiset työskentelevät muita sa-
man tasoisen koulutuksen saaneita useammin 
ylemmän tason asiantuntija- ja johtotehtävissä 

-
lutustason lisäksi siis myös syntyperä vaikuttaa 
työmarkkina-asemaan.

Elja Kaitila 
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Syntyperä kvali!kaationa: tutkimus 
perhetaustan vaikutuksesta korkeasti 
koulutettujen työmarkkina-asemaan 
2000-luvun Suomessa. Jyväskylän yliopisto, 
sosiologia, 2016.

Marxilaisen valtioteorian uudelleenarviointia
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Työväen laulukirja on ensimmäisen kerran 
vuonna 1900 painettu lauluvihkonen, joka le-
visi työväenaatteen mukana painomäärältään 
suurimmaksi työväenlaulujen kokoelmaksi 
1900-luvun alussa. Tutkimuksessani tarkas-
telen sen sanoituksissa esitettyä kuvaa työvä-
enaatteesta ja työväestöstä vuosina 1900–1917. 
Laulukirjan sisältö muodostuu ennen kaikkea 
kotimaista alkuperää olevista lauluista sekä 
runoista ja lisäksi tunnetuista kansainvälisistä 
työväenlauluista. Tekstien laatijat olivat usein 
työväenliikkeen aktiivisia ja tunnettuja toimi-
joita, joten sanoitusten ajatusmaailma vastan-
nee varsin hyvin työväenliikkeen virallista lin-
jaa.

Työväestöä ja sen aatetta kuvataan lauluissa 
varsin yleispätevin ja laajoin käsittein. Liikkeen 
tavoittelema kannattajakunta oli kirjavaa, joten 
laulujen oli sovittava hyvin erilaisten laulajien 
laulettavaksi. Työläisiä kuvataan laulukirjassa 
yleensä köyhälistönä ja yläluokan vastakohta-
na sen sijaan, että heitä kuvattaisiin tiettyjen 

ammattiryhmien edustajina. Lauluista on kui-
tenkin löydettävissä selkeä yhteenkuuluvuu-
dentunne ja me-henki. Työväenluokalla oli jo 
olemassa oma identiteetti.

Lauluista ei ole löydettävissä juurikaan 
luokkavihaa tai vallankumoushaaveita. Taiste-
lua käydään valistuksen voimin oikeudenmu-
kaisuuden ja isänmaan puolesta. Suomalainen 
työväestö lauloi 1900-luvun alussa vapauden, 
veljeyden ja tasa-arvon ihanteista. Heidän lau-
lujensa sanomaan oli jokaisen helppo yhtyä.

Salla Lehtonen 
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
”Ja lauluin käymme me taistelohon, jalo 
suuri on tehtävä meillä.” Työväen laulukirjan 
esittämä kuva työläisistä, työväenaatteesta ja 
yhteiskunnasta vuosina 1900–1917. Helsingin 
yliopisto, poliittinen historia, 2017.

Työväen laulukirja 1900-luvun 
alun työväenliikkeen kuvaajana
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Suomalaiset teollisuusyhtiöt kiinnittivät entistä 
enemmän huomiota työntekijöidensä hyvin-
vointiin 1920-luvulta lähtien. Tavoitteena oli 
saada työntekijät viihtymään työpaikalla. Pyy-
teetöntä huolehtiminen ei ollut, koska tarkoi-
tus oli myös tehdä työntekijöistä työnantajalle 
uskollisia.

Yhtyneet Paperitehtaat järjesti urheilukil-
pailuja, perusti omia urheiluseuroja ja tuki 
yhtiön aatemaailmaa lähellä olevia urheiluseu-
roja. Urheilutoiminnalla pyrittiin viihtyisyyttä, 
yhteishenkeä ja kuntoa kohottavaan vaiku-
tukseen. Yhtyneiden mestaruuskilpailut olivat 
tehdaspaikkakunnilla suosittuja tapahtumia. 

kunniatehtäväksi. Työväenliike ja TUL:n seurat 
eivät suhtautuneet aivan kritiikittä Yhtyneiden 
urheilutoimintaan. Ne katsoivat sen toiminnan 
tulevan liiaksi TUL:n seurojen apajille.

Yhtyneet houkutteli huippu-urheilijoita pal-
velukseensa tarjoamalla heille työpaikan, asun-

non sekä hyvät harjoittelu- ja kilpailumahdolli-
suudet. Urheilijoita sijoitettiin eri tehtaisiin sen 
perusteella, mitä urheilulajeja he harrastivat 
(esim. jalkapalloilijat sijoitettiin Valkeakoskel-
le). Tämä ratkaisu teki mestaruuskilpailut en-
nalta arvattaviksi lajiensa huippujen edustaessa 
tavallisesti samaa tehdasta. Innostus kilpailuja 
kohtaan laimeni 1960-luvun lopulla, mihin 
vaikutti se, että ne olivat ennalta arvattavia. 
Huippu-urheilun tilalle tuli kuntoliikunnan li-
sääntyminen. Sen myötä henkilökunta sai itse 
paremmin päättää, millaista liikuntaa työpai-
kalla järjestettiin. Aikaisemmin toiminta oli yl-
häältä päin määrättyä ja organisoitua.

Jari Klemola 
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Joukkuepelillä voittoihin: jalkapalloilu ja 
muu tehdasurheilu Yhtyneet Paperitehtaat 
Osakeyhtiössä 1924-1975. Itä-Suomen 
yliopisto, Suomen historia, 2016.

Sosiaalidemokraattien suunta 1970-luvun lopulla

1978 Suunta-ohjelmatyössä vallinneita aikakäsi-
tyksiä yhteiskunnan kehityksestä. Valmiin ohjel-
man tavoitteeksi asetettiin toisistaan irrallisiksi 
koettujen hallituspolitiikan ja aatteellisen ohjel-

-
voitteen ja lyhyen tähtäimen kapitalismin hallit-
semisen välille haluttiin löytää yhteinen suunta.

Suomalaisen yhteiskunnan kehitys kuvattiin 
ohjelmatyössä vaiheittaisena demokratisoitu-
misena. Parlamentaarinen demokratia oli saa-
vutettu 1900-luvun alkuvuosina ja sosiaalinen 
demokratia sotien jälkeen harjoitetun uudistus-
politiikkaan avulla. Uudistuspolitiikalla tarkoi-
tettiin talouskasvun tuottaman budjettiylijää-
män kanavoimista julkisiin sosiaalivakuutuksiin 
ja palveluihin. Tulevaisuudessa siinsi taloudel-
linen demokratia, jonka uskottiin toteuttavan 
sosialismin.

Sosialidemokraatit kokivat 1970-luvun ta-
louskriisin katkaisseen uudistuspolitiikan har-

joittamisen mahdollisuudet. Täystyöllisyyden 
ja julkisen sektorin kasvun ylläpitäminen vai-
keutui. Tutkielmani havainnot ja päätelmät tu-
kevat aiempia käsityksiä SDP:n ja koko yhteis-
kuntapoliittisen linjan muutoksesta 1970-luvun 
lopulla. Ohjelmatyössään sosialidemokraatit 
sitoutuivat elvyttämään sakannutta kansanta-
louden kasautumisdynamiikkaa toimilla, joissa 
resursseja siirrettiin uudistuspolitiikasta yksityi-
sen tuotannon kasvuedellytyksien tukemiseen. 
Demokratisoitumista siirryttiin edistämään ta-
louden alalla, kun päätavoitteeksi asetettiin tuo-
tannon investointien yhteiskunnallinen ohjailu.

Olli Hurskainen 
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Uudistuspolitiikan suunta – Suomen 
Sosialidemokraattisen Puolueen Pitkän 
tähtäimen suunnittelutyössä vuosina 1975–
1978 esiintyneet aikakäsitykset yhteiskunnan 
kehityksestä ja sille hahmoteltu tulevaisuuden 
suunta. Tampereen yliopisto, historia, 2016.

Tehdasurheilua Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ssä
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Punainvalidien eläkkeet olivat kiistelty symboli

Muistellusta paperitehdaspaikkakunnasta 
kulttuuriperinnöksi

Tarkastelen tutkielmassani keskustelua, jota 
käytiin eduskunnassa vuosina 1936 ja 1940 
Suomen sisällissodan punaisen puolen invali-

-
dan tulkinnoista käyty kamppailu, joka törmäsi 
talvisodan jälkeisiin yksimielisyysvaatimuksiin. 
Sisällissodan voittaneen valkoisen puolen in-
valideja ja kaatuneiden omaisia oli alettu heti 
sodan jälkeen tukea eläkkein, mutta hävinnyt 
osapuoli ei periaatteellisista syistä päässyt kor-
vausten piiriin yli 20 vuoteen.

Vielä vuonna 1936 sisällissodan haavoja kä-
siteltiin repivään ja jyrkkään sävyyn. Eläkkeitä 
pidettiin porvarillisella puolella eräänlaisena 
palkintona, jota ei tullut antaa valtiovaltaa vas-
taan taistelleille. Ns. punainvalideja ei haluttu 
asettaa parempaan asemaan kuin ”ilman omaa 
syytä” köyhäinhoidon varaan joutuneita. So-
sialidemokraatit puolestaan korostivat sitä, että 
eläkkeet liennyttäisivät yhteiskunnallista ilma-
piiriä ja auttaisivat pääsemään sisällissodan ko-
kemuksista eteenpäin.

Talvisodan jälkeen kansallinen eheytyminen 
oli politiikan kärkiteema, mikä vaikutti siihen, 
että joulukuussa 1940 eduskunta hyväksyi yk-
simielisesti toivomuksen punainvalidien toi-
meentulon turvaamisesta. Eläkkeitä pidettiin 
nyt symbolisena sovinnoneleenä ja työväen 
nähtiin hyvittäneen vuoden 1918 ”virheen”. 
Sisällissodan hajottava muistokulttuuri joutui 
antamaan tilaa talvisodan muistamiselle. So-
sialidemokraatit osasivat hyödyntää tässä tilan-
teessa kansallisen yhtenäisyyden vaatimuksia 
punainvalidien ja myöhemmin mm. punaleski-
en hyväksi.

Jose!ina Manninen 
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Rikoksen palkitsemista vai kansan 
eheyttämistä? Punainvalidien eläkkeet 
eduskuntakeskustelussa 1936 ja 1940. 
Helsingin yliopisto, poliittinen historia, 2016.

Tarkastelen tutkielmassani Työväen Muistitie-
-

tämää teollista perinnepiiriä, jonka kokoon-
tumisissa keskusteltiin vaihtuvien teemojen 

-

siten määrittänyt asukkaiden elämiä sukupol-
vien ajan.

-
-

tiöstä heidän lapsuutensa, nuoruutensa ja työ-
uransa aikana mm. yhtiön järjestämän koulu-
tuksen, työyhteisössä ilmenevien hierarkkisten 
suhteiden ja ammattiyhdistystoiminnan kautta.

-
don tuottamista perinnepiirissä kulttuuriperin-

tö-käsitteen näkökulmasta. Perinnepiirissä ta-
pahtuvan muistelun voi nähdä prosessina, jos-
sa menneisyydestä nostetaan esiin jälkiä, jotka 
mielletään säilyttämisen arvoisiksi todisteiksi. 

ja tulevaisuuden odotukset sekoittuvat. Pro-
sessi paitsi uusintaa jo tehtyä ja sanottua myös 
luo uutta. Perinnepiirissä syntyneen aineiston 
tulkinta mahdollistaa löytämään siitä aina uu-
denlaisia merkityksiä ja näkemyksiä.

Minna Sannikka 
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
”Ilman yhtiöö meittii ei olis.” Näkökulmia 
Kymi-yhtiöläisyyteen. Helsingin yliopisto, 
kansatiede, 2016.
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järjestöä ja sen toimintaa Venäjän sisällissodassa 
vuosina 1918–1920. Tutkimusaineistona käy-
tin Venäjän valtion sosiaalipoliittisen historian 

-
mia, joita ei ole tarkasteltu aiemmin sotilasjär-
jestön kannalta. 

-
kutusvaltaisin. Se oli mukana mobilisoimassa 
Suomesta tulleita punapakolaisia puna-armei-
jaan ja punaupseerikouluun. Sen suhde suoma-
laisiin puna-armeijalaisiin ja heidän perheisiin-
sä oli aiemmin luultua läheisempi; suomalaiset 
saivat sotilasjärjestöltä tukea niin materiaali-
hankintoihin kuin yhteistyöhön puna-armeijan 
kanssa. Tämän lisäksi sotilasjärjestö oli perus-
tamassa ja tukemassa Pietarin suomalaista len-
tosotakoulua, jonka tavoitteena oli valmentaa 
joukkoja Suomenlahdelle tiedustelu- ja puolus-
tustehtäviin.

Sotilastiedustelun sekä perustamansa ”Suo-
men byroon” avulla sotilasjärjestö sai selville 

tietoja Suomen armeijasta ja tapahtumista. 
Näitä tietoja se välitti eteenpäin Moskovaan. 
Vastavakoilun avulla sotilasjärjestö yritti suo-

Neuvosto-Venäjälle asettuneen suomalaisyh-
teisön kurinpitoelimenä suhteellisen itsenäi-
sesti.

Suomalaisia joukkoja pyrittiin kokoamaan 
Suomen rajalle, minkä uskottiin rohkaisevan 
Suomen armeijan vallankumousmielisiä. Ylei-
senä pyrkimyksenä oli edistää sitä, että Suomen 
armeijassa syntyisi kapina, jota puna-armeijan 
suomalaiset joukot tukisivat. Tästä pyrkimyk-
sestä huolimatta sotilasjärjestön toiminta kes-
kittyi pääosin Neuvosto-Venäjälle.

Jesse Hirvelä 
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Kahden sisällissodan vallankumoukselliset: 
Suomalaisen Kommunistisen Puolueen 
sotilasjärjestö Neuvosto-Venäjällä 1918–1920. 
Helsingin yliopisto, poliittinen historia, 2017.

SKP:n sotilastoimet Venäjän sisällissodassa

SKP:n keskuskomitean jäseniä tutkimassa Suomen karttaa Moskovassa vuonna 1920. Kuvassa vasemmalta Mikko Kus-
taa Evä, Jukka Rahja, Jalo Kohonen, Kullervo Manner, Eino Rahja, Yrjö Sirola ja Mandi Sirola. Kuva: Kansan Arkisto.
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KIRJA-ARVIOT

Suomen sisällissota on yhä 
yksi suomalaisen historian-
tutkimuksen suosituimmista 
aiheista. Ja miksei olisi, kun 
tutkimus tykittää meille jat-
kuvasti uutta tietoa. Tiina 
Lintusen väitöskirja ja siihen 
perustuva uusi teos naisista 
punakaartin huoltotöissä 
ja Tuomas Hopun tutkimus 
työläisnaisista aseissa sisällis-
sodan aikaan antavat meille 
uutta tietoa naisten roolista 
vallankumousyrityksessä. 

Hoppu keskittyy naiskaar-
tien dokumentointiin. Hänen 
kirjansa tarjoaa niistä ensim-
mäisen ehjän kokonaiskuvan. 
Hopun mukaan naiskaarteja 
perustettiin 30 paikkakun-
nalle, ja niissä palveli noin 2 
600 naista. Naiskaarteilla oli 
muitakin nimiä, esimerkiksi 
nais- tai hamepataljoona ja 
kuolemanpataljoona. Hoppu 
kuvaa naiskaartien perusta-
mista, käyttöä sodassa, niiden 
johtajia sekä useiden naissoti-
laiden elämänkohtaloita.

Lintusen tutkimus tarjo-
aa paikallisen näkökulman 
aseettomina palvelleiden 

naisten toimintaan. Punaisen 
hallituksen siviilitöissä oli 
kaikkiaan 10 000 naista, mutta 
Lintusen tutkimus keskittyy 
yhden alueen, Porin ja Ulvilan 
seudun, 267 naiseen. Tutki-
mus selvittää perusteellisesti, 
keitä aseettomat naiset olivat, 
millaisia töitä he tekivät ja 
millainen oli heidän elämän-
kulkunsa sodan jälkeen.

Keitä vallankumoukseen  
mukaan lähteneet naiset 
sitten olivat? Sekä aseisiin 
tarttuneiden että siviilitöitä 
tehneiden naisten tausta oli 
samankaltainen: he olivat 
pääasiassa tehdastyöläisiä. 
Naiskaarteja perustettiin 
kaupunkeihin ja tehdastaaja-
miin. Porikin oli huomattava 
tehdaspaikkakunta, ja kun 
koneet seisahtuivat sodan 
syttyessä, naiset jäivät työt-
tömiksi. Toinen suuri ryhmä 
olivat palvelijattaret.

Se, miten osa päätyi asei-
siin ja osa huoltotöihin, selvi-
ää tutkimuksista erinomaises-
ti. Tutkijat painottavat hieman 
eri asioita naisten motiiveja 
tarkastellessaan. Hoppu 

korostaa enemmän sitä, että 
aseisiin tarttuneilla naisilla 
oli maailmankatsomuksellisia 
syitä. Heillä oli ihanteita, ja he 
lähtivät muuttamaan yhteis-
kuntaa sekä rakentamaan uut-
ta ja parempaa. Tässä tulee 
esiin myös tutkimusten koh-
deryhmien ero: aseisiin tarttu-
neet naiset olivat hyvin nuoria 
ja lähes kaikki naimattomia. 
Naispataljoonia muodostet-
tiin Venäjän mallin mukaan. 
Hopun mukaan naiskaartista 
saatu palkka oli tärkeä mutta 
kuitenkin toissijainen tekijä 
aatteellisiin motiiveihin ver-
rattuna. Valtiorikosoikeuden 
kuulusteluissa lähes kaikki 
naissotilaat korostivat sotaan 
lähdön syynä taloudellisia 
tekijöitä, painostusta tai pak-
koa. Tähän Hoppu ei täysin 
usko, koska oikeuden edessä 
syytetyt halusivat antaa itses-
tään mahdollisimman viatto-
man kuvan. Hänen mielestään 
aatteelliset syyt olivat luultua 
paljon tärkeämpiä. Tämä on 
uusi tutkimustieto.

Tiina Lintunen uskoo nais-
tensa kertomuksia ja perus-

Sisällissodan punaiset naiset – naiseus rappiolla?

Tiina Lintunen, Punaisten 
naisten tiet. Otava, Helsinki 
2017. 336 s.

Tuomas Hoppu, Sisällissodan 
naiskaartit. Suomalaisnaiset 
aseissa 1918. Gummerus, 
Helsinki 2017. 315 s.
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teluja. Porin ja Ulvilan naiset 
lähtivät punakaartin huolto-
tehtäviin, koska he olivat työt-
tömiä ja koska punakaartissa 
maksettiin jopa kaksi kertaa 
suurempaa palkkaa kuin 
tehtaissa. Motiivien ero tulee 
siitä, että Lintusen naiset 
ovat vanhempia kuin Hopun, 
sillä punakaartin huoltotöihin 
otettiin useimmiten työväen-
liikkeen luottamusta nauttivia 
vanhempia ja usein myös 
perheellisiä naisia. Heille 
annettiin etuoikeus hyväpalk-
kaiseen riskittömään työhön. 
Nuoret naimattomat naiset 
jäivät tyhjän päälle ja alkoivat 
muodostaa jopa omatoimi-
sesti naiskaarteja. Niiden 
perustajista puolet oli naisia, 
puolet punakaartilaismiehiä. 
Näin nuoret naiset tavallaan 
työllistivät itsensä. Nuorissa 
naiskaartilaisissa oli aatteen 
paloa ja ihanteellisuutta – ja 
samalla ajattelemattomuutta 
ja kokemattomuutta –  jota 
hyödynnettiin paikallisesti. 
Punainen vallankumousjohto 
ei periaatteellisista syistä 
aluksi lainkaan hyväksynyt 
naisia aseisiin, mutta kun nais-
kaarteja alkoi syntyä paikalli-
sesti, suhtautuminen muuttui. 
Naiskaarteihin oli jopa tun-
kua, eivätkä kaikki halukkaat 
päässeet mukaan, koska 
olivat liian nuoria. Tyypillinen 
punainen naissotilas oli noin 
17-vuotias, mutta vielä nuo-
rempiakin oli mukana. Joka 
kuudes oli alle 17-vuotias. 
Nykyään puhuttaisiin lapsiso-
tilaista. Sen sijaan huoltotöis-
sä neljä viidestä kuului ikäryh-
mään 18–47-vuotiaat.

Sodan jälkeisessä muis-

telukerronnassa ja varsinkin 
ns. luokkasotakirjallisuudessa 
naisista vallankumoussotilaina 
on tehty sankareita. Kuitenkin 
vain pieni osa naiskaartilai-
sista pääsi taistelutilanteisiin, 
vaikka pyrkyä olisi ollut. Hop-
pu todistaa, että naissotilaat 
eivät olleet läheskään niin 
monessa taistelussa mukana 
kuin on annettu ymmärtää. 
Esimerkiksi saksalaisia vastaan 
käydyssä Syrjäntaan taiste-
lussa naisia ei ollut mukana, 
vaikka jopa kenraali Rüdiger 
von der Goltz puhuu muistel-
missaan naisista, jotka raivok-
kaasti huutaen kannustivat 
miehiä taisteluun. Naisten 
taistelupanos oli tärkeä muu-
taman kerran, esimerkiksi 
Tampereella.

Naiskaarteja muodostettiin 
vielä tilanteessa, jossa tappio 
jo häämötti. Naiset eivät il-
meisesti olleet lainkaan sel-
villä sotatilanteesta ja ottivat 
aseen käteensä vain muuta-
man tunnin perehdyttämisen 
jälkeen. Punaiset laittoivat 
Helsingissä naisia kylmiltään 
aseisiin vielä 11.–12.4.1918, 
jolloin saksalaiset olivat jo 
kaupungissa. Kun kokematto-
mat naiset pannaan ammatti-
sotilaita vastaan, tiedämme, 
miten siinä käy. Helsingin 
puolustuksessa kuoli eniten 
naissotilaita, 20. Kaikkiaan 
heitä kaatui 60.

Naiskaartilaiset pukeutui-
vat housuihin ja leikkasivat 
hiuksensa lyhyiksi. Se oli val-
koisille riettauden merkki ja 
varma tunnusmerkki kostajille 
taistelujen jälkeen. Aseen kä-
teensä ottaneista naisista 270 
eli reilut kymmenen prosent-

tia teloitettiin. Kaikkiaan noin 
tuhat aseeseen tarttunutta 
naista tuomittiin valtiorikosoi-
keudessa, ja suurin piirtein sa-
ma määrä säästyi tuomiolta. 
Siviilitöissä palvelleet naiset 
pääsivät vähemmällä. Puna-
kaartin huoltotöissä olleista 
noin 10"000 naisesta 5 500 
joutui valtiorikosoikeuteen, ja 
heistä joka kymmenes joutui 
vankilaan. Suurin osa sai lieviä 
tuomioita ja ehdonalaista.

Pestautuminen vallan-
kumouksen palvelukseen 
rikkoi rajusti yhteiskunnan 
säädyllisyyden ja moraalin 
rajoja. Työläisnaisten maine 
meni voittajien silmissä. He 
olivat rikollisia, joille tuli antaa 
ansioidensa mukaan. Punales-
ket eivät saaneet eläkettä 
toisin kuin valkoisten lesket. 
He joutuivat köyhäinhoidon 
varaan, ja heidät leimattiin 
roskasakiksi ja kelvottomiksi 
äidin tehtävään. Lintunen 
kuvaa erinomaisesti sitä, 
miten punaiset naiset demo-
nisoitiin. Valkoisen armeijan 
sairaanhoitajia kohotettiin 
laupeuden sisariksi mutta 
punakaartin sairaanhoitajat 
leimattiin myrkyttäjiksi ja mo-
raalittomiksi tappajiksi.

Punakaartin siviilitöissä 
olleet Porin työläisnaiset pala-
sivat tutkinnasta ja vankilasta 
takaisin työläisyhteisöön. 
He jatkoivat sodan jälkeen 
elämäänsä lähes samoissa 
uomissa kuin ennen sotaa. 
Työ vallankumouksen hyväksi 
oli ollut lyhyt episodi heidän 
elämässään. Osa palasi teh-
taaseen tai päätyi kotiäidiksi, 
osa meni kunnallispolitiikkaan 
ja osa radikalisoitui. Radikali-
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soituminen näkyi muun muas-
sa kirkosta eroamisina, kun se 
tuli mahdolliseksi.

Hopun kirja on myös 
erinomainen hakuteos yli 30 
paikkakunnan naiskaarteista 
nimi- ja paikannimihakemis-
toineen. Se on ammattikir-
jallisuutta, jonka lukijalla on 
hyvä olla myös perustietoa 
sisällissodasta. Tapahtumien 
kontekstualisointi jää aika pit-

Järjestöhistoriaa Tampereelta ja Kotkasta

källe lukijan tehtäväksi. Muu-
tama sivu yleisestä tilanteesta 
ennen sotaa ja sodan jälkeen 
ei olisi ollut pahitteeksi. Myös 
kysymyksen siitä, mikä oli 
naisten osuus kapinahallituk-
sen johdossa ja palveluksessa 
ylipäätään, olisi voinut nostaa 
esiin. Lintusen aikajänne on 
pidempi. Hän selittää yh-
teiskunnallisia ilmiöitä usean 
esimerkkihenkilön elämänku-

Keijo Rantanen: Kivijalka. Tampereen 
työväenyhdistys 1945–2015. 
Työväenmuseo Werstaan julkaisuja 
2016:3. Työväenmuseo Werstas ja 
Tampereen työväenyhdistys, Tampere 
2016. 363 s.

Ulla-Maija Sievinen (toim.): 
Yhdessä meissä on voimaa. Kotkan 
Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry, 
110 vuotta. Kotkan Sosialidemokraattinen 
kunnallisjärjestö, Kotka 2016. 251 s.

Keijo Rantasen kirjoittaman 
historiikin lähtökohtana on 
kertoa Tampereen työväen-
talon sotien jälkeinen historia 
keskittyen 1980-luvulla alka-
neeseen saneerausvaihee-
seen. Toisena tavoitteena on 
tarkastella uudelleen sosi-
aalidemokraattisen liikkeen 
hajaannusta 1950–1960-lu-
vuilla tamperelaisesta näkö-
kulmasta ja kolmantena kuva-
ta työväenyhdistyksen taivalta 
Tampereen Työväen Teatterin 
rinnalla.

Rantasen kronologisesti 
etenevän historiikin yhtenä 
punaisena lankana on Tam-
pereen sosiaalidemokraatti-
sen liikkeen sotien jälkeinen 
hajaannus. Tampereen dema-
rit jakautuivat kahteen leiriin, 
jotka henkilöityivät Unto 
Kanervaan ja Erkki Lindforsiin. 
Kanervalaiset hallitsivat työvä-
enyhdistystä, lindforsilaisten 
asevelisosialistien hallinnassa 
oli puolestaan kunnallisjär-
jestö. Hajaannuksen taustalla 
vaikutti työväenyhdistyksen 

liiketoiminnasta kertyvien 
tulojen hallinnoiminen, joka 
oli kanervalaisen enemmistön 
hallinnassa. Lindforsilaiset oli-
vat puolestaan korkeammissa 
asemissa kunnallishallinnossa. 
Tampereen sosiaalidemo-
kraattien sisäinen hajaannus 
lomittui erikoisella tavalla 
SDP:n valtakunnalliseen 
jakautumiseen. Henkilösuh-
teiden vuoksi Tampereen 
lindforsilaiset asemoituivat 
vasemmistolaisempina miel-
lettyjen skogilaisten jouk-

lun kautta. Henkilöhakemisto 
olisi lisännyt huomattavasti 
kirjan arvoa paikallishistorian 
ja sukututkimuksen hakute-
oksena.

Marjaliisa Hentilä 
erikoistutkija, Työväen 
Arkisto
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koihin Väinö Leskisen masi-
noimia tannerilaisia vastaan. 
Kanervalaiset jäivät SDP:n 
puoluejohdon eli Tannerin ja 
Leskisen puolelle. Puolueha-
jaannus huipentui 90 skogi-
laisen erottamiseen SDP:stä, 
jonka jälkeen erotetut jäsenet 
perustivat oman puolueen 
Työväen ja Pienviljelijäin 
Sosialidemokraattinen Liiton 
(TPSL).  Uuden puolueen 
perustamiseen Tampereen 
lindforsilaiset eivät sotkeentu-
neet. Sen sijaan he erkaantui-
vat skogilaisista ns. ”kolman-
nelle tielle”, eikä heitä ero-
tettu SDP:stä kanervalaisten 
pyynnöistä huolimatta. 

Tampereen sosiaalidemo-
kraattisen kentän hajaannus 
heijastui siihen, millaiset suh-
teet Tampereen työväen teat-
terilla oli kaupunginjohtoon. 
Kaupunginjohtajana toiminut 
Lindfors ajoi 1960-luvulla 
näkyvästi kaupunginteatterin 
perustamista Tampereelle. 
Työväen teatterin onneksi 
suunnitelma ei koskaan to-
teutunut. Tampereen sosiaa-
lidemokraattien vanha jako 
aktualisoitui viimeisen kerran 
1980-luvun alussa Työväen 
teatterin uudisrakennuksen 
tonttiin liittyvässä kiistas-
sa. Työväenyhdistys joutui 
lopulta luovuttamaan kau-
pungille tontin saadakseen 
teatterilleen lisärakennuksen. 
Lindforsilaisten perillisenä 
tulkittu Pekka Paavola antoi 
ratkaisevan äänen tonttikiis-
tassa. Hajaannuksen aikaiset 
manööverit antavat varsin 
ikävän kuvan molemmista 
osapuolista. Nykynäkökul-
masta tarkasteltuna sisäisten 

kiistojen aiheet vaikuttavat 
lähes lapsellisilta. 

Rantanen on vahvim-
millaan kuvatessaan sotien 
jälkeistä jälleenrakennusaikaa 
Tampereen työväenyhdistyk-
sen näkökulmasta. Sosiaalide-
mokraattisen puolueen ha-
jaannuksen ja siihen liittyvien 
tamperelaisten erikoisuuksien 
kuvaamisessa Rantanen on-
nistuu erinomaisesti. Teoksen 
alkupuolella Rantanen kuvaa 
ansiokkaasti ravintolatyönte-
kijöiden työoloja, työväenyh-
distystä työnantajana ja ravin-
tolan pyörittämisen mielen-
kiintoista arkea 1950–1960-lu-
vuilla. Teoksen  
aikajänteen viimeiset 30 vuot- 
ta 1980-luvulta 2010-luvulle 
eivät tarjoa yhtä mielenkiin-
toista poliittista draa- 
maa. Kun Rantanen esittelee 
teoksen loppupuolella koko-
usasiakkaiden kokonaispaket-
teja, hän sortuu mainosteks-
teille ominaiseen tyyliin.

Teoksen lähdepohja koos-
tuu työväenyhdistyksen arkis-
toaineistosta. Lähdemateri-
aalin yksipuolisuus korostaa 
yhdistyksen näkökulmaa. Pöy- 
täkirjojen lisäksi olisin kaivan-
nut teokseen enemmänkin ai-
kalaiskokijoiden muistitietoa. 
Teoksen loppupuolella vii-
tataan Matti Länsiön ja Jussi 
Koskisen antamiin tietoihin. 

Kaiken kaikkiaan Rantasen 
teos onnistuu tavoitteessaan 
hyvin ja tarjoaa mielenkiintoi-
sen näkökulman Tampereen 
sosiaalidemokraattien sodan-
jälkeiseen historiaan.

Yhdessä meissä on voimaa 
on Ulla-Maija Sievisen toi-
mittama Kotkan sosialidemo-

kraattisen kunnallisjärjestön 
110-vuotisjuhlakirja. Teoksen 
tärkeimpänä tavoitteena on 
ollut kuvata Kotkan kehitystä 
viimeisen 40 vuoden osalta 
kolmen koon (Kotka, Kar-
hula ja Kymi) kuntaliitoksen 
jälkeen. Historiikin toimitus-
kunnan sanoma ilmaistaan 
teoksen nimessä.

Teoksen alussa on Pertti 
Paasion kirjoittama tiivis 
mutta osuva katsaus työväen-
liikkeen merkityksestä itsenäi-
selle Suomelle. Paasion tiivis-
telmästä nostan esille hänen 
osuvan tulkintansa puolueha-
jaannuksen syistä 1950-luvun 
puolivälissä. Paasion mukaan 
hajaannuksen voimakkuuden 
yhtenä taustasyynä vaikuttaa 
kommunisteja vastaan kamp-
pailleiden järjestötoimitsijoi-
den turhautuminen toimetto-
muuteen sekä siitä ”johtunut 
herkkyys vähän verrytellä 
karkasi käsistä.” 

Teoksen vahvuus on sen 
monipuolisuudessa. Usei-
den kirjoittajien käyttäminen 
laajentaa kuvattavaa kent-
tää, minkä vuoksi teoksen 
aineistolle löytyy varmasti 
tutkijoita myös tulevaisuu-
dessa. Teoksessa esitellään 
laaja-alaisesti työväenliikkeen 
toimintaa nykyisen Kotkan 
alueella – osuusliiketoimin-
nasta työväentaloihin ja 
Eteenpäin-lehteen. Runsasta 
ja hienoa kuvitusta voi luon-
nehtia kollaasimaiseksi. Ku-
vitukseen on käytetty laajaa 
kuva-arkistoa, joiden lisäksi 
teoksessa esitellään kuvattuja 
alkuperäislähteitä.

Teosta vaivaa kronikka-
maisuus. Tapahtumien taus-
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toittaminen on suppeaa ja 
päätökset sekä saavutukset 
vaikuttavat syntyvän ikään 
kuin itsestään. Kotkan sosi-
aalidemokraateista piirtyy 
teoksessa kuva voimakkaana 
kunnallispoliittisena vallan-
käyttäjänä. Kuvaa korostaa se, 
että historiikissa käsitellään 
muita kunnallispolitiikassa 

Demokratian mahdollisuudet globaalista paikalliseen

vaikuttaneita puolueita aino-
astaan 2000-luvun osalta. 

Teoksen mielenkiintoi-
simpia osuuksia ovat sen 
esittelemät eri henkilöiden 
muistelmat. Muistelmien käyt-
täminen kertoo myös liikkeen 
voimakkaan yhteisöllisestä 
perinteestä Kotkan seudulla. 

Dani Rodrik: Globalisaation paradoksi. Niin 
& näin, Tampere 2016. 350 s.

Saskia P Ruth, Yanina Welp ja Laurence 
Whitehead (toim.): Let the People Rule? 
Direct Democracy in the Twenty-First 
Century. ECPR Press, Colchester 2017.  
234 s.

Anna Idström: Katsaus demokratiaa ja 
osallisuutta käsittelevän keskustelun 
nykytilaan. Tutkimuskatsauksia 2016:13. 
Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki 
2016. 102 s.

Miten demokratia ja globali-
saatio sopivat yhteen? Onko 
suora demokratia ratkaisu 
edustuksellisen demokratian 
ongelmiin? Miten demokra-
tiaa pitäisi paikallisesti kehit-
tää? Globalisaation paradok-
si, Let the People Rule? ja 
Katsaus demokratiaa ja osal-
lisuutta käsittelevän keskuste-
lun nykytilaan tarttuvat näihin 
kysymyksiin. Lähestymiskulma 

vaihtelee kansainvälisen 
talousjärjestelmän ja demo-
kratian välisestä jännitteestä 
kansalaisten osallistumismah-
dollisuuksiin suomalaisessa 
kunnassa.

Demokratian 
tila globaalissa 
talousjärjestelmässä
Kirjassaan Globalisaation 
paradoksi Harvardin professo-

ri Dani Rodrik haastaa viime 
vuosikymmenet vallalla olleen 
hyperglobalisaation paradig-
man tarkkanäköisesti. Rodrik 
kirjoitti teoksensa vuoden 
2008 talouskriisin jälkimainin-
geissa, mutta Brexit-äänestys 
ja Donald Trumpin nousu 
ovat tehneet siitä hyvin ajan-
kohtaisen.

Rodrikin mukaan globali-
saatiota on toteutettu liiaksi 

Pete Pesonen 
Työväen muistitieto-
toimikunnan sihteeri; 
tohtorikoulutettava, Turun 
yliopisto



KIRJA-ARVIOT 67

kolmesta seuraavasta: hyper-
globalisaatio, kansallinen 
suvereniteetti tai demokratia.

Viime vuosikymmenten 
hyperglobalisaation aikana  
kansainvälisen kaupan ja 
!nanssimarkkinoiden syvä 
yhdentäminen ovat olleet 
itseisarvoja. Sääntelyvaltaa 
on siirretty kansallisvaltioilta 
ja niiden demokraattisilta 
päättäjiltä kansainvälisille 
teknokraattisille instituutioille, 
kuten WTO:lle ja IMF:lle. On 
valittu hyperglobalisaatio de-
mokratian kustannuksella – ja 
nyt kansallismielinen sulkeu-
tuneisuus uhkaa sekä globali-
saatiota että demokratiaa eri 
puolilla maailmaa.

Hyperglobalisaation jaksoa 
edelsi toisen maailmansodan 
jälkeinen Bretton Woods -jär-
jestelmän kausi. Silloin koros-
tettiin demokratiaa ja kansal-
lisvaltioiden itsemääräämis-
oikeutta hyperglobalisaation 
kustannuksella. Kansainvälistä 
kauppaa ja pääomavirtoja 
säänneltiin, mikä loi tilaa sille, 
että kansallisvaltiot pystyivät 
toteuttamaan omia kehitys- ja 
teollisuuspoliittisia tavoit-
teitaan. Bretton Woodsin 
malli oli parempi paitsi demo-
kraattiselta legitimiteetiltään 
myös kasvu- ja kehityslukujen 
valossa.

Rodrik esittää hyperglo-
balisaatiolle vaihtoehdoksi 
päivitettyä Bretton Woodsin 
kompromissia, jotta globa-
lisaation positiivinen voima 
valjastettaisiin eri yhteiskun-
tien hyödyksi.

Demokratia on Rodrikille 
itseisarvo, mutta hän pitää 
maailmanlaajuista demo-

kraattista hallintoa epärealis-
tisena. Siksi hän näkee, että 
kansallisten demokratioiden 
voimistaminen on avoimen 
maailmantalouden edellytys. 
Kansainvälistä kauppaa ja 
rahoitusta koskevaa päätök-
sentekoa pitäisi palauttaa 
kansainvälisiltä teknokraatti-
silta instituutioilta kansallisille 
demokraattisille päättäjille.

Rodrikin ratkaisu globa-
lisaation paradoksiin olisi 
hyperglobalisaation syvän 
integraation rajoittaminen 
uudenlaisella, ohuella kan-
sainvälisellä sääntelyllä. Kan-
sainvälisesti olisi tarvetta sekä 
pääomaliikkeiden maltilliselle 
rajoittamiselle (esim. Tobinin 
vero) että työmarkkinoiden 
maltilliselle avaamiselle. 
Kaupan rajoitteet ovat jo 
alhaiset, ja hyöty siitä, että 
niitä purettaisiin lisää, olisi 
marginaalista. Uuden globa-
lisaatiokertomuksen ytimessä 
on kysymys siitä, millaisessa 
monenkeskisessä järjestel-
mässä kansallisvaltiot voisivat 
pyrkiä kohti omia arvojaan ja 
kehitystavoitteitaan. Millainen 
monenkeskisen järjestelmän 
tulisi olla, jotta kansallisvaltiot 
voisivat kukoistaa omien yh-
teiskunnallisten järjestelyjensä 
turvin.

Tämä kiteytyy myös Rod-
rikin kuulemaan kiinalaiseen 
globalisaatioviisauteen: 
ikkuna maailmalle on hyvä 
olla auki, mutta siinä on syytä 
pitää hyttysverkkoa. Jokaisen 
maan tulisi määrittää de-
mokraattisesti ja itsenäisesti 
oma linjansa globalisaation 
suhteen. Kirja tarjoaa mie-
lenkiintoisen ja jopa toiveik-

pääomien ja markkinoiden 
ehdoilla demokratian tilaa 
kaventaen.

Rodrik nostaa esiin kan-
sainvälisen kaupan tulonjako-
vaikutukset. Kansainvälisen 
kaupan hyötyjen kääntö-
puolena on tulojen uusjako 
kansallisvaltioiden sisällä. Kun 
kauppaa avataan, kokonais-
hyöty saattaa kasvaa, mutta 
maiden sisällä jotkut alat 
voittavat ja toiset häviävät. 
Tämä ei ole ongelma, jos osa 
saavutetusta kokonaishyödys-
tä kanavoituu häviäjille. Näin 
ei kuitenkaan aina tapahdu. 

Toisena keskeisenä on-
gelmana Rodrik nostaa esiin 
kansainvälisten rahoitusmark-
kinoiden puutteellisen sään-
telyn ja rajoittamattomien 
pääomavirtojen epävakautta-
van vaikutuksen. Rahoituskrii-
sien lisäksi rajoittamattomat 
pääomavirrat kaventavat 
kansallisten lainsäätäjien tilaa 
toteuttaa kansallista politiik-
kaa.

Demokraattisissa yhteis-
kunnissa nämä eivät ole 
merkityksettömiä asioita. Jos 
globalisaatio hyödyttää vain 
harvalukuista eliittiä, se koh-
taa Rodrikin mukaan ennem-
min tai myöhemmin legitimi-
teettikriisin. Rodrik korostaa, 
että globalisaation intressien 
ollessa ristiriidassa kansallisen 
politiikan kanssa viisaat laitta-
vat rahansa likoon kansallisen 
politiikan puolesta. Trumpin 
nousu ja Brexit-äänestys 
muistuttivat tästä.

Rodrikin hahmottelema  
globalisaation paradoksi 
onkin se, että maailmassa on 
mahdollista valita vain kaksi 
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kaan näkemyksen maailman 
yhdentymisen haasteista ja 
tuoreita ratkaisuehdotuksia 
niihin.

Suoran ja 
edustuksellisen 
demokratian 
leikkauspisteessä
Saskia P. Ruthin, Yanina Wel-
pin ja Laurence Whiteheadin 
toimittama Let the People 
Rule? Direct Democracy in 
the Twenty-First Century 
pureutuu suoran demokra-
tian mekanismeihin. Kirjassa 
ne määritellään joukoksi 
proseduureja, joilla ihmiset 
osallistuvat poliittiseen pää-
töksentekoon suo- 
raan, äänestämällä asioista 
eikä vain ehdokkaista (s. 1). 

Kirja kysyy tärkeitä kysy-
myksiä suoran demokratian ja 
edustuksellisen demokratian 
suhteesta. Auttavatko suo-
ran demokratian mekanismit 
ratkomaan edustuksellisten 
instituutioiden kriisiä ja vah-
vistamaan demokraattista le-
gitimiteettiä? Kuinka helposti 
poliittiset eliitit voivat mani-
puloida kansanäänestyksiä? 
Missä määrin suoran demo-
kratian mekanismit ratkaisevat 
kon#ikteja äärimmäisen pola-
risaation olosuhteissa? Kuka 
panee kansanäänestysten 
päätökset toimeen ja voivat-
ko poliittiset toimijat tulkita 
niitä uudelleen jälkikäteen?

Kirja on mielenkiintoinen, 
koska se pyrkii ylittämään 
suoran ja edustuksellisen 
demokratian vastakkain-
asettelun. Se ei nosta kum-
paakaan ylitse toisen, vaan 
problematisoi niiden keski-
näisen vaikutuksen. White-

head kirjoittaa artikkelissaan 
Between the ’Fiction’ of 
Representation and the ‘Fac-
tion’ of Direct Democracy, 
että historiassa sekoittuneet 
demokratiamallit ja yhdistel-
mät ovat paljon yleisempiä, 
kuin eri leirit yleensä antavat 
ymmärtää (s. 13). Suoran ja 
edustuksellisen demokratian 
muodot sekoittuivat antiikin 
Kreikassakin, jonka kaupun-
kivaltioita pidetään usein 
suoran demokratian esimerk-
keinä. Whitehead huomaut-
taa, että kohtalaisen suurta ja 
laajentuvaa Bostonia hallittiin 
kaikille kansalaisille avoimilla 
kansankokouksilla vuoteen 
1822 saakka. Ei siis ole niin, 
että suuria yhteiskuntia voivat 
hallita vain vaaleilla valitut ja 
etäiset kongressiedustajat, tai 
niin, että alueelliset suoran 
demokratian muodot (esim. 
Sveitsissä) johtaisivat epäva-
kaaseen tyranniaan.

Kirjassa tarkastellaan myös 
kansalaisten osallistumista 
perustuslain säätämiseen, 
itsenäistymiskansanäänes-
tyksiä, poliittisten viranhal-
tijoiden syrjäyttämistä kan-
sanäänestyksillä, syitä suoran 
demokratian mekanismien 
käyttämiseen sekä suoraan 
demokratiaan liittyviä jännit-
teitä sisä- ja ulkopolitiikan 
välillä. Tutkittavina tapauksina 
ovat esimerkiksi Skotlannin 
kansanäänestys itsenäisty-
misestä sekä Latinalaisen 
Amerikan, Sveitsin, Saksan 
ja EU:n suoran demokratian 
mekanismit.

Kirjan lopputuloksena 
todetaan, että suoran demo-
kratian instituutiot on syytä 
suunnitella huolella. Suun-

nittelussa on huomioitava, 
että poliittisilla viranhaltijoilla, 
puolueilla ja sisäpiiriläisillä 
on insentiivi käyttää suoran 
demokratian mekanismeja 
omien tavoitteidensa ajami-
seen. Siitä huolimatta mitkään 
mekanismit eivät koskaan voi 
olla täysin eliittien hallussa. 
Niihin liittyy aina yllätyksen 
mahdollisuus.

Demokratian 
kehittäminen 
kuntatasolla
Anna Idströmin Katsaus 
demokratiaa ja osallisuutta 
käsittelevän keskustelun nyky-
tilaan on Helsingin kaupungin 
ja sen johtamisuudistuksen 
tarpeisiin tuotettu julkaisu. 
Keskeisenä kysymyksenä on, 
miten kaupunkilaisten po-
liittista osallisuutta voidaan 
parantaa.

Julkaisu käsittelee monia 
osallistumiseen liittyviä tee-
moja: äänestämistä, osallistu-
misen eriarvoisuutta, nuorten 
osallistumista, tiedonväli-
tyksen teknistä kehittymistä, 
lähidemokratiaa, kaupunkilai-
saktivismeja, osallistuvaa bud-
jetointia sekä asiantuntijoiden 
ja kansalaisten yhteistyötä. 

Toisin kuin edellä esitelty 
Let the People Rule Idströ-
min katsaus ottaa jaottelun 
edustukselliseen ja suoraan 
demokratiaan annettuna. 
Demokratian kehittäminen 
tulee ymmärretyksi toisaalta 
kansalaisten vaaliosallistumi-
sen aktivoimisena, toisaalta 
suoran osallistumisen lisää-
misenä. Molemmat nähdään 
ennen kaikkea hallinnollisina 
projekteina, joissa keskeisinä 
toimijoina ovat kunnan viran-
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omaiset. Heille julkaisun voi-
kin kuvitella olevan antoisa.

Teoksessa esitetään, että 
demokratian kehittämisen 
kannalta huomiota olisi syytä 
kiinnittää nuorten koulutuk-
seen ja kotikasvatukseen, 
viranomaisten aktivointi-
kampanjoihin, yhteistyöhön 
järjestöjen kanssa, ihmisten 
resurssien riittävyyteen, 
asiantuntijoiden läsnäoloon, 
vapaan keskustelun sallimi-
seen ja yhden luukun periaat-
teeseen.

Idströmin raportti vastaa 
epäilemättä sille asetettuun 
tehtävään, mutta demokra-
tiasta kirjoittaessa olisi hyvä 
vähintään sivuta itse poli-
tiikkaa. Kun ihmisten suoran 
osallistuminen lisääminen 
ymmärretään vain hallinnol-
lisena tehtävänä, siitä tuntuu 
tulevan kansalaisten/kunta-
laisten ja hallinnon välinen 
asia. Näin se ei koske poliiti-
koiden toisaalla harjoittamaa 
politiikkaa. Mielenkiintoinen 
jatkokysymys Idströmin rapor-

Tässä artikkelissa käsitellään 
kolmea teosta, jotka omalta 
osaltaan kertovat itsenäisty-
misen ajasta sekä katkerasta 
sisällissodasta, jonka vaiku-
tukset tuntuvat vielä tänäkin 
päivänä ja josta kertovia 
kirjoja ilmestyy markkinoille 
kiihtyvällä tahdilla.

Raahelainen kirjailija Pekka 
Jaatinen on erikoistunut kir-
joittamaan romaaneja, jotka 
perustuvat laajaan dokument-
tiaineistoon. Aiemmin Jaa- 
tinen on kirjoittanut mm. 

viisiosaisen Lapin Sotaan 
keskittyvän kirjasarjan ja suo-
malaisen SS-miehen taivalta 
kuvaavan teoksen. Uusimmas-
sa teoksessaan Varjo Jaatinen 
käsittelee vuosien 1917–1918 
tapahtumia Raahessa. Varjo 
perustuu Jaatisen aiempien 
teosten tavoin runsaaseen 
lähdeaineistoon. Teoksen 
lopusta löytyy esittely tästä 
aineistosta samoin kuin lu-
ettelo Raahen vankileirillä 
kuolleista.

Teoksen alussa merimies 

Oskari Varjo palaa meriltä ja 
muuttaa takaisin Raaheen 
radanvartijaksi asemapäällik-
könä toimivan veljensä ehdo-
tuksesta. Veli on sisäistänyt 
työväenliikkeen aatteen ja 
toimii paikallisessa työvä-
enyhdistyksessä. Oskari on 
sen sijaan opportunisti, joka 
ryhtyy avustamaan mustan 
pörssin kauppaa kuljettamal-
la resiinallaan säännöstelyn 
alaista tavaraa. Veljen kuoltua 
onnettomuudessa Oskari 
alkaa havitella veljen työpaik-

Pekka Jaatinen: Varjo. 1917–
1918. Johnny Kniga, Helsinki 
2016. 343 s.

Anneli Kanto: Lahtarit. 
Gummerus, Helsinki 2017. 
389 s.

Unto Kiiskinen: Kesän 1918 
muistot. Omakustanne, 
Jokioinen 2017. 352 s.

Kirjoja sodasta sadan vuoden takaa

tille olisikin, mitä seurauksia 
kuntatasolla voisi olla siitä, 
että suora ja edustuksellinen 
demokratia kohtaisivat.

Samuli Sinisalo 
Hankevastaava, Kalevi Sorsa 
-säätiö

Maija Mattila 
Projektitutkija, Kalevi Sorsa 
-säätiö ja väitöskirjatutkija, 
Tampereen yliopisto
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kaa ja jopa hänen vaimoaan. 
Puheet vallankumouksesta 
eivät häntä kiinnosta. Hänen 
toimintansa motiivina on vain 
oman nahan varjeleminen. 
Hän valmistaa hihanauhan, 
joka on toiselta puolelta 
punainen ja toiselta valkoi-
nen. Näin hänestä kehittyy 
rintaman välinen varjo, jonka 
apua molemmat osapuolet 
havittelevat.

Oskari Varjo jää teokses-
sa kuitenkin taka-alalle, kun 
tapahtumat alkavat kehittyä 
kohti välirikkoa. Tapahtumien 
kehittymistä seurataan niin 
punaisten kuin valkoisten 
puolelta. Jaatisen kerronta 
alkaa verkkaisesti, mutta se 
kiihtyy samaa tahtia toimin-
nan kanssa. Vallankumouksen 
alettua punaiset ottavat vallan 
Raahessa. Valkoiset hyök-
käävät kaupunkiin ja ottavat 
puolestaan sen haltuunsa. 
Itse taistelut eivät tuota suu-
ria tappioita kummallekaan 
osapuolelle, mutta jälkisel-
vittelyt ja vankeusaika ovat 
kohtalokkaita punaista aatetta 
tunnustaneille. Loppu ei tosin 
ole onnellinen kaikille valkoi-
sillekaan, kuten valkoisten 
johtajana toimineen pankin-
johtajan mielisairaalasta käsin 
kertomasta tarinasta voi pää-
tellä. Sisällissodassa tehdyt 
veriteot vaivaavat häntä.

Taistelujen päättyminen 
tuo taas esiin Oskari Varjon. 
Kuljettaessaan punavankeja 
vankileiriltä töihin Varjo alkaa 
tehdä rahaa päästämällä van-
keja karkuun maksua vastaan. 
Tämä koituu hänen kohtalok-
seen. Hänestä tulee viimeinen 
henkilö, jonka pankinjohtaja 
teloittaa.

Jaatisen teos Varjo luo 
hyvää ajankuvaa tapahtumista 
Raahessa vuosien 1917–1918 
taitteessa. Tavalliseen tapaan-
sa Jaatinen ei mässäile vä-
kivallalla, mutta hän ei pyri 
myöskään piilottelemaan sitä.

Anneli Kannon teos Lahta-
rit kertoo puolestaan sisällis-
sodan tapahtumista valkoisen 
puolen näkökulmasta. Myös 
Kannon teos perustuu run-
saaseen lähdeaineistoon. 
Tapahtumat ovat tosia mutta 
henkilöt !ktiivisiä. Kirja koos-
tuu tietyistä ajanjaksoista, joi-
den puitteissa useat kertojat 
kertovat kirjan tarinaa omasta 
näkökulmastaan. Kirjan ker-
tomus etenee kahdeksan 
kertojan voimin, joiden väliin 
sekoittuu myös muita kertojia, 
kuten kuoleva hevonen Tam-
pereen taisteluiden aikaan. 
Murteilla kirjoitettu teksti 
etenee jouhevasti ja mukaan-
satempaavasti.

Kirjan kertojat edustavat 
eri ammattiryhmiä ja yhteis-
kuntaluokkia.  Yhteistä heille 
on alun ihanteellisuus, joka 
kuitenkin katoaa sodan aika-
na. Oman puolen sotapropa-
gandalla on oma vaikutuksen-
sa tähän. Kukaan ei selviä so-
dasta muuttumattomana. Yksi 
menettää henkensä, toinen 
sulhasensa, kolmas järkensä. 
Innolla jääkäriksi lähtenyt ja 
Suomea vapauttamaan tullut 
päätyy tekemään itsemurhan 
sodan jälkeen.  Tulevaisuus 
osoittautuu toisenlaiseksi kuin 
sen ajateltiin olevan ennen 
sotaa. Sodassa koetut kau-
heudet seuraavat kertojia.

Tapahtumien osalta Kan-
non teos etenee kronologi-

sesti. Lukija kohtaa Manner-
heimin matkan Pohjanmaalle, 
sodan ensitaistelut, jääkärien 
saapumiseen Vaasaan, Tam-
pereen valloituksen sekä 
venäläisten joukkomurhan 
Viipurin linnan valleilla. Ja 
lopuksi tietysti voittoparaa-
tiin Helsingissä. Kerronta 
tapahtuu tavallisen ihmisen 
näkökulmasta. Kaiken kaik-
kiaan Lahtarit on mukaansa-
tempaava teos sisällissodasta 
valkoisten puolelta kuvattuna 
ja tavallisen toimijan näkökul-
masta esitettynä.

Unto Kiiskinen on julkais-
sut omakustanteena teoksen 
Kesän 1918 muistot. Kirja 
on lyhennetty kooste hänen 
kolmesta aikaisemmasta 
kirjastaan, ja siihen on lisät-
ty myös uusia osioita. Teos 
perustuu sekä haastatteluihin 
että kirjallisiin lähteisiin.

Teoksessaan Kiiskinen 
käsittelee valkoisten tekemiä 
murhia ja teloituksia sekä 
yleisesti että tiettyjen perhei-
den ja henkilöiden kohtaloi-
den kautta. Kieli on vahvaa 
eikä syyllisiä tarvitse etsiä. 
Tapahtumia käydään läpi aina 
1900-luvun alusta 1960-luvul-
le saakka, joten kirja ei keskity 
pelkästään vuoteen 1918. 
Tarkoituksena on peilata 
vuoden 1918 tapahtumia ja 
niiden vaikutuksia pitemmällä 
aikavälillä. Lukemista tosin 
vaikeuttaa se, että kerronta 
poukkoilee. Välillä siirrytään 
sisällissodasta jatkosotaan, 
jonka aikana tapahtuneita 
suomalaisten ja saksalaisten 
sotilaiden tekemiä venäläis-
ten sotavankien surmaamisia 
Kiiskinen myös pohtii. Oman 
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lukunsa on saanut Auschwit-
zin komendantti Rudolf Höss 
ja hänen elämänvaiheensa. 
Kirjan lopussa Kiiskinen lis-
taa vielä pahimmat syylliset: 
Mannerheim ja neljä nimeltä 
mainittua pappia.

Valkoisten toiminnan nimit-
täminen alkunatsien toimin-
naksi tuntuu kaukaa haetulta, 
vaikka äärioikeistolaiset liik-
keet alkoivat kyllä kehittyä 
ensimmäisen maailmansodan 
jälkeen nimenomaan sota-
veteraanien keskuudessa. 

Järjestelmällisistä teloituk-
sista ja poliittisista murhista 
ei voi kuitenkaan syyttää 
pelkästään natseja. Kyseiset 
menettelytavat kehittyivät 
varsinkin sisällissotien yhtey-
dessä jo kauan ennen heitä. 
Kiiskisen mukaan teloitettuja 
ja murhattuja työläisiä oli 
kymmeniätuhansia, nykyisen 
historiantutkimuksen mukaan 
kyseisillä tavoilla kuolleita ja 
punaisiksi leimattuja lienee 
ollut kuitenkin tuhansia. Liian 
korkea luku sekin.

Kaiken kaikkiaan Kiiskisen 
teos on hyytävää luettavaa 
ja tuo esille omalla tavallaan 
vuoden 1918 tapahtumien 
raadollisuuden ja myös sen, 
että tuon vuoden tapahtumat 
loivat varjoaan Suomen histo-
riaan vielä pitkään.

Mikko Kosunen 
erikoistutkija, Työväen 
Arkisto

Suomen synnyn eurooppalainen konteksti

Risto Volanen: Suomen 
synty ja kuohuva Eurooppa. 
Otava, Helsinki 2017. 416 s.

Suomen satavuotisen itse-
näisyyden merkkivuosi on 
poikimassa paljon myös 
itsenäisyytemme alkuvaiheita 
ja pohjustusta koskevia kirjoja 
ja tutkimuksia. Tarjonta on 
tietysti laadultaan aika vaihte-
levaa, mutta näinä historiatto-
mina aikoina on tervehdittävä 
tyydytyksellä kaikkia vakavia 
yrityksiä kasvattaa lukijoiden 
tietoa ja ymmärrystä siitä, 
mistä ja miten me olemme 
Suomessakin tulleet siihen, 
missä tänään olemme. 

Tämä on erityisen tärkeää, 
kun ”vaihtoehtoisia totuuk-
sia” markkinoimalla redusoi-
daan faktat vain mielipiteiksi 
muiden joukossa. Historiaa 

tuntemattomat eivät voi 
ymmärtää nykyisyyttä"saatikka 
vaikuttaa tulevaisuuteen, ja 
heillä on riski joutua historiaa 
väärinkäyttävien populistien 
ja nationalistien panttivan-
geiksi.

Volanen aloittaa tarkaste-
lunsa perustellusti"Ranskan 
vallankumousvuodesta 1789. 
Tällöin lähti liikkeelle se Na-
poleonin valtaannousuun ja 
sotiin johtanut tapahtuma-
sarja, jossa Ranska soti ensin 
Venäjää vastaan, teki sitten 
Aleksanteri I:n kanssa Tilsitis-
sä rauhan, joka siirsi Suomen 
Ruotsista Venäjän piiriin, ja 
kävi vielä uuden sodan, jossa 
Moskovan valloituskaan ei 

pelastanut Napoleonia"tappi-
olta. Tällä välin Napoleon"oli 
luovuttanut Ranskan mar-
salkka Bernadotten Ruotsin 
kruununperijäksi, mutta ei 
saanutkaan hänestä liittolaista 
uusille sodilleen.

Bernadotten Ruotsi omak-
sui vuoden 1812 rauhanomai-
sen politiikan. Se on pitänyt 
Ruotsin sotatoimien ulkopuo-
lella jo yli kaksi sataa vuotta. 
Rauhanomainen politiikka 
kesti myös Krimin sodan 
aikana, vaikka Oskar I oli altis 
kuuntelemaan etenkin Rans-
kan viljelemiä epämääräisiä 
vihjauksia Ahvenanmaan ellei 
jopa koko Suomen palautta-
misesta Ruotsin alaisuuteen, 
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jos Ruotsi liittyisi sotaan Venä-
jää vastaan.

Suomen onneksi näin ei 
käynyt, ja maamme selvisi 
Oolannin sodan kauheuk-
sista suhteellisen vähin vau-
rioin. 1800-luku onkin ollut 
käytännössä myös Suomen 
pisin rauhan kausi tähän 
mennessä, vaikka suomalais-
joukkoja olikin taistelemassa 
Balkanin vuorilla 1800-luvun 
loppupuolella.

Suomalaiset saivat Venäjän 
keisarin alaisena suurruh-
tinaskuntana vahvistettua 
kansallista tietoisuuttaan 
ja"luotua ne kansalliset ins-
tituutiot, jotka ensimmäisen 
maailmansodan luomassa 
Euroopan rajojen uudelleen-
piirtämistilanteessa mahdol-
listivat Suomen itsenäiseksi 
julistautumisen. Itsenäisyys 
kyettiin myös säilyttämään 
huolimatta Suomen verisestä 
sisällissodasta vuonna 1918 

ja siitä, että Suomi joutui tai 
suorastaan hakeutui keisaril-
lisen Saksan vasallivaltioksi 
sisällissodan jälkeen. Tästä 
jälkimmäisestä tilanteesta 
meidät pelasti Saksan romah-
dus marraskuussa 1918.

Volanen lopettaa tarkaste-
lunsa Suomen tasavaltalaisen 
hallitusmuodon vahvistami-
seen vuonna 1919. Sitä edelsi 
vaihe, jolloin saksalaiset pois-
tuivat maasta ja Suomi antoi 
alueensa Englannin käyttöön 
Neuvosto-Venäjää vastaan 
tehtäviä sotatoimia varten. 
Tämä on historianjakso, jota 
on tutkittu ja käsitelty aika 
vähän. Volanenkin kuittaa sen 
melko lyhyesti.

Volanen on oppinut ja 
historiaa harrastava sekä sitä 
hyvin tunteva"mies, mutta 
ei varsinainen historioitsija. 
Ammattihistorioitsijoiden ei 
kuitenkaan sen vuoksi kanna-
ta nyrpistää nenäänsä hänen 

teokselleen. Varsinaista uutta 
alkuperäistutkimusta tekijä 
ei ole tehnyt, mutta on lu-
kenut laajasti ja ymmärtänyt 
lukemansa sekä siirtänyt sen 
helposti luettavassa muodos-
sa laajemman lukijakunnan 
käyttöön, mistä kiitokset. 
Itsenäistymisemme 
ja sen esihistorian liittäminen" 
yleiseurooppalaiseen kon- 
tekstiin on välttämätöntä sen 
ymmärtämiseksi.

Volanen antaa"keskusta-
lais-järvenpääläisen taustansa 
putkahtaa esiin parissa koh-
taa. Kenties Santeri Alkion 
roolin korostaminen mahtuu 
vielä tasapainoiseen ja objek-
tiiviseen kuvaukseen, mutta 
Tuusulan rantatien taiteilijayh-
teisön sijoittaminen Järven-
päähän ei siihen oikein enää 
mahdu.

Erkki Tuomioja 
VTT, kansanedustaja, Helsinki

Tapahtui runsaat 110 vuotta sitten

Antti Kujala: Vastakkainasettelun yhteiskunnan 
synty. Syksyn 1905 suurlakko Helsingissä ja 
muualla Suomessa. Työväen historian ja perinteen 
tutkimuksen seura, Helsinki 2016. 257 s.

Jarmo Nieminen: Viaporin kapina. Into Kustannus, 
Helsinki 2017. 207 s.

Viime vuosisadan alkuvuo-
sien merkittävin tapahtuma 
suomalaisessa yhteiskunnassa 
oli kiistatta syksyn 1905 suur-
lakko, joka, kuten muutkin 
noiden aikojen tapahtumat, 
oli tiiviissä yhteydessä vas-

taavaan kehitykseen emämaa 
Venäjällä. Suurlakkoon jo 
aiemmin perehtyneen Antti 
Kujalan tässä arvioitava uu-
tuusteos tarjoilee lukijalle 
kiintoisan kokonaiskuvauksen 
paitsi lakkopäivien tapahtu-

mista myös niistä aatoksista, 
toiveista ja peloista, joita eri 
osapuolilla lakon suhteen 
oli. Suurlakon polttopiste oli 
luonnollisesti Helsingissä, 
mutta myös muualla maassa 
tapahtui, ja onkin ansiokasta, 
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olivat ennen muuta ruotsinkie-
liset, nuorsuomalaiset ja osa 
vanhasuomalaisista, myönty-
väisyyspolitiikkaa harjoitta- 
neet vanhasuomalaiset, erityi-
set aktivistit, sosialidemokraa-
tit, Johan Kock kansalliskaar-
teineen, kenraalikuvernööri 
Ivan Obolenski ja venäläisten, 
Suomessa olleiden joukkojen 
komentajat. Näiden eri taho-
jen keskinäisten, monimutkais-
ten suhteiden kehityksen ja 
vaikutuksen marraskuun 1905 
tapahtumissa Kujala osaa 
kuvata oivallisesti. Niin suo-
malaisten kuin venäläistenkin 
toimijoiden sisällä vaikuttivat 
omat ristiriitansa, jotka tekijä 
tuo lukijalle esiin.

Kujala piirtää lakkotapah-
tumista lähes trillerinomaisen, 
tapahtuma tapahtumalta ete-
nevän kuvauksen. Lakkopäivät 
näyttäytyvät lukijalle paitsi 
yksityiskohtaisena poliittisena 
historiana myös mukana ollei-
den kiihkeänä, elävänä elä-
mänä: ”Myös Kock oli silloin 
paikalla. Kummallakin vierai-
lulla ilmeni, että Prezentsov oli 
äärimmäisen hermostunut, ja 
puhetulvasta ei tahtonut tulla 
loppua. Kaartilaisten uhkaa-
va käytös huolestutti häntä. 
Hyökkäystä odotettiin. Pre-
zentsovin mukaan Obolenski 
oli kadonnut ja jättänyt heidät 
yksinään pulaan. Jos uhkaava 
toiminta ei loppuisi, Prezent-
sov antaisi sotaväen puhdistaa 
seuraavana päivänä kadut. 
Laivasto saisi silloin tulittaa 
kaupunkia niin, ettei kiveäkään 
jäisi kiven päälle.” 

Lakolla oli muitakin tavoit-
teita kuin etsiä lisää liikku-
matilaa suhteessa Venäjään. 
Työväenliikkeelle oli tärkeintä 

sen edustaman kansanosan 
demokraattisten oikeuk-
sien lisääminen; säätyjen 
vallasta oli päästävä kansan 
valtaan. Luokkayhteiskunnan 
epätasa-arvoisuus näyttäytyi 
1900-luvun alussa myös toisin 
muodoin, kuten esimerkiksi 
Pirkanmaan suuressa teol-
lisuuskaupungissa. Kujala 
kirjoittaa Pertti Haapalan ja 
Sakari Heikkisen tutkimuksiin 
nojaten: ”Tampereella teolli-
suuslaitosten omistajien pis-
kuisen joukon suuret osinko- 
ja muut tulot tekivät sikäläises-
tä tulonjaosta poikkeuksellisen 
eriarvoisen. Yksi promille […] 
tamperelaisista sai vuonna 
1900 28 prosenttia tuloista, ja 
puolet kaikista tuloista meni 
1,32 prosentille tamperelaisis-
ta. Työläisvaltaisessa kaupun-
gissa yhdeksän kymmenestä 
oli pienituloisia.” 

Suurlakko, joka oli kaikis-
ta jännitteistään huolimatta 
käytännössä väkivallaton 
tapahtumasarja, vaikutti kui- 
tenkin merkittävästi suoma- 
laiseen yhteiskuntaan samoin 
kuin vastaavat tapahtumat 
Venäjällä emämaan poliittisiin 
olosuhteisiin. Keisari myöntyi 
parlamentin, valtakunnan-
duuman perustamiseen ja 
Suomessa työväenliikkeen ta-
voittelemaan yksikamariseen, 
yleiseen ja yhtäläiseen äänioi-
keuteen perustuvaan edus- 
kuntaan. Marraskuun 1905 
manifestilla keisari käytän-
nössä lopetti sittemmin en-
simmäiseksi sortokaudeksi 
kutsutun aikajakson Suomen 
ja Venäjän suhteissa. 

Perusristiriita Suomessa oli 
kuitenkin porvareiden ja työ-
väen välinen. Työmarkkinoilla 

että Kujala tuo esiin lakkota-
pahtumat myös esimerkiksi 
Viipurissa, Turussa ja Tampe-
reella. Vaikka mukana tuolloin 
olleet lakon eri osapuolet ei-
vät tavoitelleet tai pelänneet 
sitä, mitä tapahtui sittemmin 
vuosina 1917–1918, voidaan 
syksyn 1905 tapahtumat 
nähdä eräänlaisena esinäy-
töksenä sille, mitä 12 vuotta 
myöhemmin tuleman piti. 

Venäjällä keisarillisen lai-
vaston Japanin vastaavalle 
Tsushimassa toukokuussa 
1905 kärsimästä tappiosta 
alkaneet levottomuudet 
kautta laajan valtakunnan 
levisivät lopulta myös 
luoteiseen rajamaahan, 
suuriruhtinaskunta Suomeen. 
Itse asiassa yleislakoksi Venä-
jälläkin äityneet levottomuu-
det olivat jo loppumassa, kun 
vallankumouksellinen aalto 
puhalsi Suomeen ja sai aikaan 
oman suurlakkotapahtumam-
me. Niin Venäjällä kuin Suo-
messakin tapahtumien taus- 
talla olivat erinäiset yhteis-
kunnalliset jännitteet, jotka 
kytkeytyivät kummankin maan 
laajojen kansalaispiirien tyy-
tymättömyyteen keisarillisen 
hallituksen tylyä vallanpitoa 
kohtaan. Rinnalla kulkivat 
omistavien luokkien ja mui-
den porvarillisten piirien sekä 
työväestön ja työväenliikkeen 
väliset rintamalinjat. Kujala 
piirtää kehityksestä Suomes-
sa onnistuneen kuvan, jota 
täydentää tärkeä ja maamme 
tapahtumat kansainvälisiin ke-
hyksiin sitova katsaus muiden 
Euroopan maiden suurlakko-
liikkeisiin.

Toimijoina olivat eri tavoin 
niin perustuslailliset, joita 
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järjestäytyivät niin työnantajat 
kuin työväkikin. Edelliset eivät 
kuitenkaan suostuneet tun-
nustamaan työväen ay-liikettä 
tasavertaiseksi neuvottelu-
kumppanikseen eivätkä val- 
takunnallisia työehtosopimuk-
sia. Antti Kujala osaa perus-
tella näkemyksensä siitä, että 
suurlakkotapahtumat olivat 
perusmaastona uudentyyp-
pisen vastakkainasettelun 
yhteiskunnan synnylle. Työ-
väen historian ja perinteen 
tutkimuksen seuralle kiitokset 
merkittävän teoksen kustanta-
misesta ja julkaisemisesta.

Yksi syksyn 1905 suurlakon 
välillisistä jälkimainingeista 
oli kesällä 1906 puhjennut 
Viaporin kapina, joka puh-
kesi Suomenlinnana tänään 
tunnetun, Helsingin edus-
talla sijaitsevan saariryhmän 
venäläisvaruskunnassa. Jo 
pitkään Viapori-tutkimusta 
harrastaneen Jarmo Niemisen 
samanniminen teos pureutuu 

kapinan tapahtumiin pitkälti 
aikalaistekstien, tuolloisten 
sanomalehtien sivuilta käyvi-
en kuvausten kautta. Kapinas-
sa, joka alkoi erinäisistä, Nie-
misenkin kuvaamista syistä 
alkuperäiskaavailuja aiemmin, 
heinäkuun 30. päivänä, ja tuli 
kukistetuksi jo elokuun 2:na, 
Suomenlinnassa ja sen saaris-
toon kuuluneessa Santahami-
nassa palvelleet, bolsevikkeja 
kannattaneet matruusit ja 
sotilaat nousivat kapinaan 
upseereitaan, viime kädessä 
tsaarinvaltaa vastaan.

Nieminen kuvaa tapahtu-
mien kulun yksityiskohtaisesti 
tuoden samalla esiin, miten 
eri arvomaailmoissa tavalliset 
rivimatruusit ja -sotilaat sekä 
toisaalta heidän komenta-
jinaan olleet korkeimmat 
upseerit elivät. Toisaalta käy 
esiin, etteivät kaikki upsee-
rit kuitenkaan olleet kuin 
samasta puusta veistettyjä 
– olihan kapinan johdossakin 

upseereita, kapteeni ja kaksi 
aliluutnanttia. Kapinan po-
liittiset lähtökohdat tekevät 
ymmärrettäväksi sen, että 
myös suomalaisia oli tapahtu-
missa mukana. Edellisvuoden 
kansalliskaartien repeämistä 
muodostuneet punakaartit, 
johtajanaan Johan Kock, 
kävivät tukemaan kapinallisia, 
ja ottivat vielä yhteen 
valkoisen suojeluskunnan 
kanssa ns. Hakaniemen torin 
tulitaistelussa, jota monet, 
myös Nieminen, pitävät 
kevään 1918 sisällissodan 
varhaisena esinäytöksenä.

Niemisen teksti on su-
juvaa, ja sen sitovat ajan 
henkeen lukuisat suorat selos-
tuspätkät tuolloisista lehdistä. 
Tekstiä säestää onnistuneesti 
runsas kuvitus.

Erkki Vasara 
dosentti, Helsingin yliopisto 

Alas Mannerheim, ylös Manner ja Mladic

Pirkko Turpeinen-Saari: Lahtari, Punikki 
& Teurastaja. Marsalkka Mannerheim, 
Kullervo Manner ja Ratko Mladic 
historian henkilöinä.  Into Kustannus, 
Helsinki 2016. 340 s.

”Suomen itsenäisyyden julis-
tamisesta Suomen eduskun-
nassa on kulunut 100 vuotta 
vuonna 2017.

Puolustusvoimain komen-
taja allekirjoitti 4.9.2014 Suo-
men puolesta NATOn kanssa 
niin sanotun isäntämaasopi-

muksen, jossa Suomen maa-
perä, ilmatila ja armeija luo-
vutetaan NATOn komentoon. 
NATOn ollessa Yhdysvaltain 
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kahden itsenäisen sosialistisen 
valtion välillä – Suomen ja 
Neuvosto-Venäjän. Toisen 
maailmansodan jälkeen vuon-
na 1948 moniarvoinen Suomi 
solmi tasa-arvoisen […] YYA-
sopimuksen Neuvostoliiton 
kanssa.”

Tässä vaiheessa lukijalle on 
jo käynyt selväksi Turpeinen-
Saaren ajattelun peruslinja 
suhteessa maamme historiaan 
ja ulkopolitiikkaan. Esipuheen 
lopussa tekijä vielä katsoo, 
että, samoin kuin Bosnia, jossa 
serbikenraali Mladic vaikutti 
1990-luvulla, myös Suomi 
joutui pari vuosikymmentä 
sitten ”voimakkaan ulkopuoli-
sen vaikuttamisen kohteeksi”. 
Näin siksi, että, kuten tekijä 
katsoo, ”vaikuttamisen tavoit-
teena oli liittää maat entistä 
tiiviimmin osaksi kansainvälistä 
kapitalismia ja erityisesti sen 
sotilaallista mahtia, Yhdysval-
tain johtamaa NATOa”.  

Turpeinen-Saaren hahmot-
telema kehityskaari umpeu-
tuu, ja lukija oivaltaa, että 
tekijä tulee sijoittamaan kolme 
kuvaamaansa henkilöä ja 
heidän toimensa tätä asetel-
maa vasten. Turpeinen-Saaren 
sympatiat ovat vanhan työvä-
enpuolueen johtomiehiin kuu-
luneen ja sisällissodan jälkeen 
Neuvosto-Venäjälle paenneen 
ja siellä Stalinin puhdistuksissa 
teloitetun Kullervo Mannerin 
ja ”Bosnian teurastajaksi” kut-

sutun Ratko Mladicin puolella. 
Tylyn, etten sanoisi totaalisen 
tuomion tekijältä saa sen 
sijaan meidän marsalkkamme 
Mannerheim. 

Tekijällä on kiistatta paljon 
historiallista tietoa, mikä näkyy 
tekstissä pitkin matkaa. Ote 
on lähtökohtien myötä kui-
tenkin avoimen puolueellinen 
siten, ettei hän näe kahden 
ensin mainitun tekemisissä 
juurikaan kielteistä sen enem-
pää kuin Mannerheimissa 
mitään myönteistä. Paikka 
paikoin esitys on hajanaisen 
oloinen, mutta se on joka ta-
pauksessa kiintoisaa luettavaa. 
Esiin käy sekin, miksi tekijä otti 
kolmanneksi tarkasteluhen-
kilökseen kenraali Mladicin. 
Turpeinen-Saari kirjoittaa 
alusta loppuun esipuheessa 
esittämiensä näkemysten mu-
kaisen vakaumuksen tahditta-
maa tekstiä. Olipa käsityksistä 
ja niiden nyansseista milloin 
mitäkin mieltä, kirja on hereillä 
pitävä lukukokemus. 

Erkki Vasara 
dosentti, Helsingin yliopisto

johtoaseman symboli Euroo-
passa allekirjoitus merkitsi su-
lautumista osaksi Yhdysvaltain 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. 
[…]” 

Näin aloittaa Pirkko 
Turpeinen-Saari esipuheen 
kirjassaan, jonka tarkoitus on 
olla henkilökuva teoksen pää-
otsikoissa mainituista henki-
löistä, ja saa lukijan hämilleen. 
Tulkinta vuoden 2014 sopi-
muksesta on ensinnäkin varsin 
poleeminen ja toisekseen, 
mitä tekemistä sopimuksella 
on kirjan aiheen kanssa. Tur-
peinen jatkaa:

”Suomen itsenäisyys kesti 
alle 100 vuotta. Noiden vuo-
sien aikana vallassa olleet 
ovat omia tarkoitusperiään 
toteuttaakseen tukeutuneet 
Saksan valtakuntaan kahdesti. 
Sisällissodan jälkeen porvaril-
liset puolueet antoivat Saksan 
miehittää Suomen säilyttääk-
seen valtansa. Toisessa maail-
mansodassa vallassaolijat oli-
vat valmiit antamaan Suomen 
Saksan läänitykseksi saatuaan 
vastalahjaksi lupauksen alueel-
lisesta Suur-Suomesta.

Suomen kansanvaltuuskun-
ta, punaisen Suomen hallituk-
sena, ei sen sijaan luopunut 
itsenäisyydestään solmiessaan 
suhteet Suomen ja Neuvosto-
liiton välille.

Punaisella Suomen kansan-
valtuuskunnalla oli tasa-arvoi-
suuteen perustuva sopimus 
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Keskustelua luokista
Kun keskustelin yhteiskun-
taluokista nuorten ystävieni 
kanssa, välillemme syntyi 
outoja kon#ikteja. Heille kes-
kiluokkainen ihminen saattoi 
merkitä vaikkapa hyvätuloista 
paperityöläistä. Itse olin taas 
oppinut ajattelemaan, että 
kansalaisen luokka-asema 
on sidoksissa pääosin hänen 
koulutukseensa ja sen mah-
dollistamiin tehtäviin yhteis-
kunnallisessa työnjaossa. 

Teknologian kehittyminen 
on muuttanut teollisuusam-
mattien vaatimuksia ylös- tai 
alaspäin. Halpatuonti, työvoi-
man vapaa liikkuvuus ja työ-
lainsäädännön heikentyminen 
ovat lisänneet sekä työvoi-
man ylitarjontaa että palkka-
liikehdinnän ongelmallisuutta. 
Akateeminen työttömyys, 
pakkoyrittäjyys sekä palve-
lu- ja hoiva-alojen matalat 
palkat sotkevat mielikuvia ja 
luokkakäsitteitä. Työttömien 
ja osattomien lukumäärä on 
kasvanut. Tilanne on mullista-
nut entisten melko selkeiden 
etu- ja luokkapuolueiden pro-
!loitumista; kokoomus ja pe-
russuomalaiset ovat julistau-
tuneet työväenpuolueiksi, kun 
taas sosialidemokraatit pyrki-
vät luomaan itsestään kuvaa 
yleispuolueena eivätkä halua 
esiintyä vain ns. perinteisten 
työläisammatissa toimivien tai 
köyhien edustajina. Luokkaa 
ja luokattomuutta käsittelevät 
tutkimukset ovatkin nousussa, 
ja tässä artikkelissa esittelen 
kolmea varsin erilaista lähes-
tymistapaa asiaan.

Owen Jones 2011: Chavs. 
The Demonization of the 
Working Class. Verso, 
London 2011. 300 s.

Tunnettu englantilainen lehti-
mies, Guardian-lehden ko-
lumnisti ja ammattiyhdistys-
aktiivin poika Owen Jones (s. 
1984) lähestyy luokkateemaa 
kirjallaan Chavs. The Demo-
nization of the Working Class, 
jonka ensimmäisen painos jul-
kaistiin vuonna 2011, toinen 
2012 ja kolmas 2016. Teos on 
saanut valtavasti huomiota, ja 
ajankohtaiseksi sen tekee Jo-
nesin rooli Jeremy Corbynin 
voittoisan vaalikampanjaman-
ifestin taustahenkilönä. 

Jones selvittää omaa 
luokkakäsitettään keskuste-
lulla erään myyjän kanssa, 
joka totesi kuuluvansa työ-
väenluokkaan, koska joutui 
tekemään työtä voidakseen 
maksaa elantonsa. Jones 
sisällyttää toki työväenluokan 
määritelmäänsä kaikenlaiset 
köyhät. Vuoden 2012 painok-
sen esipuheessa Jones arvioi, 
ettei kukaan osannut kuvi-
tella hänen kirjansa saamaa 
laajaa julkisuutta ja otaksuu 
sen johtuneen talouskriisin 

aiheuttamasta köyhyyden 
lisääntymisestä. Hän myös 
puolustaa kritisoidun chavs-
termin käyttöä toteamalla, 
että chavs-termillä on demo-
nisoitu köyhempää kansan-
osaa ja että sitä käyttämällä 
hän voi haastaa myyttiä siitä, 
että olemme ”kaikki keski-
luokkaa nyt”. Chavs-termi on 
Englannissa hyvin tunnettu. 
Sillä viitataan tietyntyyppisiin 
työväenluokkaisiin nuoriin, 
joihin yhdistetään leimaavasti 
mm.  oppimattomuus, vas-
tuuntunnottomuus, väkival-
taisuus ja huono maku, sekä 
pukeutumistyyli, johon kuulu-
vat koruilla koreilu, valkoiset 
urheilujalkineet ja väärennetyt 
merkkivaatteet. 

Jonesin arvion mukaan 
thatcherismi muutti täydel-
lisesti sitä, miten luokkaa 
tarkastellaan. ”Rikkaita ylis-
tetään. Jokaista rohkaistaan 
kiipeämään ylemmäksi sosiaa-
lisia portaita ja jokainen mää-
ritellään sen mukaan, kuinka 
paljon he ansaitsevat. He, jot-
ka ovat köyhiä tai työttömiä, 
saavat syyttää itseään. Britti-
läisen työväenluokan perintei-
set pilarit on murskattu, olla 
työväenluokkainen ei enää 
ole jotakin, josta voi olla yl-
peä.” Labour-puolueen parla-
mentaarikko Stephen Pound 
on arvioinut, kuinka vanha 
sosialistien motto, nouse 
yhdessä luokkasi kanssa, älä 
sen yläpuolelle, on muuttunut 
muotoon: kunkin tulisi nostaa 
itse itsensä luokkansa yläpuo-
lelle.  Kirjassa analysoidaan 
myös Labour-puolueen roolia 
viimeisten vuosikymmenten 
aikana. Jones oli kysynyt 
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aiemmalta Labour-puolueen 
johtajalta, Neil Kinnockilta, 
olivatko konservatiivien polii-
tikot toimineet kenties eliitin 
luokkasotureina. Kinnock oli 
todennut, ettei sellaisia tar-
vittu, koska he eivät itse (siis 
Labour) olleet osallistuneet 
lainkaan luokkasotaan. ”Me 
allekirjoitimme rauhansopi-
muksen havaitsematta, että 
he eivät allekirjoittaneet sitä.”

Kirjassa käydään läpi Iso-
Britanniassa tapahtunutta rik-
kaimman prosentin mieletön-
tä tulojen kasvua, voittojen 
ja vaurauden jakautumista, 
työpaikkojen, sosiaaliturvan, 
sosiaalisen asumisen ja työt-
tömyyden historiaa hengäs-
tyttävällä vauhdilla. Työttömiä 
syyllistetään työttömyydestä 
ja pienituloisempien ihmisten 
asuinalueita demonisoidaan. 
Lehdistö ja tv edistävät mie-
likuvaa siitä, että alkoholismi, 
siivottomuus ja väkivaltaisuus 
ovat alaluokkaisille ominai-
sia. Jonesin mukaan myös 
eräs tapa osoittaa sosiaalista 
ylemmyyttä on verhota viha 
valkoihoista työväenluokkaa 
kohtaan eräänlaisella ”edis-
tyksellisellä liberaaliuden 
snobismilla”, joka lähtökoh-
taisesti leimaa työläiset ra-
sisteiksi ja kykenemättömiksi 
monikulttuuriseen yhteisöön. 
Osa esimerkeistä tuntuu hä-
lyttävästi tutuilta, osa suoma-
laiselle lukijalle kärjistyneiltä 
ja oudoilta. Emme varmaan-
kaan tunnista varakkaiden 
herrasklubien ”ammu chavs” 
-kilpailuja, vaikka esim. suo-
malaisten satamalakkolaisten 
herjaamiset sosiaalisessa 
mediassa viittaisivatkin sa-

mantyyppisen luokkavihan 
olemassaoloon. 

Johtopäätöksissään Jones 
toteaa, että ”työväenluokan 
demonisointi on rikkaiden 
räikeää voitonriemua, rikkai-
den joita alaluokka ei enää 
uhkaa. Ja koska konserva-
tiivijohtoinen hallitus ajaa 
eteenpäin leikkausohjelmia, 
joilla työväenluokka pannaan 
maksamaan eliitin rikokset, 
rikkaille onkin syytä nauraa.” 
Jones arvioi toiveikkaana, 
että tulevaisuus ei välttämättä 
jatku samanlaisena, koska 
työläiset ovat aiemminkin 
onnistuneet organisoitumaan 
ja puolustamaan oikeuksiaan. 
Uuden luokkapolitiikan tulisi 
hänen mukaansa rakentaa 
ensitöikseen vastaohjelma 
rikkaiden hegemoniselle luok-
kapolitiikalle. ”Ehkä silloin 

sellainen uusi yhteiskunta, 
joka perustuisi ihmisten tar-
peisiin voittojen tavoittelun 
sijaan, voisi olla jälleen kerran 
mahdollinen.” 

Mielestäni Jonesin työvä-
enluokkaisten työpaikkojen 
katoamista käsittelevät ana-
lyysit vetävät mutkia turhan 
suoriksi. Muuten kokonaisuus 
on melkoinen oppitunti ja 
matka brittiläisen elitismin ja 
köyhyyden maailmaan, josta 
sekä teollinen vallankumous 
että thatcherismi lähtivät. 
Itse suosittelen ehdottomasti 
Jonesin teoksen lukemista ja 
toivon, että se käännettäisiin 
suomeksi. 

Kirjaa kannattaa lukea 
myös brittien uudentyyppi-
seen sosialidemokratiaan joh-
taneen liikkeen taustoittajana. 
Jonesin esipuheiden sarja eri 
vuosien painoksiin toimii kiin-
nostavana oppaana siihen, 
millaisesta prosessista ns. 
corbynismi ammensi voiman-
sa, ja siihen, miksi se onnistui, 
vastoin kaikkia ennusteita, 
saamaan hyvän vaalituloksen 
kevään 2017 parlamentti-
vaaleissa. Onhan aika mie-
lenkiintoista, että jopa Wim-
bledonissa jouduttiin kieltä-
mään kaikenlaisten laulujen 
hoilottaminen katsomossa 
vain sen tähden, että useissa 
jalkapallo-otteluissa ja konser-
teissa yleisö alkoi hoilaamaan 
corbyn-chanttia. Corbynin 
taustalla toimivan liikkeen 
taitoa ja huumoria kuvannee 
se, että tunnettu laulaja Cliff 
Richards esitti kiellosta huo-
limatta laulun Wimbledonin 
katsomossa, josta levisi vi-
deo ympäri maailmaa. Tällä 

Työttömiä syyllistetään 
työttömyydestä ja pienitu-
loisempien ihmisten asuin-
alueita demonisoidaan. 
Lehdistö ja tv edistävät 
mielikuvaa siitä, että alko-
holismi, siivottomuus ja 
väkivaltaisuus ovat alaluok-
kaisille ominaisia. Jonesin 
mukaan myös eräs tapa 
osoittaa sosiaalista ylem-
myyttä on verhota viha 
valkoihoista työväenluok-
kaa kohtaan eräänlaisella 
”edistyksellisellä liberaa-
liuden snobismilla”, joka 
lähtökohtaisesti leimaa 
työläiset rasisteiksi ja kyke-
nemättömiksi monikulttuu-
riseen yhteisöön. 
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videolla voi marraskuisessa 
sateessa vähän huvitella. 
(https://www.youtube.com/
watch?v=yt8VkRy_9TQ).

Anu-Hanna Anttila, Ralf 
Kauranen, Kati Launis 
ja Jussi Ojajärvi (toim.): 
Luokan ääni ja hiljaisuus. 
Yhteiskunnallinen 
luokkajärjestys 2000-luvun 
alun Suomessa. Vastapaino, 
Tampere 2016. 418 s.

Teoksen kirjoittajat kuvaavat 
tavoitteitaan seuraavasti: 
”Luokan ääni ja hiljaisuus 
-kirjamme tarkoitus on kuun-
nella luokkajärjestyksen vähäi-
siäkin ääniä, jopa kamppailun 
äänettömiä merkkejä – he-
gemoniaa ja hiljaisuuksia”. 
Toisessa luvussa esitellään 
taustoittavasti kirjan yhteis-
kunnallista kontekstia, vuosi-
tuhannen vaihteen ja 2000-lu-
vun Suomea. Teoreettista 
pohdintaa jatkaa kolmas luku, 
”Luokan äänen ja hiljaisuuden 
muodostuminen rakenteel-
lisesti ja kokemuksellisesti”. 
Ralf Kauranen ja Lauri Lahi-
kainen tutkivat ja analysoi-
vat siinä mm. Bourdieun ja 

Marxin käsityksiä kapitalismin 
rakenteista ja luokkateoriois-
ta. Neljännen luvun otsikko 
on ”Luokkakamppailusta ja 
sen piiloutumisesta kaunokir-
jallisuuden valossa”. Sen on 
kirjoittanut Jussi Ojajärvi.  Ka-
ti Launis, Harley Bergroth ja 
Anu Hanna Anttila analysoivat 
artikkelissa ”`Luokattomuus` 
ja eriarvoisuuden kokemi-
nen köyhyyskirjoituskilpai-
lun teksteissä” köyhyyden 
ja luokan välistä suhdetta 
sellaisena kuin se ilmenee 
omaelämänkerrallisissa, köy-
hyysaiheisissa kirjoituksissa. 

Luvussa kuusi, ”Luokan 
ruumiillisuus arjen kokemuk-
sissa köyhyydestä”, Harley 
Bergroth tarkastelee sitä, 
kuinka yhteiskunnallinen eri-
arvoisuus ja yhteiskunnalliset 
valtasuhteet ilmenevät edellä 
mainituissa köyhyyskirjoitus-
kilpailun teksteissä. Luvun 
esittelyssä todetaan: ”Bour-
dieun ja Michel Foucault`n 
käsitteistön avulla hahmo-
tellaan 2000-luvun Suomen 
rakenteellisen ja diskursiivisen 
kontekstin sisäistymistä ja 
luonnollistumista ruumiillisiin 
käytäntöihin. Affektiteoreetti-
sen ja psykoanalyyttisvaikut-
teisen kulttuuritutkimuksen 
välityksellä kuvaillaan sitä, 
kuinka ruumiit reagoivat 
yhteiskunnan tuottavasta ja 
kuluttavasta ideaalikansalai-
suudesta syrjäytymiseen”. 

Seitsemännessä luvussa 
Ralf Kauranen ja Emma Lam-
berg arvioivat Jyrki Kataisen 
pääministerikauden (2011-
2014) aikaisia puheita. Niitä 
leimaa heidän mukaansa 

luokkaa koskeva hiljaisuus 
sekä konsensushakuisuus ja 
yhtenäisyyden korostaminen. 
Luvussa kahdeksan, ”Maa-
hanmuuttovastainen in-
ternet-aktivismi, uusliberaali 
ideaalikansalaisuus ja ylijää-
mäihmiset”, Katariina Mäki-
nen tarkastelee vuosien 2008 
ja 2009 murroksen jälkeistä 
maahanmuuttovastaisuutta 
ja asettaa ilmiön mm. uusli-
beraalin kansalaisuusregiimin 
yhteyteen. Yhdeksännessä lu- 
vussa, ”Luokkajärjestyksen 
muotoutuminen kotityöpal-
veluprosessissa”, Anu-Hanna 
Anttila analysoi kotitöiden 
ja hoivan ostamista ja pohtii 
niiden yhteyttä ”piikayhteis-
kuntaan”. 

Kirjan päättää yhteenveto, 
jossa tiivistetään lyhyesti sitä, 
millaisia luokkajärjestyksen 
prosesseja tutkimus kannus-
taa tarkkailemaan. Loppukap-
paleessa arvioidaan, kuinka 
”uusliberaalinen diskurssi 
ato-misoi yhteiskuntaa ja 
kääntää luokkaistuneita, työn 
ja pääoman ristiriidassa eläviä 
subjekteja itseään vastaan. 
Samalla se yleistää luokka-
abjektioiden ja projektiivisen 
luokkaidenti!kaation kaltaisia 
kulttuurisia ja psykososiaalisia 
ilmiöitä, joissa materiaalisista 
epäoikeudenmukaisuuksista 
tulee symbolista väkivaltaa. 
Kun luokkajärjestyksen paine 
kohdistuu kuhunkin yksilöön 
erikseen, luokka on kollek-
tiivina hiljaa. Tutkimuksen, 
kulttuurin ja politiikan täytyy 
auttaa ihmisiä ääneen.”

Tutkimuksen aineisto on 
huolellisesti esitelty ja analy-
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soitu. Köyhyyttä käsittelevän 
kirjoituskilpailun aineistosta 
on valittu 42 tekstiä temaatti-
sin perustein. Ne käsittelevät 
joko luokkaan kuulumista 
tai kuulumattomuutta, tai 
niissä on jokin piilotetumpi 
yhteys luokkaan. Aineistona 
on käytetty 1) kaunokirjalli-
suuden osalta Arto Salmisen 
teosta Varasto, Mari Mörön 
teosta Kiltin yön lahjat ja Outi 
Almin novellia Kärrynpyörä 
teoksesta Pelikentät, 2) pää-
ministeri Kataisen puheita, 
3) Hommafoorumin keskus-
teluja sekä kolmea niihin 
liittyvää taustahaastattelua, 
4) 46:n Suomessa toimivan 
kotityöpalvelualan yrityksen 
internet-sivustojen mainosku-
via sekä tekstejä ja 5) 420:n 
Työ- ja elinkeinoministeriön 
URA-tietokannan siivous- ja 
hoitolan työpaikkailmoituksen 
mainoskuvia ja tekstejä.

Tekstin muotoilu on tehty 
herkällä kynällä ja suurella 
huolellisuudella, mutta alkui-
hailun jälkeen lukukokemus 
kyllä muodostui raskaaksi. Ky-
seessä on toki vain yhden lu-
kijan subjektiivinen kokemus. 
Samalla on tuotava esiin, että 
teoksessa oli paljon tärkeitä ja 
kiinnostavia havaintoja. 

Eniten jäin kuitenkin 
pohtimaan aineistovalinto-
ja. Vastaako edellä lueteltu 
aineisto riittävässä määrin 
tutkimuksen kunnianhimoi-
siin kysymyksiin suomalaisen 
yhteiskunnan luokkajärjestyk-
sestä? Esimerkiksi pääkau-
punkiseudun elintarvikealan 
ja keskusliikkeiden varastoissa 
muhii melkoista radikalismia 

ja yleisesti ottaen voimakas-
takin ammattiyhdistystoi-
mintaa. Näillä työpaikoilla 
työnantajat vastaavat usein 
työntekijöiden vastarintaan 
ulkoistamalla työt työvoimaa 
vuokraaville yrityksille, jotka 
panevat nopeasti ay-aktiivit 
ulos. Varastotyöläisten äänen, 
liikehdinnän ja luokkakäsitys-
ten esiin tuominen olisi saat-
tanut heijastaa 2010-luvun 
vastarinnan ja luokkasuhtei-
den muotoutumista. Suomes-
sa ay-liike ja sen kymmenet 
tuhannet aktiivit osallistuvat 
päivittäin arjen luokkasuh-
teiden mittaamiseen. Tämän 
alueen täydellinen huomioi-
matta jättäminen oli teoksen 
puute. 

Anna Kontula: Luokkalaki. 
Miten Suomen lait ja 
viranomaiset syrjivät 
työväenluokkaa. Into 
Kustannus, Helsinki 2016. 
154 s.

Kolmantena, vaan ei vähäi-
simpänä, nostaisin esiin Va-
semmistoliiton kansanedusta-
jan Anna Kontulan pam#etin 
Luokkalaki. Hän kuvaa siinä, 
miten Suomen lait ja viran-
omaiskäytännöt ovat täynnä 

sosioekonomista syrjintää ja 
eriarvoisuutta. Rajatarkastuk-
set koskevat kaikkia, paitsi 
niitä, joilla on varaa ohitus-
kaistaan. Eläkejärjestelmässä 
kaikki maksavat, mutta vain 
osa saa vanhuuseläkettä. 
Keskiluokalle tarkoitetuissa 
palveluissa johtoajatuksena 
on luottamus, työväenluokalle 
suunnatuissa taas kontrolli. 
Eliitin lapset miehittävät ar-
vostetuimmat koulutuslinjat, 
eivätkä suinkaan sattumalta. 
Kansalaisten terveystiedot 
kuuluvat Suomessa yksityi-
syyden suojan piiriin, paitsi 
jos olet pitkäaikaistyötön. 
Kontula väittää, että samalla, 
kun me tunnistamme muita 
syrjinnän muotoja yhä parem-
min, on virallinen Suomi lähes 
sokea luokkasyrjinnälle. Anna 
Kontulan pam#etti perustuu 
pitkälti hänen eduskunnassa 
saamaansa kokemukseen 
sekä hädässä olevien yhtey-
denottoihin. Se on voimakas 
ja asiantunteva puheenvuoro, 
jossa on paikoitellen jopa 
SKDL:n vanhojen tekstien 
parhaita piirteitä.

Päivi Uljas 
FT, Helsinki
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Omaelämäkerrallista muistelukerrontaa 
vuoden 1918 sisällissodasta

Andrew McKeough: Kirjoittaen 
kerrottu sota. Tutkimus vuoden 1918 
sodan kerronnallisesta käsittelystä 
omaelämäkerrallisissa teksteissä. Väitöskirja. 
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seura, Helsinki 2017. 342 s.

On vaikea kuvitella lähde-
kriittisesti haastavampaa 
aineistoa kuin vuoden 1918 
sisällissodan muistitieto. 
Andrew McKeough on sisäl-
lyttänyt väitöskirjansa alkuun 
perusteellisen katsauksen 
vuoden 1918 keskeisistä 
muistiaineistoista ja niiden 
muodostamisesta. Sisällisso-
dan muistamiseen liit-  
tyvät poliittiset jännitteet ovat 
syynä siihen, että muistitie-
don keruulla on tehty historia-
politiikkaa. Ensin sisällissodan 
muistamista hallitsivat valkoi-
set, jotka keräsivät arkistoihin 
valtavat määrät vapaussota-
tulkintaa pönkittävää aineis-
toa osoittaakseen punaisten 
syyllisyyden. Sisällissodan 
muis tamisen valkoinen he-
gemonia murtui vasta viime 
sotien jälkeen, jolloin myös 
punaisten muistelukerronta 
alkoi vilkastua. Keruutyötä 
vauhditti ratkaisevasti vuon-
na 1960 perustettu Työväen 
muistitietotoimikunta.

Oman tutkimuksensa 
Mc-Keough on kohdentanut 
sisällissodan omaelämäker-
ralliseen muistelukerrontaan. 
Hän on halunnut selvittää 

sodan kokeneiden ihmisten 
yksilöllistä kokemusmaailmaa 
heidän omien tekstiensä kaut-
ta. Aineistoksi on valikoitunut 
13 tekstiä, jotka on kirjoitettu 
vuosina 1918–1935. Kertojia 
on 12, kuusi miestä ja kuusi 
naista (yhdeltä kertojalta on 
kaksi tekstiä). Aineisto edus-
taa kolmea eri tekstityyppiä: 
päiväkirjoja, muistelmia ja 
elämäkertoja. Kirjoittajat ovat 
eri-ikäisiä ja eri puolilta Suo-
mea, ja he tulevat erilaisista 
sosioekonomisista taustoista. 
Nuorin kertojista oli sodan 
aikana vain 14-vuotias, van-
hin 57-vuotias. Kirjoittajissa 
oli yhtä paljon valkoisten ja 
punaisten kannattajia.

Keitä tahansa rivimiehiä 
tai -naisia muistelukertojat 
eivät voineet olla, sillä kynän 
oli pysyttävä kädessä. Pu-
naisen puolen kirjoittajista 
Artturi Hellman, Iivari Pousi ja 
Sylvi-Kyllikki Sinervo toimivat 
kansanvaltuuskunnan palve-
luksessa. Kuten tunnettua 
Sinervosta (myöh. Kilpi) tuli 
sittemmin kansanedustaja ja 
merkittävä vasemmistolainen 
kulttuuripersoona. Matti Lon- 
kainen oli SDP:n kansanedus-

taja. Hän ei osallistunut kapi-
naan millään tavalla ja uskoi 
voivansa palata eduskunta-
työhön. Lonkainen kuitenkin 
vangittiin ja tuomittiin kah-
deksi vuodeksi kuritushuo-
neeseen. Muutaman kuukau-
den kuluttua, vain 44 vuoden 
ikäisenä, hän kuoli vankilassa 
sairauteen.

Valkoisista kertojista toija-
lalainen lakitieteen ylioppilas 
Aarne Ylppö ja kauhajoke-
lainen maanviljelijä Nikolai 
Latva-Pukkila taistelivat 
valkoisen armeijan riveissä. 
Ylpön 16-sivuinen muistelma-
teksti on laadittu elokuussa 
1918 ilmeisesti vastauksena 
kehotukseen kirjoittaa oma-
kohtaisiin kokemuksiin perus-
tuvia vapaussotakertomuksia. 
Suodenniemeläinen entinen 
opettaja Olga Kalpa kirjoitti 
muistelmansa vuonna 1935. 
Hän oli punaisten helmikuus-
sa murhaaman kirkkoherra 
Kaarlo Julius Kalvan leski. 
Erään ruotsalaisen upseerin 
sepittämän tarinan mukaan 
surmattu oli nostettu aitaa 
vasten raamattu kädessä. Toi-
sen tarinan mukaan vaimo ja 
19-vuotias tytär oli pakotettu 

Vuoden 1918 sisällissota on tutkituimpia aiheita Suomen histo-
riassa. Jokainen sukupolvi on tuottanut tieteellisiä ja taiteellisia 
tulkintoja tästä historiallisesta, dramaattisesta ja ideologisesti 
latautuneesta tapahtumien sarjasta. Traaginen sota kiehtoo ja 
kauhistuttaa yhä miltei 100 vuotta tapahtumien jälkeen. 
Sodan lukemattomat erilaiset tulkinnat eri vuosikymmeniltä 
ovat tuottaneet tietoa vuoden 1918 sodasta historiallisena il-
miönä ja tuoneet esiin sodan kokeneiden ihmisten kohtaloita ja 
ajattelutapoja. Sodan ristiriitaisen ja ideologisen luonteen vuok-
si aikalaiset kokivat ja tulkitsivat tapahtumia monin eri tavoin. 
Tutkimus keskittyy aikalaistulkintoihin. Siinä käsitellään sodas-
ta kirjoittamisen ja sotaan liittyvien kokemusten kerronnalli-
sen käsittelyn tapoja erilaisissa ennen talvisotaa kirjoitetuissa 
omaelämäkerrallisissa teksteissä. Kokemusten kerronnallisella 
käsittelyllä viitataan sekä kokemusten yleiseen, kirjalliseen 
esitystapaan että kokemusten tulkinnan tapoihin kerronnassa, 
kuten analyysiin, arviointiin ja kontekstualisointiin. 
Tutkimus valaisee vuoden 1918 sisällissodan kokemisen ja 
sodasta kirjoittamisen variaatioita ruohonjuuritasolla, sillä sen 
kohteena ovat yksilöiden kokemusmaailmat ja niiden kerron-
nallinen esittäminen. 

 
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 

                     
                                  

Andreas  McKeough

Kirjoittaen  
kerrottu  sota
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katsomaan, kuinka vainajalta 
puhkottiin pistimellä silmät. 
Kirkkoherra Kalvan surmas-
ta muodostui sisällissodan 
jälkeen yksi monista valkoisen 
Suomen lehdistössä levin-
neistä kauhutarinoista. Olga 
Kalpa kumosi muistelmissaan 
legendan miehensä ruumiin 
rääkkäyksestä. Tekstin kirjoit-
tamisen ajankohta vaikutti 
ilmeisesti myös tässä tapauk-
sessa kokemusten käsittelyyn.

Valkoiset kertojat myötäi-
livät luonnollisesti vapaus-
sotatulkintaa ”virallisen” 

historiankirjoituksen tarpei-
siin. Teloituksiin ja vankilei-
reihin valkoisten kirjallisessa 
muistitiedossa viitataan hyvin 
harvoin. Valkoisista kertojista 
Aarne Ylppö kuvasi, miten 
Varsinais-Suomea ”puhdistet- 
tiin” punaisista. Margaret 
Lemminkäinen kertoi Jaalan 
punaisten teloituksista. Voiton 
huumassakin se tuntui hänes-
tä pahalta. Tunnetta lievitti 
kuitenkin se, että Lemminkäi-
sen isä oli ilmeisesti yrittänyt 
puhua kuolemaantuomittujen 
puolesta.

McKeough sanoo olevansa 
enemmän kiinnostunut siitä, 
miten kertojat elämäntarinan-
sa esittivät kuin siitä, mitä he 
kertoivat. Tässä tavoitteessa 
hän on onnistunut erinomai-
sesti, ja hänen väitöskirjansa 
onkin nimenomaan metodo-
logisten ansioidensa vuoksi 
merkittävä lisä vuoden 1918 
sisällissodan muistitutkimuk-
seen.

Seppo Hentilä 
Professori emeritus, Espoo

Aura Korppi-Tommolan ja 
Ville Suhosen kirjat kertovat 
kumpikin suomalaisesta nai-
sesta ja yhteiskunnasta. Kirjat 
ilmestyivät vuonna 2016 ja 
käsittelevät samaa aikakautta: 
itsenäistyvän Suomen vaike-
aa alkutaivalta. Juuri muuta 
yhteistä niillä ei olekaan.

Eläkkeelle pari vuotta 
sitten jäänyt professori Korp-
pi-Tommola on pitkän linjan 
naishistorioitsija ja erikoistu-

nut muun muassa lastensuo-
jelun historiaan. Suhonen on 
ohjannut ja käsikirjoittanut 
useita elokuvia, esimerkiksi 
luontodokumentti Metsän ta-
rinan. Korppi-Tommolan teos 
on lajiltaan juhlakirja, jonka 
tarkoitus on kunnioittaa Miina 
Sillanpään elämäntyötä ja 
muistuttaa työn jatkumisesta. 
Suhosen teoksessa näkyvät 
elokuvaohjaajan kädenjälki ja 
intohimoinen suhde teoksen 

kohteeseen: lukijalle näyte-
tään kaikki mahdollinen, mikä 
valottaa Martta Koskisen 
kohtaloa.

Sillanpäästä on jo kirjoi-
tettu elämäkertoja. Viimeisin 
niistä on Irma Sulkusen teos 
Naisen kutsumus: Miina 
Sillanpää ja sukupuolten 
maailmojen erkaantuminen 
(1989). Oma Mäkikossa on 
kirjoittanut elämäkerran Yh-
teiskunnalle omistettu elämä: 

Työväenliikkeen naisia: suuria saavutuksia 
ja karuja kohtaloita

Aura Korppi-Tommola: 
Miina Sillanpää. Edelläkävijä. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki 2016. 176 s.

Ville Suhonen: Ompelijatar. Martta 
Koskisen kuolema ja elämä. 
Gummerus, Helsinki 2016. 420 s.
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Miina Sillanpään elämän ja 
työn vaiheita (1947) ja Martta 
Salmela-Järvinen elämäkerran 
Miina Sillanpää: legenda jo 
eläessään (1973).

Korppi-Tommolan kirjan 
nimen perusteella lukija voi 
luulla, että kyseessä on elä-
mäkerta. Kirjan aiheena ovat 
kuitenkin Miina Sillanpään 
ajamat sosiaalipoliittiset 
uudistukset, joiden alkua ja 
nykytilannetta tekstissä tar-
kastellaan. Jos lukijan toi-
veena on saada uutta tietoa 
Sillanpäästä, hän saattaa 
pettyä tarttuessaan Edelläkä-
vijään. Kyseessä on juhlakirja, 
jossa kerrataan Sillanpään 
saavutuksia eikä pureuduta 
hänen elämäntarinaansa. 

Uusi elämäkerta olisi ollut 
yksi mahdollisuus kunnioittaa 
Sillanpään juhlavuotta (vuon-
na 2016 Sillanpään syntymäs-
tä tuli kuluneeksi 150 vuotta). 
Viime vuosina on saatu 
nauttia uutta lähestymistapaa 
soveltavista tutkimuksista, 
joissa on purettu henkilöistä 
rakennettuja ikonisia kuvia. 
Tarkasteluun otetaan ihminen 
maineen ja saavutusten ta-
kana. Tällaisen elämäkerran 
on kirjoittanut esimerkiksi 
kirjallisuudentutkija Minna 
Maijala Minna Canthista 
(Herkkä, hellä, hehkuvainen: 
Minna Canth. Otava, 2014). 
Sillanpäätä verrataan usein 
Canthiin. Molemmat naiset 
– alun perin nimeltään Wil-
helmiinoja – olivat naisten ja 
köyhien asialla.

Miina Sillanpään poliitikon 
uraan mahtui lukemattomia 
uudistuksia, joihin juhlakir-
jassa on mahdoton syventyä. 

Moni asia ohitetaan nopeasti, 
esimerkiksi Sillanpään suhde 
oppivelvollisuuslakiin (1921), 
josta Korppi-Tommola esittää 
kaksi mahdollista tulkintaa 
eri osissa kirjaa. Toinen on 
ilmeinen: koulunkäynti nostaa 
kansan kurjuudesta ja hyö-
dyttää kaikkia. Toinen juonne 
liittyy lasten hyväksikäyttöön. 
Korppi-Tommolan mukaan 
Sillanpää kiinnitti huomiota 
yhä uudelleen, vielä 1940-lu-
vullakin, siihen, että vietellyt 
naiset jäivät yksin aviottomien 
lastensa kanssa. Oliko hänen 
ajattelussaan kaikille tarjottu 
koulutuskin sosiaalipolitiikkaa 
eli jatkoa lastensuojelulle? 
Kirja vihjaa mutta ei vastaa 
tähän kysymykseen.

Sillanpään valinta minis-
teriksi huomioidaan tietysti 
teoksessa. Se ei ollut vain 
henkilökohtainen saavutus 
vaan myös työväenliikkeen 
ja erityisesti työläisnaisten 
menestyksen osoitus. Korppi-
Tommola kertoo, että minis-
terivalinnan takana oli toinen 
nainen, Linda Tanner, joka 
kehotti miestään valitsemaan 
Sillanpään. Ministeripestin 
jälkeen Sillanpää palasi ri-

vikansanedustajaksi mutta 
otti paikkansa työläisnaisten 
johdossa ”jopa röyhkeästi”. 
Korppi-Tommola panee 
ilmaisun Martta Salmela-Jär-
visen muistelmien vastuulle 
eikä ota kantaa siihen, oliko 
Sillanpää röyhkeä. Korppi-
Tommola toteaa eri yhte-
yksissä, että Sillanpäällä oli 
kriitikoita, erityisesti kommu-
nisteissa, mutta runsaammin 
tukijoita. Juhlakirjaan kritiikki 
ei kuulu. Sen seurauksena yk-
silö jää etäiseksi, Sillanpään 

persoona ei valotu aiempaa 
enempää. Juhlakirja aset-
tuu muistomerkkien pitkään 
jonoon eikä tuo inhimillisiä 
puolia esiin, vaikka meidän 
aikamme vaatisikin säröjä 
kuvaan.

Koskisen kuolema 
pääroolissa
Suhosen kirja kertoo toi-
senlaisen tarinan. Hänen 
päähenkilönsä ei noussut 
korkeaan asemaan vaan 
päätyi teloituskomppanian 
eteen. Martta Koskinen on 
viimeinen Suomessa teloi-
tettu nainen. Erikoinen koh-
talo on valittu kirjan nimeen: 
Martta Koskisen kuolema ja 
elämä. Kuolema onkin tässä 
tarinassa merkityksellisempi 
asia kuin elämä ja teot. Suho-
nen osoittaa, että Koskisen 
kuolema paljastaa enemmän 
suomalaisesta yhteiskunnasta 
kuin Koskisen – erään om-
pelijattaren – eletty elämä. 
1920–40-lukujen Suomi oli 
valvonnan ja tarkkailun val-
takunta. Viranomaisten mie-
lenkiinnon kohteeksi päätyi 
tavallinen ompelija, koska 

Korppi-Tommolan kirjan ni-
men perusteella lukija voi 
luulla, että kyseessä on 
elämäkerta. Kirjan aiheena 
ovat kuitenkin Miina Sil-
lanpään ajamat sosiaalipo-
liittiset uudistukset, joiden 
alkua ja nykytilannetta 
tekstissä tarkastellaan.
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tällä oli luja vakaumus ja 
lisäksi suhteita kiinnostaviin 
Kuusisiin, suomalaiskommu-
nismin ytimeen.

Suhosen teos on elämä-
kerta, jonka taustalta löytyy 
halu etsiä ja löytää. Suhonen 
käsikirjoitti ja ohjasi saman-
nimisen dokumenttieloku-
van vuonna 2015 ja työsti 
ylijääneestä aineistosta sekä 
lisäaineistosta vielä 400-si-
vuisen kirjan. Innostus näkyy 
kirjan sivuilta, joihin on koottu 
loputtomasti tiedonsirpa-
leita Etsivän keskuspoliisin, 
sotaoikeuden ja järjestöjen 
aineistoista. Lähteitä on 
koluttu ja niihin on kiinnytty. 
Suhonen ottaa pitkiä lainauk-
sia pöytäkirjoista ja kirjeistä, 
jotka sivuavat Koskista. Lukija 
tyytyisi referointiinkin. Valinta 
puolustaa sikäli paikkaansa, 
että lähteistä paljastuvat 
yhteiskunnan ilmapiiri ja 
ajankuva: 1920–30-lukujen 
Suomessa kokoukset ja jär-
jestöt olivat arvossaan. Muis-
tiinpanot ja raportit laadittiin 
tarkasti. Kirjeenvaihto kertoo 
ihmisten siteistä toisiinsa ja 

tunnelmista – ja yhtä lailla 
arkisista ongelmista kuten 
vatsavaivoista ja nälästä. Ta-
rinan kannalta lainauksia olisi 
voinut karsiakin.

Työläisnaisen tarina 
puhuttelee
Joitakin yhtymäkohtia kah-
desta kirjasta löytyy. Väinö 
Tanner seikkailee molem-
missa ja koettaa auttaa kum-
paakin naista. Molempien 
tutkijoiden kohteet edustavat 
naisten ammattikuntia, jotka 
järjestäytyivät ensimmäisinä. 
Ompelijatarten ensimmäi-
nen oma osasto perustettiin 
vuonna 1890 ja palvelijatar-
ten vuonna 1892. Näitä aloja 

edustavien ihmisten tarinoille 
aika on kypsä. Tarinoille 
löytyy kirjoittajansa ja kirjoille 
lukijansa. Ihmiset haluavat 
tietää asioista, joista koulu-
kirjat ja muistopuheet eivät 
ammenna.

Ompelijatar on erinomai-
nen teos niille, jotka tahtovat 
nähdä julkisuudelta piilossa 
olleen Suomen, joka varjosti 
ja vainosi ”väärää” arvomaa-

ilmaa edustavia ihmisiä. Edel-
läkävijä taas on oiva valinta 
niille, jotka haluavat lukea 
piiasta ministeriksi nousseen 
henkilön työn hedelmistä. 
Molempien kirjojen kohde-
henkilöt käyvät esikuviksi – ja 
tutkijoiden ansiosta tiedäm-
me, että klassisia sankareita 
Suomen (nais)historiassa 
riittää, niin virallisissa asemis-
sa kuin varjoissakin.

Anne Mattsson 
VTL, tietokirjailija, Helsinki

Ompelijatar on erinomai-
nen teos niille, jotka tahto-
vat nähdä julkisuudelta pii-
lossa olleen Suomen, joka 
varjosti ja vainosi ”väärää” 
arvomaailmaa edustavia 
ihmisiä. 
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Taistelu teollisista ympäristöistä

Keskustelu rakennetuista ym- 
päristöistä ja niihin liittyvis-
tä arvoista on väistämättä 
subjektiivisesti latautunutta 
arvokeskustelua, jossa kan-
taaottajien omat taustat, 
arvot ja kokemukset määrit-
tävät mielipiteitä siitä, mikä 
rakennetussa ympäristössäm-
me on säilyttämisen arvoista 
ja mikä joutaisi purettavaksi. 
Rakennettua ympäristöä sää-
dellään ja suojellaan laeilla ja 
kaavoituksella, mutta tässäkin 
mielipiteet painavat: näkee-
kö kaavoittaja rakennuksen 
suojelemisen arvoiseksi tai 
miten oikeusistuimet lakeja 
kulloinkin soveltavat. Siinä 
missä kansalliset monumentit 
ja vanhat arvokiinteistöt näh-
dään usein itsestään selvinä 
suojelukohteina, muuttuvat 
mielipiteet radikaalisti tar-
kasteltaessa tehtaita ja muita 
teollisuusrakennuksia.

Tähän teollisen ympäristön 
säilyttämisen problematiik-
kaan pureutuu kaksi väitöskir-
jaa, joista toinen tarkastelee 
Tampereen Tammerkosken 
teollista maisemaa ja toinen 
Helsingin kaupunkikuvaan 
kuuluneita voimalaitoksia.

Tampereen Tammerkos-
ken alueen tehtaat ovat tänä 
päivänä osa suomalaista kan-
sallismaisemaa. Näin ei kui-
tenkaan ole ollut aina. Marja 
Lähteenmäen taidehistorian 
väitöskirja ”Tammerkosken 
kansallismaisema teollisuus-
perintönä: Verkatehtaasta 
Finlaysoniin 1965–2005” 
tarkastelee Tammerkosken 
teollisuusalueen konkreettista 
muutosta neljän vuosikymme-
nen aikana tuotantoalueesta 
kulttuuriperinnöksi. Tämän 
rinnalla Lähteenmäki tutkii 
maiseman merkitystä ja mai-
semakäsitysten muodostu-
mista ja sitä, miten Tammer-
kosken teollisuusalueet ovat 
muuttuneet ihmisten mielissä 
taantuneista tehtaista osaksi 
arvokasta kansallismaisemaa.

Tammerkosken suojelu-
kiistoissa on ollut osapuolina 
useita toimijoita. Paikallisella 
tasolla tehdasalueiden omis-
tajat, kaupungin päättäjät 
ja kaavoittajat ovat saaneet 
aktiivisista kaupunkilaisista 
keskustelukumppaneita siitä, 
mikä on säilyttämisen arvoista 
ja mikä ei. Tampereen suo-
jelukysymykset ovat olleet 

alusta alkaen myös valtakun-
nallisia, ja siten prosesseihin 
on kytkeytynyt kansallisen 
tason toimijoita, kuten Mu-
seovirasto, maakunnalliset 
kaavoitusviranomaiset ja eri 
oikeusasteet. Lähteenmäen 
tutkimus nostaa kuitenkin 
yhdeksi merkittävimmistä 
toimijoista paikalliset ihmi-
set, jotka vuosikymmenien 
kuluessa löysivät teolliset 
ympäristönsä ja nousivat 
puolustamaan niitä. Ruohon-
juuritason toiminta oli lopulta 
pelastamassa tehtaita. Tämän 
myötä myös kaupungin nä-
kemys teollisuusperinnöstään 
muuttui positiivisemmaksi ja 
uudistusvimma laajeni moni-
puolisemmaksi katsantokan-
naksi rakennetun ympäristön 
monimuotoisuuden ja kerrok-
sellisuuden tärkeydestä.

Paradoksaalisesti tutkimus-
ajanjakson viimeinen suoje-
lukiista Finlaysonin vanhasta 
värjäämöstä oli kuin paluu 
alkuun, Verkatehtaan aikaan. 
Päättävät tahot jyräsivät talo-
udellisten näkökulmien poh- 
jalta asiantuntijat ja kansa-
laismielipiteen. Raha painoi 
vaakakupissa enemmän kuin 

Marja Lähteenmäki: Tammerkosken 
kansallismaisema teollisuusperintönä: 
Verkatehtaasta Finlaysoniin 1965–2005. Väitöskirja. 
Helsingin yliopisto, Helsinki 2017. 354 s.

Ilkka Pirvola: Urbaania energiaa: Suvilahden, 
Hanasaaren A- ja Vuosaaren voimalaitokset osana 
helsinkiläistä kaupunkiympäristöä. Väitöskirja. 
Helen Oy, Helsinki 2016. 203 s.
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ritahojen ja muiden toimijoi-
den kotina. Teollisuusalue on 
muuttunut kulttuuriperinnöksi 
aivan kuten tehtaat Tammer-
kosken rannoilla. Hanasaari 
kohtasi talouden armottomat 
realiteetit ja joutui väistymään 
Helsingin kaupunkikuvasta 
2000-luvun lopulla. Tutkimus-
joukon nuorimmaisen, Vuo-
saaren, rooli tulee olemaan 
vielä pitkään teollinen.

Pirvola lähestyy tutkimus-
kohteita kolmesta näkökul-
masta: muodostamalla voi-
malaitoksista urbaanin kon-
tekstianalyysin, selvittämällä 
kohteiden arkkitehtoniset tyy- 
lit ja voimalaitostyypit sekä 
tekemällä voimalaitoksista 
kaupunkikuvallista analyy-
sia. Pirvolan tausta Helenin 
(entinen Helsingin Energia) 
toimitusjohtajana on omiaan 
antamaan vahvaa ammatillista 
näkemystä voimalaitosten 
analysointiin. Tutkimukses-
saan Pirvola asettaa voima-
laitosten rakentamisen osaksi 
laajempaa pääkaupunkiseu-
dun sosiaalista, taloudellista, 
poliittista ja muuta yhteiskun-
nallista kehitystä. Tarkastelu 
laajentaa mielenkiintoisesti 
Helsingin voimalaitospolitiik-
kaa ja kertoo paljon myös eri 
aikakausien teknologisista ja 
arkkitehtonisista ratkaisuista 
sekä syistä niiden takana.

Pirvolan tutkimat voima-
laitokset asettuvat hyvin 
linjaan Lähteenmäen Tam-
merkoski-tutkimuksen kanssa 
ajateltaessa rakennetun 
ympäristön arvottamista ja 
suojelukysymyksiä. Heidän 
käsittelemänsä voimalaitokset 
ovat suuria kokonaisuuksia 

ydinkaupunkialueella Vuo-
saaren voimalaitosta lukuun 
ottamatta, joka rakennettiin 
1990-luvulla kaupunkikeskus-
tan ulkopuolelle. Voimalai-
tosten esteettiset arvot ovat 
jakaneet aina mielipiteitä, ja 
lisää painetta purkupäätöksil-
le on synnyttänyt voimalaitos-
ten alla oleva maaperä, joka 
Helsingin kaupunkialueella 
on luonnollisesti rahallisesti 
erittäin arvokasta.

Siinä missä Lähteenmäki 
perustaa tutkimuksensa kan-
salaisyhteiskunnan toimijoi-
den keskinäiseen dialogiin, 
on Pirvolan käyttämä ympä-
ristöesteettinen tutkimusme-
todi hyvin subjektiivinen ja 
henkilökohtaista kokemusta 
korostava. Tämän hän itse-
kin toteaa Yrjö Sepänmaan 
ja Kevin Lynchin teorioita 
seuratessaan. Tarkastelutapa 
on mielenkiintoinen ja aja-
tuksia herättävä. Toisaalta 
ympäristöesteettisen metodin 
rinnalla olisi ollut mielenkiin-
toista peilata voimalaitosten 
kohtaloista käytyä kansalais-
keskustelua. Miten eri tahot 
suhtautuivat voimalaitoksiin 
laajemmin? Mit- 
kä olivat argumentit puolesta 
ja vastaan näitä teollisia jätte-
jä koskien? Tätä keskustelua 
Pirvola kyllä tarkastelee tutki-
muksessaan mutta harmillisen 
vähän.

Teemu Ahola 
kokoelmapäällikkö, 
Museokeskus Vapriikki

kulttuuriperintö. Lähteenmäki 
toteaakin osuvasti kuvan-
neensa suojeluasenteiden 
muutosta ja pysyvyyttä.

Konkreettisten suojelupro-
sessien myötä Lähteenmäki 
nostaa esiin eri toimijoiden 
roolit sekä ne asenteelliset 
ja toiminnalliset muutokset, 
jotka lopulta loivat Tammer-
kosken tehtaista kansallis-
maiseman. Tutkimuksen 40 
vuoden tutkimusjakso on 
riittävän pitkä asenneilmapii-
rin muutosten tarkastelemi-
seen. Lähteenmäki ammentaa 
monipuolisesta lähdeaineis-
tosta mielenkiintoisen koko-
naiskuvan valtakunnallisesti 
merkittävistä suojelukiistoista. 
Tutkimus nostaa ansiokkaasti 
esiin muutoksia niin kaupun-
kisuunnitteluun, kansalaisvai-
kuttamiseen kuin henkiseen 
ilmapiiriinkin liittyen. 

Ilkka Pirvolan väitöskirja 
”Urbaania energiaa: Suvilah-
den, Hanasaaren A- ja Vuo-
saaren voimalaitokset osana 
helsinkiläistä kaupunkiympä-
ristöä” nostaa esiin Helsingin 
kaupunkikuvaan jo 1900-lu-
vun ensimmäiseltä vuosikym-
meneltä kuuluneet voimalai-
tokset. Tutkimuskohteina ovat 
kolme eri aikoina rakennettua 
voimalaitosta: 1910-luvun 
Suvilahti, 1950-luvun Hana-
saaren A-voimalaitos sekä 
1990-luvun Vuosaaren voima-
laitosalue.

Tutkittavien voimalaitosten 
kohtalot poikkeavat toisis-
taan. Kolmikon vanhin kohde, 
Suvilahti, on tällä hetkellä 
suojeltu kohde. Entinen voi-
malaitosalue on löytänyt uu-
den elämän erilaisten kulttuu-
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Sosiaalitieteellisiä näköaloja työelämään 
ja työn katoavaisuuteen 

Työllä on vankka asema yh-
teiskuntaa ylläpitävänä perus-
toimintona, sillä se esitetään 
ja koetaan yleisesti tienä 
yhteiskunnallisesti ja yksilölli-
sesti arvokkaaseen olemiseen 
ja parempaan huomiseen. Työ 
on kuitenkin myös sosiaalinen 
toiminto: työ ja sen merkityk-
set muovautuvat sosiomateri-
aalisessa todellisuudessa, kun 
ihmiset, ympäristöt ja tekno-
logiat muodostavat ”työksi” 
kutsutulle toiminnalle ehtoja 
ja mahdollisuuksia. Työ muut-
tuu ajassa, ja voisiko jopa 
olla, että teknologia lunastaa 
jo pian ikiaikaiset lupauksensa 
vapauttaa ihmiskunta työn 
ikeestä kohti joutilaan luovuu-
den tilaa.

Tässä yhteisarviossa käsi-
teltävistä teoksista ensimmäi-
nen, kulttuuriantropologien 
Jaana Parviaisen ja Taina 
Kinnusen sekä !loso! Ilmari 
Kortelaisen toimittama Ruu-
miillisuus ja työelämä -teos 
tarjoaa tervetulleen suomen-
kielisen katsauksen ruumiin ja 
työn monimuotoisiin kytkök-
siin ajankohtaisissa suoma-
laisissa työprosesseissa. Teos 
kuvaa useiden tapaustutki-

musten kautta työruumiisiin 
kohdistuvia odotuksia, muu-
tospaineita ja mahdollisuuksia 
nyky-Suomessa. Monipuolista 
akateemista koulutustaustaa 
psykologiasta taloustieteisiin 
omaavien Juuso Pesälän ja 
Lilja Tammisen kirjoittama, 
taloussosiologisista ja tule-
vaisuudentutkimuksellisista 
näkökulmista ammentava Oli-
pa kerran työ sen sijaan pohtii 
laajemmin työtä, ihmisyyttä ja 
hyvinvointivaltion uudelleen-
järjestämisen tarvetta kiihty-
vän teknologisen murroksen 
keskellä. 

Kummankin kirjan keskei-
senä lähtökohtana on muutos 
fordistisesta tuotantotalou-
desta kohti postfordistista, 
jälkiteollista tietotyö- ja 
palveluyhteiskuntaa, jossa 
työelämän erityispiirteinä 
korostuvat entistä enemmän 
luovuus, yksilöllisyys, kokeilu, 
tiimityö ja siirtymä liukuhih-
natuotannosta kohti elämys-
teollisuutta. Ruumiillisuus ja 
työelämä -teoksessa fokusoi-
daan monipuolisesti siihen, 
kuinka nykypäivän jälkiteolli-
nen talous edellyttää työruu-
milta uudenlaisia, esimerkiksi 

tunteiden hallintaan, ruumiin 
esillepanoon ja vuorovaiku-
tukseen liittyviä taitoja, jotka 
kirjan toimittajien mukaan 
koskettavat nykyään jollain 
tasolla lähes kaikkia työikäisiä 
suomalaisia (s. 15). Sinänsä 
monet työelämän muutoksen 
tiimoilta esiin nostetut tee-
mat, kuten itsen yrittäjyys tai 
työelämän estetisoituminen, 
ovat jo tuttuja viime vuosi-
kymmenten ruumiillisuuteen 
fokusoivan sosiologian ja 
työelämäntutkimuksen kan-
sainvälisistä keskusteluista. 
Teos lienee kuitenkin antoisa 
näitä keskusteluja tiiviimmin 
seuranneille tutkijoillekin, 
sillä sen kautta vanhoihin 
keskusteluihin avautuu uusia, 
2010-luvun suomalaisen kon-
tekstin tarjoamia näkökulmia. 
Vastaavaa kirjallisuutta on 
olemassa vain vähän.

Tapaustutkimukset ovat 
teoreettisesti mukavan mo-
nipuolisia. Esimerkiksi Anne 
Koski tarkastelee affektiteo-
riaan nojaten IT-asiantuntijoi-
den haastattelujen välityksellä 
sitä, kuinka ruumiillisuus ohjaa 
suuren suomalaisen teknolo-
giayrityksen puitteissa tapah-

1

 

Jaana Parviainen, Taina Kinnunen ja Ilmari 
Kortelainen (toim.): Ruumiillisuus ja työelämä: 
työruumis jälkiteollisessa taloudessa. Vastapaino, 
Tampere 2016. 254 s.

Juuso Pesälä ja Lilja Tamminen: Olipa kerran työ: 
Ihmisyys, hyvinvointivaltio ja yhteiskuntasopimus 
vähenevän työn digitaaliyhteiskunnassa. IVA-
kustannus, Helsinki 2016. 333 s.
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sena ruumiillisuuden moniin 
ulottuvuuksiin ja on avartavaa 
luettavaa työelämän tutkijoille 
tai yleisesti ruumiillisuudesta 
ja työkulttuureista kiinnostu-
neille.

Parviaisen ja kumppa-
neiden toimittama teos on 
tiiviisti kiinni nyky-yhteis-
kunnassa, kun taas Pesälän 
ja Tammisen teos suuntaa 
katseensa selkeämmin myös 
tulevaisuuteen. Teos jakautuu 
useampaan alalukuun, joista 
ensimmäisissä käsitellään 
muun muassa siirtymää for-
distisesta tuotantomallista 
kohti postfordismia, yleistä 
robotisaatiokehitystä, työn ja 
työttömyyden kulttuurihisto-
riaa sekä ilmastonmuutosta 
ja kestävyysajattelua. Vaikka 
nämä laajat kokonaisuudet 
toki liittyvät työn muutok-
seen, olisi alussa kenties ollut 
runsaastikin tiivistämisen va-
raa. Tällaisenaan tuntuu, että 
kirjan pääotsikon lupaamiin 
teemoihin –  lähinnä teknolo-
gisen kehityksen tuottamaan 
radikaaliin työelämämurrok-
seen digitaaliyhteiskunnassa 
– päästään syvemmin käsiksi 
vasta noin 160 sivun jälkeen. 
Otsikon perusteella odotin 
tiiviimpää fokusta siihen, mikä 
teknologian kehityksen tuot-
tamissa lupauksissa tänä päi-
vänä on toisin kuin ennen, ja 
siihen, mihin yhteiskunnassa, 
jota julkisessa puheessa mää-
rittävät esimerkiksi monitul-
kintaiset ”äly-ympäristöjen” 
ja ”digitalisaation” käsitteet, 
ollaan menossa työelämän 
tai yhteiskuntajärjestyksen 
suhteen.

Tietoteknologia kehittyy 

erittäin nopeasti ja – kuten 
kirjoittajat toteavat – teknolo-
gisia harppauksia on tapahtu-
nut paljon jo pelkästään kirjan 
painamisen jälkeen. Yleisesti 
ottaen esimerkiksi tekoälyn 
lähimenneisyyteen sijoittuvaa 
kehitystä, neuroverkkojär-
jestelmiä ja robotiikan toi-
mintaperiaatteita pohditaan 
ja avataan kirjassa kuitenkin 
kiinnostavasti. Myös pohdinta 
niistä keinoista, joiden myötä 
automatisaation ja tekoälyn 
kehityksen kanssa voidaan 
yhteiskunnallisesti selvitä, 
on lopulta melko monipuo-
lista. Konkreettisten toimien 
pohdinnassa osansa saavat 
niin asevelvollisuusjärjestel-
män, patenttijärjestelmän 
ja verotuksen uudistaminen 
kuin hyvinvointivaltion uu-
delleenjärjestelyt tulonjaon 
ja koulutuksen suhteen. On 
myös löydettävä uudenlai-
set – tai kenties jo unohtu-
neet – palkkatyön merkitystä 
kyseenalaistavat ihmisyyden 
ihanteet.

Se, mitä kirjalta jäin tii-
viimmän fokuksen ohella 
pääasiassa kaipaamaan, oli 
ensinnäkin syvemmät pohdin-
nat inhimillisestä toiminnasta 
ja ruumiillisuudesta. Teos 
vaikuttaa nojaavan usein kog-
nitivistiseen ajatukseen, joka 
samastaa ihmisen toiminnan 
viime kädessä ohjelmiston 
toimintaan. Vaikka kirjassa 
esimerkiksi todetaan, ettei 
ihmiselämää voi kuvitella 
ilman tunteita, tunne-elämä 
esitetään siinä evoluution 
muovaamana ohjelmistona (s. 
178). Esimerkiksi lääkärin tai 
juristin työt esitetään kirjassa 

tuvaa tiimityötä, ja sitä, kuinka 
tiimityö voi näin ohjautua 
myös epäsuotuisiin suuntiin. 
Minna Nikunen ammentaa 
Bourdieun habituksen käsit-
teestä kuvatessaan työllisyys-
poliittisen dokumenttiaineis-
ton pohjalta ruumiiden liikettä 
ja liikkuvuutta työmarkkinoilla 
hyödynnettävänä pääoma-
na. Oikealla tavalla nopeat 
ja liikkuvat elämät tuottavat 
työllistettävyyttä; onhan 
kiireinen bisnesmies lento-
kentällä nykyään eräänlainen 
työelämän sankarihahmo. Ari 
Nieminen ottaa käsittelyyn 
artikkelissaan, joka viettää toi-
mijaverkostoteorian suuntaan, 
Björn Wahlroosin elämää rep-
resentoivia tekstejä ja pohtii 
laajennetun ruumiin käsitteen 
kautta !nanssipääoman ja 
kapitalismin luokkasuhteiden 
ruumiillisuutta. Lisäksi kirjassa 
pohditaan esimerkiksi työn 
sukupuolittuneisuutta kau-
neudenhoitoalalla, ”voittajan 
tyyliä” tietotyössä, sekä tren-
dikkäiden tietoisuustaitojen 
(mindfulness) roolia työelä-
mässä. 

Monipuolisuudella on toki 
myös hintansa. Artikkelien 
runsaasta määrästä johtuen 
tekstit tuntuvat paikoin jäävän 
lyhyehköiksi. Jotkut artikkelit 
kärsivät toisia enemmän siitä, 
että empiriaan ei syvennytä 
kunnolla, ja siitä, teoreettiset 
kehitelmät jäävät hieman 
irrallisiksi empiriasta. Teoreet-
tisten näkökulmien monipuo-
lisuus tekee kokonaisuudesta 
myös hieman hajanaisen. 
Kaikesta huolimatta teos 
puolustaa hyvin paikkaansa 
suomenkielisenä yleiskatsauk-
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melko yksioikoisesti alttiiksi 
automatisoinnille. Mielestäni 
ruumiillisuuden, tunteiden 
sosiaalisuuden ja affektiivi-
suuden keskusteluihin kytkey-
tyminen olisi tehnyt kirjalle 
hyvää, sillä niin sosiologian, 
kognitiotieteiden, kuin te-
koälytutkimuksenkin piirissä 
on käyty paljon keskustelua 
tietoisuuden ja ruumiillisuu-
den suhteesta. Näiden kes-
kustelujen perkaaminen olisi 
voinut johdattaa sekä kirjoit-
tajat että lukijan pohtimaan 
syvemmin sitä, miten tekoäly 
voisi käytännössä toimia eri-
laisissa sosiaalisissa tilanteissa 
ja tutuissa työtehtävissä, sekä 
millaisia uusia toiminnan 
tapoja tästä kehityksestä voisi 
seurata. 

Kirja voisi toiseksi selven-
tää suhdettaan teknologian 
!loso!aan sekä keskusteluihin 
ihmisen ja teknologian vuo-
rovaikutuksesta. Kirjan päät-
tävässä luvussa, ”Oodi robo-
tisaatiolle”, tuodaan esille, 
että samalla, kun teknologia 
(näennäisesti tai aktuaalises-
ti) vapauttaa ihmisiä työstä, 
työtöntä pidetään yleisesti 
arvottomana hylkiönä. On 
helppo samastua kirjoittajien 
väittämään, että ”se, onko 
palkkatyötön lähtökohtaisesti 
toivoton luuseri vai suuren 
potentiaalin omaava vapaa 

kansalainen, on lopulta lä-
hinnä näkökulmakysymys” (s. 
324). Mielestäni vähemmän 
selvää on, miten esimerkiksi 
loputtomaan orjatyöhön val-
jastettava väsymätön (tuo-
tanto)teknologia (tuottaa se 
sitten diagnooseja, autokyy-
tejä, konkreettista tavaraa tai 
mitä tahansa) lopulta muovaa 
maailmasta tasa-arvoisemman 
tai vähemmän tuotantokes-
keisen paikan, jossa opimme 
purkamaan yhteiskunnan sor-
tavat rakenteet. Kirja tuntuu 
luottavan siihen, että ihmiset 
hallitsevat teknologiansa ja 
osaavat järjestää yhteiskun-
nan ”oikein” teknologisen 
kehityksen myötä. Mutta eikö 
historiammekin kerro tek-
nologian olevan aina jotain 
enemmän kuin vain väline? 
Eikö teknologiamme ole aina 
myös osa meitä ja erottama-
ton osa tapaamme ymmärtää 
maailmaa, kuten kirjoittajatkin 
ohimennen vihjaavat esimer-
kiksi pohtiessaan ihmisten 
sulautumista tietoverkkoihin 
kännyköiden välityksellä? 
Keskustelut ihmisen ja tekno-
logian yhteismuotoutumises-
ta – esimerkiksi Martin Hei-
deggerin !loso!asta Bruno 
Latourin sosiologian kautta 
2000-luvun tieteen- ja tekno-
logiantutkimukseen – voisivat 
johdattaa pohtimaan moni-

puolisemmin myös digitaali-
sen muutoksen ja murroksen 
odottamattomia seurauksia. 
Ne voisivat johdattaa arvioi-
maan niitä vaivihkaisia muu-
toksia, joita myös itsessämme 
ja elämismaailmoissamme 
tapahtuu integroidessamme 
teknologioita osaksi arkisia 
käytäntöjä, kuten työtä, ja 
odottaessamme tulevaa.

Tyyliltään kirjat ovat erilai-
sia. Ruumiillisuus ja työelämä 
tähtää painavaan tieteelliseen 
argumentointiin, kun taas 
pam#ettiprojektina alkunsa 
saanut Olipa kerran työ on 
kevyempää luettavaa ja antaa 
tilaa spekulatiiviselle pohdin-
nalle, vaikka siinä käsitellään 
paikoin runsaasti myös ta-
loustieteellistä kysymyksiä. 
Kirjoista ensimmäinen on 
paikallaan korkeakoulujen 
sosiaalitieteellisenä oppima-
teriaalina. Jälkimmäinenkin 
taas onnistuu kenties keskei-
simmässä tavoitteessaan, eli 
keskustelun herättelyssä työn, 
politiikan ja jopa ihmisyyden 
muutoksesta teknologisen 
kehityksen keskellä.

Harley Bergroth 
väitöskirjatutkija, Turun 
yliopisto

	  

Luettelo vuonna 2017 ilmestyneistä työväenyhdistysten, ammattiyhdistysten ja työväen urhei-
luseurojen historiikeista sekä työväestöä käsittelevistä väitöskirjoista löytyy Työväentutkimuksen 
verkkosivuilta www.tyovanperinne.!/tyovaentutkimus
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Maalaiskansa luki Lutheria

kokoelma sekä vuosilta 1884–
1894 säilyneet lainaustiedot 
ja kirjaluettelo. Karstulan kir-
jaston käyttäjien omia kuva-
uksia lukutottumuksistaan ei 
ole tiettävästi säilynyt. Myös 
lainaajien kirjoihin tekemiä 
merkintöjä ja huomautuksia 
näyttää löytyneen niukalti.

Tarkastelujakson par-
haimpana lainausvuonna 
Karstulan kirjasto tavoitti noin 
3–4 prosenttia paikkakunnan 
väestöstä. Teos tarjoaa seik-
kaperäisen kuvan siitä, mitä 
kirjallisuutta lainaajille oli 
tarjolla, minkä verran kutakin 
teosta lainattiin, keitä olivat 
ahkerimmat kirjaston käyttäjät 
ja miten naisten ja miesten 
lainaama kirjallisuus erosi 
toisistaan.

Luukkanen korostaa, että 
paikallisten aktiivien perus-
tamat kirjastot olivat pai-
kallisyhteisönsä ”näköisiä”. 
Karstulan kirjastossa korostui 
uskonnollinen kirjallisuus, 
erityisesti Lutherin tuotanto. 
Se oli myös lainaajien suosi-
ossa: esimerkkivuonna 1884 
tehtiin kaikkiaan 1 256 laina-
usta, joista yli 26 prosenttia 
oli Luther-teoksia. Kirjaston 
lainatuin teos oli Lutherin 

Kirkkopostilla, vaikka tarjolla 
oli myös kuvauksia kaukaisista 
maista, lakioppaita, lääkäri-
kirjoja, romaaneja ja paljon 
muuta. Asiaa selittää osaltaan 
evankelisen herätysliikkeen 
vaikutus paikkakunnalla. 

Sivumäärältään suurimman 
osan teoksesta vie kirjaston 
kokoelmiin kuuluneiden 
kirjojen sisällöllinen esittely. 
Paikoittaisesta raskaslukui-
suudestaan huolimatta osuus 
palvellee laajasti 1800-luvun 
tutkijoita, sillä moni teoksista 
on nykyään vähän tunnettu. 
Monien esiteltyjen kirjojen lai-
nausmäärät olivat Karstulassa 
pieniä. Tutkimuksessa onkin 
kyse paitsi siitä, mitä maalais-
kansa luki, myös siitä, mitä se 
olisi voinut lukea. Tietyt kirjal-
lisuudenlajit loistavat poissa-
olollaan: esimerkiksi poliittista 
työväenkirjallisuutta ei kuulu-
nut kokoelmiin lainkaan.

Teoksessa maalaiskan-
san maailmankuvan katso-
taan rakentuneen yhtäältä 
rahvaan-uskosta taikoineen, 
loitsuineen ja enteineen, 
toisaalta luterilaisen kirkon 
antamasta opetuksesta ja 
vähitellen myös sanomaleh-
distöstä saaduista tiedoista. 

Tarja-Liisa Luukkanen on 
tehnyt perusteellisen tutki-
muksen Karstulan kirjaston 
kirjakokoelmasta ja suomen-
kielisen maaseutupitäjän 
asukkaiden lukuvalinnoista 
autonomian ajan loppupuo-
lella. Tutkimuksessa piirtyy 
kuva kunnallisvaikuttaja Elias 
Krookin vuonna 1861 perus-
taman kirjaston muuttumises-
ta kunnankirjastoksi vuonna 
1876 ja siitä, miten 1880-lu-
vulle ajoittunutta kukoistus-
aikaa seurasi taantuminen 
kirjaston kokoelman vanhen-
tuessa ja lukutavan muuttues-
sa toistolukemisesta jatkuvasti 
uusiin kirjoihin suuntautuvaan 
lukemiseen.

Luukkasen tutkimus on 
syntynyt osittain pohjois-
maisen tutkimushankkeen 
Reading and writing from 
below piirissä. ”Alhaalta 
käsin” -näkökulma merkitsee 
tässä tutkimuksessa kirjasto-
laitoksen synnyn tarkastelua 
esimerkkinä kansanihmisten 
omaehtoisesta ja yhteiskun-
nan ylätason määräyksistä 
piittaamattomasta sivistystoi-
minnasta. Keskeisinä tutki-
musaineistoina on Karstulan 
kirjaston vanhojen kirjojen 

Tarja-Liisa Luukkanen: Mitä 
maalaiskansa luki? Kirjasto, kirjat ja 
kirjoja lukeva yhteisö Karstulassa 
1861–1918. Historiallinen arkisto 143. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki 2016. 616 s. 
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Rahvaanuskon kuvausten läh-
teenä Luukkanen on käyttänyt 
Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kansanuskoaineisto-
ja. Koska näiden aineistojen 
keruun tähtäimessä on ollut 
nimenomaan kansanuskon 
sisällöt ja muodot – ei rah-
vaan maailmankuva kokonai-
suudessaan – voi aineistoja 
lukiessa syntyä liioiteltukin 
kuva uskomusten yleisyydes-
tä. Perinneaineistojen tar-
kempi lähdekriittinen analyysi 
olisikin ollut paikallaan, vaikka 
perusasetelma ja analyysi kir-
jaston tarjoaman sivistyksen 
ja rahvaanuskon kohtaamises-
ta on toimiva.

Luukkanen huomauttaa, 
että perimmältään sivistyksen 
rahoittaja oli Karstulassa, 
kuten monessa muussakin 
kunnassa, ”suomalaisten 
viinanjuojien karttuisa käsi”. 
Kirjastoa rahoitettiin viina-
verorahoilla aina siihen asti, 
kunnes tämä tuloerä siirrettiin 
kansakoulun rahoittamiseen. 
Kansakoulujen läpimurron 
myötä rakentui yllättäen myös 
uusi tiedollinen luokkajako: 
kaikille avoimen ja maksutto-
man kirjastotoiminnan hiipu-
essa paikkakunnalle perus-
tettiin yksinomaan opettajille 
tarkoitettu kirjasto.

Reaalisen kilpailun lait

Ajoittaisesta toisteisuudes-
ta huolimatta Luukkasen teos 
on inspiroivaa luettavaa. Se 
luo myös arvokasta pohjaa 
muita paikkakuntia koskeville 
tutkimuksille ja vertailuille. 
Luotettavan yleiskuvan saa-
minen rahvaan lukutottumuk-
sista 1800-luvun Suomessa 
edellyttää lisää tämän teok-
sen kaltaista paneutunutta 
perustutkimusta.

Kati Mikkola 
dosentti, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran 
tutkimusosasto

Anwar Shaikhin suurtyön 
lähtökohta on virkistävä. Kun 
moderni uusklassinen makro-
talousteoria ylpeilee pohjau-
tuvansa rationaalisen valinnan 
teoriaan, Shaikh esittää kirjan-
sa ensimmäisessä osassa juuri 
näiden ”mikroperusteiden” 
olevan hataralla pohjalla. Hän 
osoittaa, että monet keskei-
set makrotaloudelliset ideat 
voidaan johtaa myös sellaisis-
ta taloudellista käyttäytymistä 

koskevista oletuksista, jotka 
eivät nojaa evidenssin valossa 
epäuskottavaan hyperratio-
naaliseen päätöksentekomal-
liin. Esimerkiksi kysyntä- ja 
tarjontakäyrät sekä monet 
keskeiset systeemitason 
säännönmukaisuudet eivät 
ole riippuvaisia spesifeistä 
käyttäytymisoletuksista, vaik-
ka toisaalta useat uusklassiset 
tulokset eivät selviäkään 
”edustavan toimijan” hylkää-

misestä. Esimerkiksi uusklassi-
selle koulukunnalle keskeinen 
täydellisen kilpailun teoria 
perustuu edustavan yrityksen 
ja täydellisen informaation 
oletuksille.  

Ammentaen erityisesti 
klassisesta poliittisesta ta-
lousteoriasta Shaikh esitte-
lee teoksen toisessa osassa 
täydelliselle kilpailulle vaih-
toehtoisen teoriansa reaali-
sesta kilpailusta. Toisin kuin 

Anwar Shaikh: Capitalism. 
Competition, Con"ict, Crises. 
Oxford University Press, New York 
2016. 979 s.
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ammentaa kiinnostavasti sekä 
klassisesta poliittisesta talo-
ustieteestä että modernista 
(jälki)keynesiläisestä teoriasta. 
Erityisen hyvin tämä tulee 
esille ”modernin in#aation” 
teoriassa, jonka voi nähdä 
synteesinä näiden kahden pe-
rinteen välillä. Marx ja Keynes 
vaikuttavat yleisemminkin ole-
van Shaikhin työn tärkeimmät 
innoittajat. 

Shaikhin analyysi modernin 
!at-rahajärjestelmän ominai-
suuksista on huomionarvoi-
nen. Tähän mennessä vain 
jälkikeynesiläiset uuscharta-
listit ovat kehittäneet talous-
teoriaa lähtökohdasta, joka 
huomioi myös valtiorahan 
erityispiirteet. Vaikka Shaikh 
haastaa monet uuscharta-
listiset teesit, hän hyväksyy 
perustavan huomion siitä, 
että valtaosalla nykyvaltioista 
ei ole kirjaimellista rahoitus-
rajoitetta. Shaikhin paikoin 
hiukan yliampuva uuschar-
talismin kritiikki muistuttaa, 
että vaikka nykyisen rahajär-
jestelmän perusluonteesta 
päästäisiinkin jonkinasteiseen 
yhteisymmärrykseen jo 
lähitulevaisuudessa, rahan ja 
reaalitalouden moniulottei-
sissa vuorovaikutussuhteissa 
riittää paljon tutkittavaa.

Teoksen teoreettinen kont-
ribuutio on merkittävä, sillä 
se ravistelee yhtälailla niin 
vallitsevaa ortodoksiaa kuin 
sen tärkeimpiä haastajiakin. 

Shaikh ankkuroi kunnianhi-
moisen projektinsa tukevaan 
empiiriseen näyttöön. Teos 
toimii myös mainiona yleis-
katsauksena klassisiin talous-
teoreettisiin keskusteluihin, 
koska myös kirjan teknisesti 
haastavat osiot ovat erittäin 
luettavia. Shaikhin kirjallinen 
tyylitaituruus tuo paikoin 
mieleen itsensä Marxin. 

Emansipatorisen politii-
kan kannalta on kuitenkin 
huolestuttavaa, että Shaik-
hin analyysi kapitalismin 
dynamiikasta jättää niukasti 
tilaa talouden demokraat-
tiselle ohjaukselle. Koska 
esimerkiksi työttömyysaste 
ei ole Shaikhin modernissa 
klassisessa teoriassa ”vapaa 
muuttuja”, työttömyydestä 
on liki mahdotonta hankkiu-
tua pysyvästi eroon politiik-
katoimilla. Shaikh ei esitä 
tietä ulos reaalikapitalistisesta 
umpikujasta, mikä voimistaa 
hänen argumentaationsa 
determinististä perusvirettä. 
Paljonpuhuvasti hän päättää 
kirjansa toteamalle, että ”riip-
pumatta sen kulloisestakin 
muodosta, kapitalismia kah-
litsevat aina reaalisen kilpai-
lun lait, joihin se pohjautuu” 
(s. 761). 

Konsta Kotilainen 
tohtorikoulutettava, 
Helsingin Yliopisto

harmonisessa täydellisessä 
kilpailussa, tosiasiallisessa 
kilpailutilanteessa yritykset 
kohtaavat laskevan kysyntä-
käyrän, asettavat itse hintan-
sa, pyrkivät erottautumaan 
kilpailijoistaan kaikin keinoin 
ja hyödyntävät mainontaa 
luodakseen itsestään myön-
teisiä mielikuvia. Shaikh 
katsoo, että niin uusklassikot, 
jälkikeynesiläiset kuin monet 
marxilaisetkin ovat jääneet 
täydellisen kilpailun viite-
kehyksen vangeiksi. Kaikki 
teoriat myös epätäydellisestä 
monopolistisesta tai oligopo-
listisesta kilpailusta nimittäin 
väistämättä ottavat täydelli-
sen kilpailun mallin viittaus-
pisteekseen. Tästä syntyy 
erheellinen käsitys siitä, että 
”epätäydellisyydet” karsimal-
la olisi mahdollista hankkiutua 
eroon esimerkiksi talousjär-
jestelmää vaivaavasta krooni-
sesta työttömyysongelmasta. 
Shaikhin mukaan kapitalisti-
nen talous kylläkin perustuu 
kilpailulle, muttei missään 
olosuhteissa teoreettisesti 
hyödyttömälle ja sosiaalisesti 
haitalliselle täydellisen kilpai-
lun abstraktiolle.  

Kolmannessa osassa 
Shaikh tarkastelee reaalisen 
kilpailun teoriansa pohjalta 
perinteisiä makrotalousteori-
an ydinkysymyksiä – työllisyyt-
tä, in#aatiota, talouskasvua ja 
järjestelmän kriisitendenssejä. 
Shaikhin makrotalousteoria 
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Tästä lähtien yritän ajatella: 
minusta ei tule yhtään sen 
huonompi vaimo kuin kenestä 
tahansa toisestakaan. En ole 
niin tyhmä etten oppisi lait-
tamaan ruokaa ja parsimaan 
vaatteita, en niin laiska etten 
viitsisi siivota ja mitä makuun 
tulee, niin siitä ei minua ole 
kukaan moittinut. Miksi en 
myöskään oppisi olemaan 
hyvä toveri?!

Näin pohti Punkalaitumella 
vuonna 1929 syntynyt Teller-
vo Koivisto kirjeessään tule-
valle puolisolleen Maunolle. 
Tuskinpa nuori Tellervo tiesi 
vuonna 1952, mihin kaikki-
alle kulku Maunon rinnalla 
viekään. Tellervo Koivisto on 
korostanut elämänpolkunsa 
sattumanvaraisuutta: asiat 
ovat tulleet eteen ja Koivis-
to on niihin sitten tarttunut. 
Kohtalossa tärkein nimittäjä 
on ollut puoliso.

Ei sillä, etteikö Tellervo 
Koivistosta olisi ollut vaikka 
mihin ilman miestäänkin 
huolimatta siitä, että hän itse 
onkin tavannut suhtautua it-
seensä vähättelevään sävyyn. 
Kun Anne Mattsson kertoi 
Mauno Koivistolle kirjoitta-
vansa Tellervon elämäkertaa, 
presidentti tokaisi: ”Ah, olen 

Anne Mattsson: Tellervo Koivisto – 
elämäkerta. Siltala, Helsinki 2017. 424 s.

Patrik Pehkonen: Orpotytöstä 
ministeriksi. Sinikka Mönkäreen tarina. 
Art House, Helsinki 2017. 213 s.

Kahden naisen muotokuvat

naimisissa merkittävän hen-
kilön kanssa”. Toteamaan on 
teoksen luettuaan helppo 
yhtyä.

Alkuvuodesta 2017 ilmes-
tyneessä Tellervo Koiviston 
elämäkerrassa Mattsson 
etsii Koiviston satakuntalai-
sia juuria ja käy läpi hänen 
kasvun vaiheitaan maalaisty-
töstä opiskelijaksi, naisasiaan 
herääväksi kotirouvaksi, seu-
ratuksi pakinoitsijaksi, kansan-
edustajaksi ja kunnallispoliiti-
koksi sekä lopulta tasavallan 
presidentin puolisoksi. Hän 
sivuaa myös Koiviston kipeitä 
muistoja lapsuuden koulu-
vuosilta ja pureutuu masen-
nukseen, josta Koivisto on 
puhunut avoimesti.

Mattsson toteaa teoksen 
esipuheessa monen esiin 
nousseen kysymyksen jää-
neen vastausta vaille, koska 
Koiviston omat muistot olivat 
jo kadonneet. Toisaalta hän 
huomauttaa, ettei elämä-
kertaa ollut tarkoituskaan 
rakentaa yksinomaan muistin 
varaan, sillä muisti on ereh-
tyväinen ja epäluotettava, 
vaikkakin muistot ovat myös 
arvokkaita paljastaessaan 
asioille annettuja ja annetta-
via merkityksiä. Kadonneista 

muistikuvista huolimatta 
Mattsson onnistuu rakenta-
maan Koiviston elämänkulus-
ta eheän kuvan hyödyntäen 
valikoidusti muun muassa 
asiakirja-, sanomalehti- ja 
valokuva-aineistoa ja asettaen 
Koiviston valinnat ja ajatukset 
laajempaan yhteiskunnalli-
seen kontekstiin. Se kuva, 
mikä Mattssonin tulkinnan 
kautta Koivistosta piirtyy, on 
inhimillinen ja samaistuttava.

Erityisen sympaattista antia 
teoksessa on Koivistojen 
seurustelun alkuaikojen intiimi 
kirjeenvaihto, jota on sijoitel-
tu tekstin lomaan runsaasti. 
Kirjeitä läheteltiin tiuhaan, 
koska Koivistot asuivat en-
nen avioitumistaan töidensä 
ja opiskeluidensa vuoksi eri 
paikkakunnilla. Tulevan yhtei-
sen elämän odotus ja toisaal-
ta siihen liittyvä epävarmuus 
välittyy kirjeistä aidoimmil-
laan. Teoksessa niin ikään 
lainatuista, Koiviston Suomen 
Kuvalehteen kirjoittamista 
pakinoista puolestaan paistaa 
Koivistolle ominainen itse-
ironia ja huumorintaju sekä 
pyrkimys riisua naamioita ja 
karistaa glamouria poliittisen 
eliitin arjesta.

Keväällä 2017 julkais-
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molemmilla melko vaatimat-
tomat, eikä mahdollisuus 
kouluttautumiseen ollut 
kummallekaan itsestäänsel-
vyys. Silti molempien tie vei 
Turkuun opiskelemaan. Toisin 
kuin Mönkäreellä, ei Koivis-
tolla kuitenkaan ollut palavaa 
intohimoa kouluttautua valit-
semalleen alalle. Kauppakor-
keakoulu valikoitui Koiviston 
opiskelupaikaksi varmanpuo-
leisen työnsaannin johdosta. 
Äidiksi tultuaan Koivistosta 
tuli pitkäksi aikaa kotirouva, 
kun taas pari vuosikymmentä 
nuorempi Mönkäre rohkeni 
keskittyä täyspäiväisesti lää-
kärin uraansa lasten saannin 
jälkeenkin. Vaikka Koivisto sai 
myöhemmin poliitikkona ja 
presidentin puolisona toteut-
taa itseään, hän oli lopulta 
suuressa määrin miehensä 
taustalla ja tukena. Mönkäre 
taas oli selvemmin ”pääroo-
lissa”.

Mönkäreen elämäkerta 
etenee helppolukuisesti ja 
tiukan kronologisesti. Se on 
kiinnostava katsaus hänen 
uransa vaiheisiin ja vuositu-
hannen vaihteen poliittiseen 
tilanteeseen. Pehkonen kuvaa 
Mönkäreen ministeriaikoja 
ja päätöksenteon taustoja 
erilaisten neuvottelujen ja 
sattumusten kautta.  Lukijalle 
avautuu se, millaisena erilai-
set kriisit, kuten vuoden 2004 
tsunami, ja suuret päätök-
set, kuten Partekin kauppa, 
näyttäytyivät ministerille. 
Esiin tulee myös se, että 
ministeriys taisi tulla valitulle 
itselleenkin yllätyksenä. ”Tule 
tänne nyt äkkiä ja kampaa 
tukkasi, sinusta tulee minis-
teri”, soitti eduskuntaryhmän 

sihteeri Mönkäreelle kesken 
hänen lounastaukonsa. Lisäksi 
huomio kiinnittyy siihen, että 
Mönkäreen oltua pitkään val-
lan kahvassa hänet potkittiin 
siitä kylmästi syrjään.

Teoksesta nousee esiin 
Mönkäreen kokemukset 
poliittisen pelin raadollisuu-
desta ja omien puoluetoveri-
en selkään puukottamisesta. 
Tosin samalla teos itsekin 
jatkaa toisten mustamaalaa-
mista arvostellessaan jatku-
vasti Mönkäreen poliittisten 
vastustajien toimintaa ja jopa 
näiden henkilökohtaisia omi-
naisuuksia. Tämä tuo elämä-
kertaan hieman halpamaisen 
sävyn. Toki kehujakin satelee, 
eritoten Paavo Lipposelle, 
jonka luottoministerinä Mön-
käre toimi useaan otteeseen.

Ikävä kyllä Pehkonen ei 
juurikaan aseta Mönkäreen 
roolia laajempaan yhteiskun-
nalliseen kontekstiin tai liiem-
min pohdi tämän merkitystä 
SDP:lle. Toisin kuin Mattsson, 
hän ei myöskään pyri valot-
tamaan Mönkäreen sisintä. 
Tiukka asiassa pysyminen on 
toki saattanut olla tietoinen 
valinta ja Mönkäreen oma 
toive. Tulkinta Mönkäreestä 
ihmisenä jää väistämättä etäi-
seksi, kun tämän henkilökoh-
taisia ajatuksia ja sielunmai-
semaa ei juuri avata. Ilmi käy 
kuitenkin Mönkäreen korkea 
työmoraali, asiantuntemus ja 
sitkeys. Niin Mönkäreen kuin 
Koivistonkin elämät toimivat 
esikuvina rohkeudesta, joka 
kantaa.

Minna Sannikka 
tutkimussihteeri, Työväen 
Arkisto

tiin toisenkin merkittävän 
henkilön elämäkerta: Patrik 
Pehkosen kirjoittama Sinikka 
Mönkäreen tarina, kuvaus 
orpotytön nousujohteisesta 
elämänkaaresta lapsuuden 
niukkuudesta politiikan hui-
pulle. Teos pohjautuu Peh-
kosen tekemiin Mönkäreen 
haastatteluihin, joiden tukena 
on käytetty myös Mönkäreen 
puheita, kalenterimerkintöjä 
ja kolumneja.

Mönkäre (nyk. Laisaari) 
syntyi Sippolan Myllykoskella 
pian sodan jälkeen vuonna 
1947. Äiti kuoli tytön olles-
sa kaksi vuotta, eikä sodan 
traumatisoima isä kyennyt 
huolehtimaan lapsistaan. Kas-
vattiperheensä taloudellisista 
vaikeuksista huolimatta Mön-
käre kävi oppikoulun, pääsi si-
sään lääketieteelliseen tiede-
kuntaan ja luki lopulta toh-
toriksi asti. Nuoresta pitäen 
työväentalolla aikaansa viet-
tänyt Mönkäre lähti mukaan 
politiikkaan vuonna 1980, 
jolloin hänet valittiin Imatran 
kaupunginvaltuustoon. Edus-
kuntaan hän pääsi vuonna 
1987 ja ministeriksi vuonna 
1995. Hän palveli ministerinä 
vuoteen 2005 saakka toimien 
vuoroin sosiaali- ja terveys-
ministerinä, työministerinä ja 
kauppa- ja teollisuusminis-
terinä. Mönkäre on edelleen 
Suomen pitkäaikaisin nais-
ministeri 3 817 työpäivällä. 
Ennen eläköitymistään hän 
toimi vielä kuusi vuotta RAY:n 
toimitusjohtajana.

Koiviston ja Mönkäreen 
elämistä on löydettävä yh-
tymäkohtia, joskin samalla 
ne voi nähdä toistensa pei-
likuvina. Lähtökohdat olivat 
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Keskiluokka on mielentila, 
sanoo Siltala. Kaltaiseni vanha 
marxilainen reformistisosialisti 
saattaa hieman hätkähtää 
luonnehdintaa, mutta kun 
muistaa, että kirjoittajaa sa-
notaan psykohistorijoitsijaksi, 
luonnehdinta saa uutta va-
laistusta. Siltalan massiivista 
opusta lukiessa tulee monessa 
kohdassa mieleen vertailuja ja 
esimerkkejä omasta elämästä, 
sen verran vahvasti Siltala on 
ajan hermolla. 

Siltalan lähestymistapa 
vaa-tii toisenlaisen otteen kuin 
kovan yhteiskuntapoliittisen 
kirjallisuuden lukeminen. Se 
vaatii ehkä romaanimaisem-
man lukutavan. Jostain syystä 
mieleni tekee verrata Siltalaa 
Linnan Pohjantähteen: ihmiset 
kulkevat kuin historian virrassa 
osittain predestinoituneiden 
vaiheiden kautta johonkin. 
Oikeastaan Pentinkulman väki 
päätyy siihen, mistä Siltala 
heidät mukaansa ottaa ja tuo 
tähän päivään – ja jättää torille 
miettimään, että mitäs nyt 
tehdään. Siinä välissä väki on 
ehtinyt kaupunkilaistua, lapset 
käydä koulua ja molemmille 
sukupolville ja -puolille on 
ehditty hankkia semmoinen 
ammattitaito, jota on voitu 
myydä palkkatyöläisasemassa 
työmarkkinoilla. Työstä on 
saatu pikkuhiljaa kohoava 
korvauskin (nykyisin kirottu 
tulopolitiikka!) niin, että rahaa 
on jäänyt säästöön ja on pääs-

ty käsiksi omistusasuntoon. Siis 
se perustarina, jota Siltala (ja 
moni muu) kutsuu länsimaiden 
taloushistorian ”kulta-ajaksi”, 
johon Suomikin vähän jälki-
junassa, mutta kumminkin, 
pääsee kiinni.

Kulta-aika alkoi hiipua, kun 
USA yksipuolisesti sanoi Bret-
ton Woods-sopimuksen irti 
vuonna 1971. Kansainvälisen 
talouden uudelleenorientoitu-
minen johti markkinavoimien 
vallan kasvuun ja myös sellai-
seen ideologiseen muutok-
seen, että aiemmin yleisesti 
hyväksytty usko markkinoiden 
säätelyyn korvautui uskolla 
markkinoiden autonomiseen 
tasapainottumiseen. Suoma-
laiselta näkökannalta pitää 
muistaa 1970-luvun puolivälin 
in#aatioryöpsähdys (1974–
1976) ja tulopolitiikan muutos 
muutamaa vuotta myöhemmin 
markkinaystävällisempään 
suuntaan. Markkinoilla tämä 
antoi tilaa ennen kaikkea glo-
baaleille !nanssimarkkinoille, 
jotka ovat pitäneet siitä asti 
kiinni tahtipuikosta. Johtavaksi 
talouspoliittiseksi ideologiaksi 
nousi uusliberalismi.

Tätä kautta myös yhteiskun-
nalliset luokka-asetelmat ovat 
muuttuneet. Näitä asioita Sil-
tala on käsitellyt jo edellisessä 

magnum opuksessaan, Työelä-
män huonontumisen lyhyt his-
toria (Otava 2004). Koska siinä 
esiin tuodut luokka-asetelmat 
ovat vielä olemassa, kannattaa 
niistä muistuttaa tässäkin. Työ-
markkinat sirpaloituvat, työko-
konaisuuksia jaetaan palasina 
keikkatyöläisille, palkkataso 
jää yleisestä hintakehityksestä 
jälkeen, yhteiskunta polarisoi-
tuu hyvin pärjäävään 15 %:n 
eliittiin, jolle tulot kasautuvat 
erilaisia palkitsemisväyliä myö-
ten, tavalliset tunnolliset ihmi-
set saavat tulla toimeen sillä 
palkalla, joka jää käteen. Tämä 
kehityskulku on samansuun-
tainen koko ns. lännessä eli 
USAssa ja Länsi-Euroopassa.

Siltalalla ei ole kovin opti-
mistista tulevaisuudenkuvaa 
siitä, mihin voitaisiin päätyä. 
Vastassa on ilmeisesti pelot-
tavan vahva !nanssioligarkian 
ryhmä, joka saa liittolaisekseen 
myös julkisen vallan.  Hallittu 
peruuttaminen vakinaisen 
täysipäiväisen säällisen palk-
katyön yhteiskuntaan näyttäisi 
optimaaliselta. Miten temppu 
poliittisesti tehdään? Siinäpä 
pähkinä.

Aarni Tuominen 
Maailmanpolitiikan opettaja, 
eläkkeellä, Helsinki

Keskiluokan  
lepattava liekki

Juha Siltala: 
Keskiluokan nousu, 
lasku ja pelot. Otava, 
Helsinki 2017. 494 s.
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Kommunismin kultit

Henkilökultit ovat viime vuosi-
na olleet kansainvälisen kom-
munismitutkimuksen keskeisiä 
teemoja. Kevin Morgan, joka 
on tuon tutkimuksen kärkini-
miä, on uudessa kirjassaan 
kansainvälistänyt ja laajenta-
nut kiinnostavasti aihepiirin 
tarkastelua. 

Henkilökultissa oli Morga-
nin mukaan kyse siitä, miten 
puolue pyrki henkilöihin 
liitettyjen ominaisuuksien 
avulla edistämään erilaisia 
tavoitteita. Nämä ominai-
suudet nousivat henkilöiden 
työasemasta, henkilöhistorias-
ta tai huomattavista lahjoista 
ja kyvyistä. Morgan erottaa 
yhdistävät ja sytyttävät hen-
kilöt – edelliset vaikuttivat 
liikkeen sisällä ja yhdistivät 
kommunismiin jo voitettuja, 
jälkimmäiset vetivät mukaan 
ulkopuolista väkeä. Integroi-
van hahmon avulla edistettiin 
puolueen yhtenäisyyttä, kurin-
alaisuutta ja hierarkkisuutta. 
Integroiminen korostui silloin, 
kun liikettä uhkasi hajaannus, 
tai silloin, kun juuri saavutet-
tuja asemia vahvistettiin.

Kirjassa luvataan tarkastel-
la samalla kertaa vallassa ole-
via, valtaan pyrkiviä, laillisia ja 

laittomia kommunistipuoluei-
ta Euroopassa, Amerikassa ja 
Aasiassa. Pääpaino on kuiten-
kin Neuvostoliiton, Ranskan, 
Britannian, Saksan ja Italian 
puolueilla. Morgan tarkas-
telee kultteja ennen muuta 
ajankohtaa ja liikkeen yhte-
näistämispyrkimyksiä vasten. 
Niinpä kansallisia perinteitä 
ja maiden erilaisia tilanteita 
ei pohdita perusteellisesti. 
Kulttien erot esimerkiksi Rans-
kassa ja Britanniassa käyvät 
kuitenkin selviksi.

Kirjassa keskitytään vuosiin 
1917–1956, muta viitataan 
kulttien esiintymiseen myö-
hemminkin. Morgan on erot-
tanut kulttien muodostumi-
sessa kaksi vaihetta: 1930-lu-
vun jälkipuoliskon ja kylmän 
sodan alkuvaiheen. Neuvos-
toliitossa 1930-luvulla luotu 
Stalin-kultti ei ollut kovin 
keskeinen Länsi-Euroopassa, 
mutta kommunismin esittä-
minen johtajien ja sankarien 
kautta yleistyi kaikissa kom-
munistipuolueissa. Kylmän 
sodan aikana yhtenäistämis-
piirteet olivat selkeämmät.

1930-luvulla oli tavallista, 
että juhlituksi hahmoksi nousi 
työläistaustainen puoluejoh-

taja. Samaan aikaan monissa 
maissa juhlittiin myös kansan-
edustajia, poliittisia vankeja 
tai muita ansioituneita hen-
kilöitä. 1940-luvulla kunnioi-
tetuiksi henkilöiksi saattoivat 
nousta myös intellektuellit, 
mutta johtajien juhlinta polki 
alleen muut henkilöt. Johta-
jakultti edesauttoi myös kurin 
ja ideologisen suoraselkäisyy-
den ylläpitoa.

Kevin Morganin teos vah-
vistaa, että henkilökultteja 
edistettiin syntymäpäivien 
juhlinnalla ja elämäkerroilla. 
Elämäkerran avulla henkilöstä 
nostettiin esille erinomaisia 
puolia, yhteyksiä ja kokemuk-
sia mutta supistettiin yksilöl-
lisiä pirteitä. Parhaimmillaan 
elämäkerrat edistivät merkit-
tävästi kultin syntyä, vaikka 
yksilöstä oli vaikeaa kirjoittaa 
kollektiivin virheettömänä 
edustajana. Morgan on tar-
kastellut myös kiinnostavasti 
elokuvien, valokuvien, maala-
usten ja radiopuheiden mer-
kitystä henkilöiden tunnetuksi 
tekemisessä. 

Tauno Saarela 
yliopistonlehtori, Helsingin 
yliopisto

Kevin Morgan: International 
Communism and the Cult of the 
Individual. Leaders, Tribunes and 
Martyrs under Lenin and Stalin. Palgrave 
Macmillan, London 2017. 363 s.
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Kiire ja kaaos arkikokemuksena

yhdeksän kohdan luokittelun 
avulla. Niissä tarkastellaan 
mm. elämäkaarta kokonaisuu-
tena, työhön liittyviä aikakä-
sityksiä sekä menneisyyttä ja 
tulevaisuutta. Rakenteellisesti 
kirja on jaettu kolmeen osaan. 
Ensimmäisessä, Tarinoita ajas-
sa -osiossa poliisit, opettajat 
ja ulkomaalaiset työntekijät 
kertovat työstään ja elämäs-
tään. Rytmihäiriöitä-osio luo 
kuvaa asiantuntijatehtävissä 
toimivien keinoista hallita aika 
ajoin käsittämättömältä tun-
tuvaa kaaosta. Kolmas osio, 
Ajan henki, oikaisee työaikoja 
koskevia harhoja, konkretisoi 
työn pirstoutumisen seurauk-
sia nollatuntisopimuksineen ja 
pohtii jakamistalouden mah-
dollisuuksia ja ongelmia.

Kaikista teoksen artikke-
leista on löydettävissä yhtei-
siä piirteitä, jotka kuvaavat 
konkreettisesti työaikakä-
sityksiä ja samalla kertovat 
paljon nyky-yhteiskunnasta. 
Työväenliikkeen kahdeksan 
tunnin työpäivän vaatimus 
ja viimeisin työajan lyhennys 
vuonna 1986 pekkaspäivinä 
ovat mennyttä aikaa. Työajan 
joustot tulivat mahdollisiksi 

vuonna 1993, ja sen jälkeen 
työaikaa pidennettiin Kiky-
sopimuksessa. Sitä ennen 
työaika on kuitenkin pidenty-
nyt kuin huomaamatta. Työn 
ja vapaa-ajan raja on rikkou-
tunut pitkän aikaa sitten. 

Asiantuntijoiden ajanhal-
lintaa käsittelevät artikkelit 
iskevät nykytyöyhteiskunnan 
ytimeen. Asiantuntijan on 
oltava työn vaatiessa aina 
käytettävissä. Globaalissa 
maailmassa on herättävä 
aamuyöstä töihin tai ainakin 
lukemaan sähköpostit. Per-
heelle ja lapsille uhrataan 
pari tuntia illasta ja työ jatkuu 
iltamyöhään kotona. Työ syö 
kaiken ajan ja ohittaa vapaa-
ajan tai harrastukset. 

Pyrkimys elämänhallintaan 
leimaa niin johtajan kuin 
pätkätyöläisen elämää. Pätkä-
työläinen tai itsensätyöllistäjä 
käyttää ison osan ajastaan 
uuden projektin tai työpät-
kän etsintään. Johtaja lentää 
tiukan aikataulun mukaan 
ympäri maailmaa näkemättä 
juuri muuta kuin lentokentän 
hotellin kokoushuoneen. Aina 
matkan päällä olevat johta-
jat vaikuttavat hallitsevansa 

Työaika on poliittinen kysy-
mys, jota voidaan tarkastella 
keskeisenä tuotannon tekijä-
nä tai inhimilliseltä kannalta 
työntekijöiden ja heidän 
läheistensä elämää tukevana 
tekijänä.  Valmisteilla oleva 
työajan lakiuudistus lähtee 
sääntelyn purkamisesta. Mah-
dollisimman väljällä työajan 
sääntelyllä tavoitellaan ennen 
kaikkea hyötyä elinkeinoelä-
män kilpailukyvylle. Toisena 
nykyhallituksen julkilausuma-
na tavoitteena on varmistaa 
digiloikka. Se tarkoittanee 
myös sellaisten työn tekemi-
sen ja teknologioiden muu-
tosten edistämistä, joiden 
esteenä pidetään säännöllistä 
työaikaa.  Sääntely, josta nyt 
halutaan eroon, on taannut 
työntekijöille säännöllisen 
työajan, rajoitetut ylityöt ja 
loma-ajat. 

Mika Helanderin, Ilkka 
Levän ja Sanna Saksela-
Bergholmin toimittaman 
Työaikakirjan näkökulma ei 
rajoitu pelkästään työaikoi-
hin, vaan se pyrkii tekemään 
aikalaisdiagnoosin vallitse-
vasta aikakaudesta. Ajan 
ulottuvuuksia jäsennetään 

Mika Helander, Ilkka Levä ja 
Sanna Saksela-Bergholm (toim.): 
Työaikakirja. Into Kustannus, 
Helsinki 2017. 380 s.
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kaaosmaiset aikataulut, mutta 
artikkeleista välittyy kuitenkin 
levottomuus, minuuttiaikatau-
lun mukaan paikasta toiseen 
matkustaminen ja alituinen 
saatavilla olo.

Työaikakirjan artikkelit 
toimivat keskustelun avaajina, 
vaikka lyhyissä artikkeleissa 
voidaan vain raapaista pin-
taa. Ne keskittyvät etupäässä 
nk. epätyypillisiin työsuh-
teisiin. Olisi kuitenkin ollut 

mielenkiintoista, jos siinä 
olisi huomioitu se, millaiseksi 
toistaiseksi voimassa oleva, 
säännöllistä työaikaa noudat-
tava työsuhde on muuttumas-
sa. Mikä vaikutus kiireellä ja 
kaaoksella on pitkän päälle 
ihmisiin?

Lukijalle saattaa tulla ah-
distava olo työn musertavan 
voimakkaasta vaikutuksesta 
ihmisten arkeen. Onko pa-
lattu 1900-luvun alkuun, ja 

onko jälleen aika uudistaa 
vaatimukset työajan lyhen-
tämisestä ja herättää henkiin 
työntekijän suojelun tarve? 
Vaihtoehtona voi olla muuta-
man vuosikymmenen kuluttua 
valtava määrä loppuun pala-
neita ihmisiä.

Ritva Savtschenko 
FT, Helsinki
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TYÖVÄEN PERINNELAITOKSET

 TYÖVÄENPERINNE – ARBETARTRADITION RY

Työväentutkimus – Arbetartradition ry:n va-
litsema raati palkitsee vuosittain erityisen an-
siokkaaksi katsomansa työväestöä, sen elämää, 
kulttuuria, historiaa, järjestöelämää ja muuta 
toimintaa käsittelevän teoksen. Joka toinen 
vuosi palkittavana on akateemisten ammattitut-
kijoiden kirjoittama teos; joka toinen vuosi, näin 
myös tänä vuonna, muiden tutkijoiden laatima 
esitys. Valintaa tehdessään raati kiinnittää huo-
miota teoksen kiinnostavuuteen, uuteen näkö-
kulmaan, tarkastelumetodeihin, tunnelmaan 
sekä työn onnistuneeseen kokonaisuuteen. 
Palkinnon tarkoituksena on tukea ja kannustaa 
työväestön laaja-alaista, oppiainerajat ylittävää 
akateemista tutkimusta samoin kuin tutkijapiiri-
en ulkopuolella olevien kansalaisten aktiivista 
harrastusta työväentutkimuksen kirjallisella sa-
ralla. 

Esa Lahtisen teos Sata lasissa on erinomai-
nen esitys Espoon Kauklahdessa edelleen toi-
mivan, vuonna 1914 perustetun Kauklahden 
Pyrinnön satavuotisista vaiheista. Teos on paitsi 
urheiluhistoriaa, jonka alalta Vuoden työväen-
tutkimus -palkintoa ei ole aiemmin myönnetty, 

myös kotiseutuhistoriaa, poliittista historiaa, 
kulttuurihistoriaa ja aktiivisten ihmisten elämän-
piirin kartoitusta. Sen sivuilla yhtyy paikallinen 
urheilutoiminta kyläkunnan muuhun elämään, 
minkä lisäksi paikallisen seuran vaiheiden ke-
hitys asettuu oivallisesti osaksi suomalaisen ur-
heiluseuraelämän yleistä kehitystä. Kauklahden 
Pyrinnön vaiheet voisi sijoittaa paikallisin yksi-
tyiskohdin sävytettyinä lähes kaikkialle suoma-
laisessa urheiluseuratyössä.

Lahtinen kuvaa oivallisesti Pyrinnön syntyvai-
heet paikallisessa työväenyhdistyksessä ja juok-
suttaa kehityksen itsenäiseksi seuraksi ja halki 
kevään 1918 sisällissodan ja 1920- ja 1930-lu-
kujen vaiheiden aina sotavuosiin ja niiden jäl-
keiseen moninaiseen kehitykseen, jota ilmensi 
niin muu työväenkulttuuri, vähitellen uudelleen 
muotoutuva lajivalikoima ja vihdoin viimeisten 
vuosikymmenten täysin uusiin muotoihin ke-
hittynyt toiminta. Mukana on myös kaiken ai-
kaa useiden vuosikymmenten ajan elimellisesti 
seuran toimintaan liittynyt kytkös paikalliseen 
lasitehtaaseen. Kaari perinteisestä yleisurheilu-, 
paini- ja hiihtoseurasta, jossa taustalla vaikutti 

Vuoden Työväentutkimus 2017 -palkinnot
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alkuvuosikymmeninä vahva työväenaate, nykyi-
seen, ennen muuta junioritoimintaan keskitty-
vään palloiluseuraan tulee vakuuttavasti esiin. 
Ansiokasta on myös teoksen erinomainen, in-
formatiivinen kuvitus sekä onnistunut, raikas ja 
värikäs taitto. 

Irma Puumalaisen teos Lieksan Anni, jol-
le palkintoraati myönsi kunniamaininnan, on 
kuvaus tekijän isoäidin, vuosina 1890–1980 
eläneen Anni Turunen-Puumalaisen ja hänen 
perheensä vaiherikkaasta elämästä, jota teki-
jä on kartoittanut antaumuksella ja eittämättä 
laajasti kohteensa ja koko perheyhteisön eri 
aineistoja sekä keskusteluja hyväksi käyttäen. 
Anni Turunen oli pohjoiskarjalainen pienvilje-
lijävaimo, kansanparantaja, hieroja ja sosiali-
demokraattisen työväenliikkeen aktiivi, jonka 
elämä täyttyi niin onnen hetkistä kuin raskaista 
iskuistakin. Puumalaisen teksti osoittaa, että te-
kijä on kartoittamassa sukunsa vaiheita suurella 
sydämellä. Puumalainen ei myöskään unohda 
kytkeä isoäitinsä elämänvaiheita muuhun yh-
teiskunnalliseen kehitykseen. Kirjan loppuosas-
sa tekijä kuvaa antoisasti isoäitinsä loppuvuosia 

Helsingin Kalliossa. Kuvaus elämästä työläis-
kaupunginosassa on yhtä antoisaa kuin esitys 
pohjoiskarjalaisesta kylämiljööstä. Puumalaisen 
työ saa lukijankin miettimän omia juuriaan ja 
edellispolvien elämää. 

Vuoden 2017 Vuoden työväentutkimus -pal-
kintoraatiin kuuluivat puheenjohtajana VTT, 
dosentti Erkki Vasara sekä muina jäseninä VTT 
Arja Alho, FM, tietokirjailija Eeva-Liisa Oksanen, 
FM, arkistotyöntekijä Pete Pesonen, FT, tutkija 
Irma Tapaninen ja FM, kirjastotyöntekijä Alpo 
Väkevä. Raadin sihteerinä toimi YTM, kirjaston-
hoitaja Raija Kangas.

Erkki Vasara 
dosentti, Helsingin yliopisto                                                                                                               
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 TYÖVÄEN ARKISTO

Erään keruun anatomia

Työväen muistitietotoimikunnan tehdasperin-
nettä ja !rabelitöitä käsittelevä keruu sai al-
kunsa muutaman sattuman kautta. Suunnittelin 
väitöskirjaani !rabelitöistä vuoden 2015 alussa. 
Firabelitöillä tarkoitetaan töitä, joita työnteki-
jät tekivät itselleen työpaikalla, työnantajan 
välineillä ja materiaaleilla. Muistitietokeruun 
järjestäminen !rabelitöistä oli välttämätöntä 
tutkimukseni kannalta. Tutkimukseni tavoittee-
na on tuoda !rabelityöt ilmiönä työelämän- ja 
historiantutkimuksen piiriin. Määrittelen väitös-
kirjassani mitä !rabelityöt olivat, ketkä niitä te-
kivät, minkä takia niitä tehtiin ja miten kyseinen 
ilmiö muuttui vuosien varrella.  Alkuperäiset 
suunnitelmani keruusta muuttuivat ja keruupro-
jekti alkoi lähes spontaanisti kuultuani eräässä 
kuusankoskelaisessa galleriassa järjestetystä 
!rabelitöiden näyttelystä.

Näyttelyn nimi oli Työnumero sataviisi. Näyt-
telyn nimi tulee Kymin paperitehtailla olleesta 
”tyhjästä” työnumerosta, joka todellisuudessa 
merkitsi !rabelityötä. Idean näyttelylle antoi 
kuusankoskelainen Reijo Hasu, joka oli tehnyt 
työuransa Voikkaan tehtaalla. Hasu kertoo saa-
neensa idean näyttelystä jo 1990-luvulla, mutta 
tuolloin työntekijöiden puhdetyöt olivat vielä 
liian arka aihe niin paikallisille ay-aktiiveille kuin 
myös tehtaan johdolle. Hasu kertoi ideastaan 
galleristi Vesa Parviselle, ja näin paikallisten ih-
misten luovuttamia !rabelitöitä esittelevä näyt-
tely sai alkunsa.

Sovin tapaamisen Parvisen kanssa, joka jär-
jesti paikalle myös paikallisia aktiiveja. Tapaami-
nen johti monipuoliseen yhteistyöhön. Firabe-
litöitä oli pidetty osittain Kuusankosken omana 
erikoisuutena ja näyttely oli herättänyt paljon 
keskustelua, jossa !rabelitöitä muun muassa 
rinnastettiin työpaikalta varastamiseen. Järjes-
timme yhteistyössä kaksi ryhmäkeskustelutilai-

suutta, joissa paikalliset saivat kertoa kokemuk-
siaan ja muistelmiaan !rabelitöistä.

Keskustelutilaisuudet tuottivat runsaasti 
aineistoa, ja ne herättivät huomiota alkavaa 
keruuta kohtaan. Ryhmäkeskusteluissa muu-
tamat henkilöt pro!loituvat siinä määrin, että 
heitä pyydettiin yksityishaastatteluihin. Yksi-
tyishaastatteluissa ihmiset pääsivät kertomaan 
aiheestaan ryhmäkeskusteluja paremmin. Yksi-
tyishaastattelu on ryhmäkeskustelua intiimim-
pi, jonka vuoksi siinä voidaan käsitellä aiheita 
syvällisemmin kuin ryhmäkeskustelussa. Yhtenä 
metodina keruussa oli muistella ensin !rabeli-
töitä yhdessä, mikä saattoi olla osalle kertojista 
helpompi tapa käsitellä aihetta. Yhteisten ko-
kemusten jakaminen ryhmässä pienensi selvästi 
kynnystä osallistua astetta intiimimpään haas-
tatteluun.

Tehdasperinne-keruu Kuusankoskella
Alkuperäisenä ideana oli toteuttaa keruu Työ-
väen muistitietotoimikunnan perinteisen yhteis-
työverkoston avulla. Perinteisiin sidosryhmiim-
me kuuluvat työväenliikkeen omat yhdistykset 
ja järjestöt. Onnellisen sattuman eli tässä tapa-
uksessa Työnumero sataviisi -näyttelyn myötä 
keruun yhteistyöverkosto laajeni työväenliik-
keen ulkopuolisiin yhdistyksiin. Kuusankoski 
Seura oli heti ensimmäisestä Kuusankoskella 
järjestetystä tapaamisesta lähtien tärkein pai-
kallinen yhteistyötahomme. Kuusankoski-
Seuran aktiiveista on syytä erikseen mainita 
Eijaleena Martikainen, joka on omalla suurella 
panoksellaan vaikuttanut keruun kulkuun.

Työuransa toimittajana tehnyt Martikainen 
on haastatellut vapaaehtoistyönä kuusankos-
kelaisia keruuta varten. Martikaisen työpanos 
kuvastaa hyvin laajempien perinnekeruiden yh-
teisöllistä taustaa. Suuret keruut nojaavat vält-

Firabelitöihin liittyvän muistitiedon  
ja muun tehdasperinteen tallentaminen
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tämättä vapaaehtoisten uutteruuteen, sillä ke-
ruiden järjestäminen ainoastaan palkkatyönä ei 
ole valitettavasti ollut mahdollista. Martikaisen 
tekemän keruutyön ansiosta alun perin !rabe-
litöihin keskittynyt keruu laajeni käsittelemään 
Kuusankosken seudun koko tehdasperinnettä.

Keruun aloittaminen yhteistyössä Kuu-
sankoski-Seuran kanssa poikkeaa Työväen 
muistitietotoimikunnan vakiintuneista yhteis-
työmalleista, sillä Kuusankoski-Seuralla ei ole 
minkäänlaista kytköstä työväenliikkeeseen. Toi-
saalta Kuusankosken tapauksessa huomaa, että 
kyseisen paikkakunnan yhteisö on ollut vanhas-
taan tiiviisti sidoksissa paperiteollisuuteen, kos-
ka jokaisella paikkakuntalaisella on jokin sidos 
tehtaaseen.  Kymintehdas ja Voikkaan paperi-
tehdas ovat Tehdasperinne-keruun keskiössä, 
ja keruun aihepiiriä laventamalla pyrimme saa-
maan paikkakuntaa kokonaisuudessaan kuvaa-
vaa kertoma-aineistoa.

Firabelityökeruun laajentuminen
Joulukuussa 2015 Koneen säätiö myönsi apura-
han hankkeelle, jonka tavoitteena oli !rabelitöi-
tä käsittelevän muistitiedon keruu. Myönnetyn 
apurahan turvin !rabelitöitä käsittelevä keruu 
laajennettiin koko Suomen kattavaksi. Keruu 

kohdennettiin eläkkeelle siirtyneisiin metalli-
työntekijöihin. Keruun laajentamisen jälkeen 
tärkeimpänä yhteistyötahona ovat toimineet 
Metallityöväen liiton paikallisten osastojen ve-
teraanijaostot.

Keruutavoite ylitettiin ja aineistoa kertyi yli 
700 sivua 99 kertojalta. Keruun aikajänne ulot-
tuu 1930-luvun lopusta vuoteen 2015. Enem-
mistö kertojista on työntekijätaustaisia, mutta 
joukossa on muutamia insinöörejä ja työnjoh-
tajia. Haastatteluja keruuseen ovat tehneet 
tutkija Pete Pesosen ja Eijaleena Martikaisen 
lisäksi Työväen Arkiston tutkija Hanna Jäntti ja 
Työväen muistitietotoimikunnan sihteeri, eri-
koistutkija Risto Reuna. Haastattelujen lisäksi 
olemme vastaanottaneet 7 eri kertojan muistel-
mat. Kertynyttä aineistoa on jo käytetty yhdessä 
Helsingin yliopistolla valmistuneessa pro gradu 
-tutkielmassa, näytelmässä Kuusankoskella ja 
kymmenessä eri lehtijutussa. Firabelitöitä kä-
sittelevät haastattelut on litteroitu, ja aineisto 
luetteloidaan Työväen Arkiston kokoelmiin syk-
syn 2017 aikana. Aineisto avataan tutkijakäyt-
töön väitöskirjani valmistuttua.

Pete Pesonen 
Työväen muistitietotoimikunnan sihteeri

Firabelityönä tehty  
leluauto Kuusan-
koskella järjestetyssä 
Työnumero 105 -näyt-
telyssä. Kuva: Työväen 
Arkisto.
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Perinteen kerääjäksi voi joutua varomattomuut-
taan. Viattomana alkanut kokeilu bloginpitäjänä 
saattaa johtaa hankkimaan yhä lisää tarinoita, 
ja se saattaa upottaa kerääjän yhä syvemmälle 
oman ympäristönsä historian tallentamiseen. 
Syöksykierre pahenee, jos henkilö saa riippu-
vuuteensa kannustusta jo ammattilaiskäyttäjiksi 
edenneiltä. Näin onnellisesti on minulle käynyt.

Kesällä 2015 Työväen Arkiston tutkija Pete 
Pesonen ja tutkimussihteeri Timo Tigerstedt 
vierailivat Kuusankoskella katsomassa !raabe-
litöistä koottua näyttelyä. Tapaamisemme an-
siosta päädyin pitämään Kuusankoskella teol-
lisuusperinnepiiriä ja lisäsin vauhtia yksittäisten 

blogihaastattelujeni tekoon nimenomaan Työ-
väen Arkiston toiveita kuunnellen. Olen siitä 
lähtien luovuttanut äänitteet Työväen Arkistolle.

Edellä olevat viileät virkkeet eivät välttämät-
tä kerro, millainen tajunnan räjähdys tapahtui 
omassa päässäni keruun yhteydessä. Olin jo 
kerännyt tietoja ja muistoja omasta kotipaikka-
kunnastani tekemällä blogihaastatteluja, mut-
ta sitten sain lisää virtaa: tällaista keruutahan 
toivotaan! Aloin suorastaan metsästää ihmisiä, 
joiden tarinoista hahmottuisi vähitellen kuva 
Kuusankoskesta teollisuuspaikkakuntana. Se 
oli helppoa: kun istuin yhden haastateltavan 
kanssa Kymintehtaalla olevassa leipomo-kah-

Arkisto-yhteistyö antoi mielekkyyden  
harrastelijan bloggailuun

Eijaleena Martikainen ja Pete Pesonen vetämässä 
perinnepiiriä Kuusankoskella. Kuva: Työväen Arkisto.
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vilassa, ohi käveli aina jo-
ku juttukumppanini tuttu, 
josta tuli seuraava kertoja. 
Hämmästyttävää, että ku-
kaan ei kieltäytynyt.

Paikalla oli väliä. Moni 
oli työskennellyt naapuri-
rakennuksissa, ja ympäris-
tö nosti esiin menneitä ta-
pahtumia paremmin kuin 
jokin steriili, joskin nauhan 
litteroijalle helpompi nau-
hoituspaikka.

Minulle paljasjalkaiselle kuusaalaiselle valke-
ni ihmisten elämäntarinoita kuunnellessa, että 
olen tiennyt vain vähän tehtaassa tehtävästä 
työstä ja ihmisistä. Kuusankoskelaisia elättänyt 
paperin ja selluloosan tuotanto vaatii valtavasti 
osaamista ja erilaisia ammatteja. Paperikoneet, 
sellukattilat, arkkisalit, kuljetusvälineiden huol-
to tai konttorit ovat tarvinneet juoksutyttönsä, 
konttoripäällikkönsä, asentajansa, viilarinsa, 
sähkömiehensä, tiedottajansa, luottamusmie-
hensä, työsuojeluvaltuutettunsa, raaminaulaa-
jansa, pakinkantajansa ja prässipoikansa. Arvos-
tukseni yhtiöläisiä kohtaan kasvoi entisestään.

Koko yhteisö mukaan
Työväen Arkistolle on kelvannut muidenkin kuin 
kymiyhtiöläisten kertoma perinne. Sairaanhoi-
tajien, kaupan työntekijöiden, kunnan virka-
miesten ja muusikoiden tarinat on otettu avo-
sylin vastaan. Totta kai: tarvitaanhan yhteisössä 
myös paidanpesijöitä ja terveydenhoitajia.

Ihailen haastateltavieni kertojanlahjoja – 
hehän ovat ihan muiden kuin esiintymisalojen 
ammattilaisia. Kertomisen halussakaan ei ole 
ollut puutteita. Teollisuusperinnepiirin tilaisuu-

det kestivät pari tuntia 
ja jatkuivat sen jälkeen 
naulakolla vielä niin kau-
an kuin joku jaksoi kuun-
nella. Työväen Arkistosta 
saadut aiheet kirvoittivat 
vanhoissa työtuttavis-
sa valtavasti muistoja ja 
pohdittavaa. Lopultakin 
oli keskustelukumppa-
neita, jotka olivat koke-
neet saman ja halusivat 
jutella menneistä!

Minulle perinteen kerääminen yhteistuumin 
Työväen Arkiston ja varsinkin yhteyshenkilönä 
toimivan tutkimussihteeri Timo Tigerstedtin 
kanssa on merkinnyt muun muassa kahta asiaa. 
Ensinnäkin ammattilaiselta saan neuvoja, jos-
kus tilauksiakin, ja tehdystä työstä kiitoksen ja 
kannustusta. En puurrakaan itsekkäin motiivein 
yksinäisenä paparazzina pahaa-aavistamatto-
mia paikkakuntalaisia jahtaillen. Olen osa isoa 
yhteisöä, joka tekee samaa tärkeää työtä omilla 
tahoillaan.

Olen vasta alussa, vaikka tarinoita on kerty-
nyt kymmeniltä ihmisiltä. Kysymättä ovat vielä 
esimerkiksi seuraavat kysymykset: Miksi kan-
nattaa keskittyä juuri vanhoihin tarinoihin? Eikö 
pitäisi tallentaa myös nykyhetken työssäkäyvien 
päivittäistä arkea, kun se on heillä tuoreessa 
muistissa? Jos näin tehtäisiin, 2050-luvun tutki-
ja voisi saada elävää kuvaa jopa vuoden 2017 
päivittäisestä arjesta, joka varmasti on erilaista 
kuin hänen omansa.

Eijaleena Martikainen 
toimittaja, Kuusankoski

Se oli helppoa: kun istuin yhden 
haastateltavan kanssa Kyminteh-
taalla olevassa leipomo-kahvilas-
sa, ohi käveli aina joku juttukump-
panini tuttu, josta tuli seuraava 
kertoja. Hämmästyttävää, että 
kukaan ei kieltäytynyt.
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Vuoden 2016 syksyllä Tannerin laaja suku luo-
vutti Väinö Tannerin henkilökohtaisen jäämistön 
Työväen Arkistoon. Riikka Tanner toimi ystäväl-
lisesti hankkeen koordinoijana suvun suuntaan. 
Kävimme hakemassa Tannerin työhuoneesta 
Sorkin kartanosta Tannerin kirjeenvaihdon ja 
Sorkkiin liittyviä asiakirjoja. Kirjeenvaihto sisältää 
Väinön ja hänen vanhempiensa, Väinön ja hänen 
puolisonsa Lindan sekä Väinön ja hänen lastensa 
väliset kirjeet. Väinön ja Lindan välinen kirjeen-
vaihto sotasyyllisyysvankeuden ajalta on laaja, 
koska he kirjoittelivat toisilleen lähes päivittäin. 
Arkisto- ja laaja kuva-aineisto saatiin järjestettyä 
Kansan Sivistysrahaston Väinö Tannerin rahaston 
avustuksella. Asiakirjat kuvaavat myös kartanon 
suuren lehmäkarjan ja laajan metsätalouden hoi-
toa, josta Linda oli pääosin vastuussa.

Luovutus pitää sisällään Sorkin valokuvia, dio-
ja ja lasinegatiiveja – karkeasti arvioituna yhteen-
sä 5 000 kappaletta. Kuvat käsittävät koko Tan-
nerin elinajan, lapsuudesta kuolemaan saakka. 
Niiden aihepiirit ulottuvat miehen poliittisesta ja 
osuustoiminnallisesta urasta ja muista toimista 
koti- ja ulkomaanmatkoihin, perheeseen, sukuun 
sekä tietenkin hänelle rakkaaseen Sorkin tilaan.

Valokuvat on järjestetty kevään 2017 aikana 
aiheen mukaan yhteensä 46 arkistokansioon. 
Osa valokuvista on lisäksi digitoitu tai tullaan 
digitoimaan vuoden 2017 loppuun mennessä. 
Kuvien digitointi on jatkumoa vuoden 2015 
lopussa alkaneelle, Väinö Tannerin Säätiön tu-
kemalle projektille, jonka avulla on digitoitu 
Tanneriin liittyviä valokuvia. Osoitteesta arjen-
historia.! löytyy tällä hetkellä yli 750 Työväen 
Arkiston Väinö Tanner -kuvaa tai -julistetta, ja 
määrä kasvaa koko ajan.

Sotasyyllisyysoikeudenkäynti kokonaisuu-
dessaan ja kaikki Väinö Tannerin pitämät lähes 
200 puhetta ovat digitoitu ja luettavissa Työvä-
en Arkiston kotisivuilta Tannerin arkistoluettelon 
yhteydestä. Uusi luovutus ja digitointiprojekti 
ovat antaneet huomattavan paljon uutta aineis-
toa Lasse Lehtisen kirjoittamalle Väinö Tannerin 
elämäkerralle, joka julkaistiin syyskuussa 2017.

Marjaliisa Hentilä  
Tannerin arkiston järjestäjä

Minna Sannikka  
valokuvien järjestäjä ja digitoija

Väinö Tannerin viimeiset paperit 
Työväen Arkistoon

Wäinö Aaltonen työstää 
Tannerin rintakuvaa vuon-
na 1951. SDP tilasi työn 
Tannerin 70-vuotissyn-
tymäpäivän johdosta, ja 
se paljastettiin Helsingin 
työväentalolla 15.3.1951. 
Kuva: Työväen Arkisto.



TYÖVÄEN PERINNELAITOKSET  107

The International Association of Labour History 
Institutions (IALHI) järjesti 48. vuotuisen kon-
ferenssinsa Gentissä 6.–9.9.2017. Tänä vuonna 
konferenssi järjestettiin yhdessä kansainvälisen 
työväenmuseoyhdistyksen Worklabin kanssa. 
Gentissä olikin koolla yli sata arkisto-, kirjasto-, 
ja museoalan työntekijää sekä tutkijaa. Suomes-
ta paikalla oli neljä edustajaa Työväen Arkistos-
ta ja Työväenmuseo Werstaalta.

Teemana konferenssissa oli digitaaliset unel-
mat eli miten tietokoneet ja informaatiotek-
nologia ovat haastaneet ja haastavat tulevina 
vuosina yhä enemmän totuttuja käytäntöjä ja 
työskentelytapoja. Monipuolisten esitysten 
myötä kävi selväksi, että näköpiirissä on sekä 
uhkia että mahdollisuuksia. 

Yhteinen ymmärrys vaikutti olevan, ettei täl-
tä jo vuosia käynnissä olleelta yhteiskunnan, 
toimintaympäristöjen ja sosiaalisen kanssakäy-
misen digitalisoitumiselta voida ummistaa sil-
miä arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa. Vaikka 
tämän kehityskulun näkisikin mahdollisuutena, 
niin oman haasteensa kasvaviin avoimuuden, 

sähköisyyden ja vuorovaikutuksen lisäämisen 
vaatimuksiin tuovat niin omaan osaamiseen, 
resursseihin kuin lainsäädännön muutoksiinkin 
liittyvät rajoitteet. Joustavuus, ennakkoluulot-
tomuus ja ennakoiva asennoituminen ovat tar-
peen työväenperinnelaitosten ja -museoiden 
toimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Tiivisohjelmaisten päivien ohessa tarjoutui 
konferenssivieraille mahdollisuus tutustua myös 
Gentiin. Viimeisenä päivänä esiteltiin konfe-
renssipaikkana toiminutta tummasävyisen mo-
dernia mutta ihmisläheistä kaupunginkirjastoa 
De Krookia. Järjestetty ohjelma päättyi Gentin 
monivivahteista historiaa esitelleeseen kierrok-
seen sekä mahdollisuuteen tutustua teollisuus-, 
työväki- ja tekstiilimuseo MIAT:iin.

Seuraava IALHI:n konferenssi pidetään 
vuonna 2018 Milanossa. Worklab puolestaan 
kokoontuu ensi vuonna Tampereella.

Petri Marjeta  
Työväen Arkisto

Työväenperinnelaitosten ja -museoiden 
kansainvälinen kokoontuminen Belgiassa

Amsab-ISG:n johtaja 
Geert van Goethem ja 
Työväenmuseo Werstaan 
johtaja Kalle Kallio avasivat 
IALHI-konferenssin. Kuva: 
Työväen Arkisto.
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Pohjoismainen työväenperinnelaitosten 
tapaaminen Norjassa

Pohjoismaisten työväenperinnelaitosten yhteis-
tapaaminen järjestettiin Oslossa 29.3.–1.4.2017 
paikallisen työväenarkiston ja kirjaston Arbei-
derbevegelsens arkiv og bibliotekin tiloissa. 
Edellisen kerran vastaava kokous järjestettiin 
Kööpenhaminassa vuonna 2013. Samaan ta-
paan kuin Kööpenhaminassa tapaaminen alkoi 
kansainvälisellä seminaarilla. Keskiviikkoisen 
seminaarin aiheena oli Venäjän vuoden 1917 
maaliskuun ja marraskuun vallankumoukset 
pohjoismaisesta näkökulmasta. Puhujia semi-
naarissa oli Norjasta, Tanskasta, Ruotsista ja 
Venäjältä. Seminaaripäivä huipentui puhujille ja 
pohjoismaisille arkisto- ja kirjastovieraille tarjot-
tuun juhlaillalliseen.

Varsinainen arkiston- ja kirjastonhoitajien 
tapaaminen alkoi torstaiaamuna. Aluksi eri 
maiden johtajat pitivät lyhyen esityksen omien 
laitostensa tämänhetkisestä tilasta. Paikalle oli 
saapunut myös Njör$ur Sigurs$sson Islannin 
kansallisarkistosta. Hän piti lyhyen esityksen 
työväenliikkeen arkistojen nykytilasta Islannissa.

Lounaan jälkeen kirjastoväki eriytyi omaksi 
ryhmäkseen ja arkistoväki puolestaan jakaantui 
arkisto- ja valokuvaryhmiin. Kussakin ryhmässä 
eri maiden osanottajat esittelivät omia projek-
tejaan sekä keskustelivat oman alansa ongel-
mista ja niiden ratkaisuista. Lisäksi kaikki pää-
sivät tutustumaan Norjan arkiston ja kirjaston 

Paikallisjunalla Holmenkollenille

Arkistonjohtaja Andrej Sorokin Venäjän valtion 
sosiaalipoliittisen historian arkistosta (RGASPI) piti 
esitelmän, joka käsitteli RGASPI:n Venäjän vallan-
kumousta käsitteleviä aineistoja. Kuva: Jimi Reittu.
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tiloihin sekä kokoelmiin. Päivän päätti juhlaillal-
linen ravintola Klosteretissä.

Perjantaipäivä oli varattu vierailukäynnille. 
Osallistujat eivät kuitenkaan matkanneet pai-
kallisjunalla Holmenkollenille vaan kävelivät rei-
lut puoli tuntia tihkusateessa paikalliselle työvä-
enmuseoalueelle, jossa esiteltiin tehdastyötä ja 
tehdastyöläisten asumista 1900-luvun alun Os-
lossa. Miellyttävän ja rennon tapaamisen päät-
ti lounas, joka nautittiin ravintolassa idyllisellä 
puutaloalueella lähellä museota.  

Norjan työväenarkisto ja kirjasto oli onnis-
tunut hankkimaan rahoitusta sekä seminaarille 
että pohjoismaiselle tapaamiselle. Osallistuji-
en matkat ja majoitukset oli maksettu. Tämän 
vuoksi Suomesta saapui tapaamiseen tavallista 
suurempi joukko. Työväenliikkeen kirjaston ko-
ko henkilökunta eli Tuija Siimes, Raija Kangas, 

Alpo Väkevä sekä Jimi Reittu olivat paikalla. 
Työväen Arkistosta osallistuivat tapaamiseen 
Petri Tanskanen, Petri Marjeta, Minna Sannik-
ka, Jani Kaunismäki ja Mikko Kosunen, Kansan 
Arkistosta puolestaan Marita Jalkanen, Pia Pur-
siainen, Kari Määttänen sekä Reetta Laitinen.  

Varsinaisen tapaamisen jälkeen arkiston-
johtajat pitivät oman vuotuisen tapaamisensa, 
johon suomalaisista osallistuivat Tuija Siimes, 
Petri Tanskanen ja Marita Jalkanen. Seuraava 
työväenperinnelaitosten yhteistapaaminen 
päätettiin pitää Tukholmassa.

Mikko Kosunen 
erikoistutkija, Työväen Arkisto

Rakennusperinteitä arvostaen

Suomalaisen rakentamisen 
ja 

RAKENTAJIEN  EDUNVALVOJA
      jo yli 90 vuoden ajan



110 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2017

 KANSAN ARKISTO

Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen liittyen on 
osoitteeseen www.työväenliike.! koottu työ-
väenliikkeen historiasta kertova verkkonäytte-
ly, joka sisältää artikkeleita ja audiovisuaalisia 
aineistoja Suomen työväenliikkeen vaiheista 
1800-luvun lopusta nykypäivään. Sivusto tuo 
esiin, miten työväenliike on taistellut eri jär-
jestöissä tasavertaisemman ja oikeudenmu-
kaisemman elämän ja arjen puolesta, osaansa 
alistumatta tai toivoaan menettämättä. Samalla 
se kertoo siitä, miten yhteiskunta on muuttunut 
tämän toiminnan seurauksena. Monissa artikke-
leissa korostuu työväenliikkeen merkitys itsenäi-
syyden kehittymisessä ja hyvinvointivaltion pe-
rustan rakentamisessa. Tarkastelunäkökulmista 
esille nousevat muun muassa ammatillinen, po-
liittinen ja kulttuurinen liikehdintä sekä talous- 
ja sosiaalihistorialliset kehityskulut. Sivusto ei 
kuitenkaan pyri olemaan kaikenkattava katsaus 
työväenliikkeen historiaan. Teemoja tuodaan 
esiin valikoitujen kiinnostavien tapahtumien, 
kertomusten ja ihmiskohtaloiden kautta. Lähes 
kaikkeen järjestötoimintaan vaikuttaneet työ-
väenliikkeen sisäiset linjaerot tulevat näkyviin 
artikkeleissa. Toisaalta esiin tulee suuntauksia 
yhdistänyt halu taata kaikille kansankerroksille 
hyvä perusturva eri elämänvaiheissa.

Arkistot jäävät usein suurelle yleisölle vie-
raiksi. Yksi verkkonäyttelyn tavoitteista onkin 
arkistotietouden edistäminen. Sivuston artikke-
leissa on hyödynnetty työväenperinnelaitosten 
kokoelmia monin tavoin. Tarkoituksena on ol-
lut löytää aineistoja, jotka puhuttelevat myös 
nykyajan suomalaisia. Arkistojen kätköistä on 
kaivettu esiin valokuvia, esineitä, dokumentte-
ja, muistelmia, ääntä ja liikkuvaa kuvaa. Niiden 
avulla muistutetaan arkistoaineiston moninai-
suudesta. Järjestöjen ohella keskiöön nousee 
tavallisen työläisen oma kokemusmaailma, jota 
tuodaan esiin muun muassa Työväen Arkistossa 
säilytettävistä Työväen muistitietotoimikunnan 
ja Kansan Arkiston julkaisemattomista muis-
telmista lainattujen katkelmien avulla. Näitä 
ruohonjuuritason näkökulmia on hyödynnetty 
muun muassa sisällissodasta, lakkoliikehdin-
nästä ja työväen sivistysliikkeestä kerrottaessa. 
Saatavilla oleva lähdeaineisto on määritellyt 
aihevalintoja jonkin verran. Aineistojen rajal-
lisuus korostuu etenkin uudemmissa aiheissa: 
2000-luvun asiakirjat ovat vielä suurimmalta 
osin muualla kuin päätearkistoissa.

Vanhaa työväenliikettä koskevat, liikkeen 
syntyä kuvaavat, artikkelit pohjautuvat pääosin 
Työväen Arkiston aineistoihin. Työväenliikkeen 

Työväenliikkeen historian verkkonäyttely

Talkoolaisille työ-
suorituksista myön-
netyt rintamerkit 
ovat aineistona 
Helsingin Kulttuuri-
talon rakentamista 
käsiteltäessä. Kuva: 
Kansan Arkisto.
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vaikuttajien yhteiskunnallisen toiminnan moni-
puolisuus näkyy muun muassa Väinö Tanneria ja 
Miina Sillanpäätä koskevissa teksteissä, joiden 
aineistoina on käytetty heidän henkilöarkisto-
jaan.

Kansan Arkiston keskeisistä aineistoista si-
vustolla esitellään muun muassa SKDL:n, Ra-
kennusliiton, Kumi- ja nahkatyöväen liiton, Elä-
keläiset-yhdistyksen, Siikaranta-opiston, Hel-
singin Kulttuuritalon, Aseistakieltäytyjäliiton, 
kommunistien maanalaisen toiminnan ja taisto-
laisten arkistoja. Monia isoja kysymyksiä käsitel-
lään jonkin pienemmän kokonaisuuden kautta: 
työsuojelun kehitystä käydään läpi maalareiden 
myrkkyboikotin yhteydessä, talkooperinnettä 
Kulttuuritalon rakentamiseen liittyen ja liitto-
fuusioita Kemianliiton muodostamisen pohjal-
ta. Näiden esimerkkitapausten esilletuonnissa 
on hyödynnetty muun muassa muistitietoa, tal-
kookortistoja ja -suunnitelmia, leikekokoelmia, 
rintamerkkejä, pöytäkirjoja, muistioita sekä mo-
nien eri tahojen kuvakokoelmia.

Työväenmuseo Werstaan työntekijöiden ar-
tikkeleissa keskiössä ovat erityisesti omien ko-
koelmien esineet sekä kuvat.

Teema-artikkeleiden lisäksi sivustolle on 
kirjoitettu kuukausittain eteneviä juttuja vuosi-
en 1917–1918 tapahtumista Työväenliike 100 
vuotta sitten -sarjassa. Sivustolla on myös ar-
kistopedagoginen osio, jossa tarjotaan koulu-
laisille sisällissotaan liittyviä oppimateriaaleja 
ja tehtäviä sekä kalenteri työväenliikkeen juhla-
vuoden tapahtumista.

Verkkonäyttely on osa kokonaisuutta, jossa 
Työväenmuseo Werstaalle koottiin marraskuus-
sa 2017 avautuva Vapauden museo, josta lisää 
sivulla 46–48. Hankkeita koordinoi Työväenliik-
keen neuvottelukunta vuosien 1917 ja 1918 sa-
tavuotisjuhlallisuuksia varten. Verkkonäyttelyn 
toteutti Työväenperinnelaitosten merkkivuo-
sityöryhmä, joka koostuu Werstaan, Työväen 
Arkiston ja Kansan Arkiston edustajista. Artik-
keleita kirjoittivat kyseisten laitosten työnteki-
jät. Verkkonäyttelyä alettiin valmistella vuonna 
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Kansan Arkistoon perheiden  
ja yhteisöjen vuoden 1918 tarinat

Uuno F. Inkisen suunnittele-
ma Entisten Punakaartilaisten 
Keskusjärjestön sisällissota-
aiheinen rintamerkki. Kuvat: 
Kansan Arkisto.

Kehitysmaakauppaliikkeestä kerrotaan 
Uusi Tuuli -yhdistyksen Estelle-laivan 
toiminnan yhteydessä. Kuvassa 
Estellen miehistö vuonna 1999. Kuva: 
Ann-Mari Lintunen, Kansan Arkisto.

2015 ja sivusto avattiin huhtikuussa 2016, jonka 
jälkeen sitä on jatkuvasti täydennetty. Projektia 
rahoittivat Suomi 100 -hanke, Palkansaajasää-
tiö, SAK ja sen jäsenliitot, Turva, Kansan Sivis-
tysrahasto sekä Yrjö Sirolan Säätiö.

projektitutkijat Janne Kuusisto  
ja Iris Olavinen

Sukupolvet toisensa jälkeen ovat tehneet omat 
tulkintansa sadan vuoden takaisista sisällisso-
dan tapahtumista. Kansan Arkisto järjestää vuo-
teen 1918 liittyvän aineistokeruun, jossa paino-
tetaan perheiden ja yhteisöjen tarinoita. Myös 
asiakirjoihin liittyvät tarinat olisi hyvä saada tal-
teen. Kansan Arkistoa kiinnostaa, miten vuoden 
1918 tapahtumia on muistettu eri aikoina. Onko 
käyty haudoilla tai rakennettu muistomerkke-
jä vai pyritty aktiivisesti unohtamaan koko ai-
kakausi? Erilaiset paikallishistoria-projektien 
aineistot kerätään talteen Kansan Arkistoon. 
Arvokkaita ovat myös kesken jääneet ja ”hylly-
tetyt” projektit. 

Yhteyshenkilö:
Reetta Laitinen 
reetta.laitinen@kansanarkisto.!
044 7210302
Kansan Arkisto 
Vetehisenkuja 1 
00530 Helsinki
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 TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO

Suomen itsenäisyyden juhlavuonna Työväenliik-
keen kirjastossa juhlittiin myös kirjaston 30-vuo-
tispäiviä iloisesti puheiden ja musiikin siivittä-
essä juhlatunnelmaa. Yhteisöllinen tunnelma 
on aistittavissa monissa kirjaston ja sen yhteis-
työkumppanien järjestämissä iltatilaisuuksissa, 
joissa esitellään uutta työväentutkimusta ja 
keskustellaan ajankohtaisista yhteiskunnallisista 
teemoista.

Työväenliikkeen alkuaikojen julkaisut 
tunnetuksi
Kirjastossa on vielä paljon Helka-tietokantaan 
luetteloimatonta vanhempaa kirjallisuutta, jota 
on tullut muun muassa Työväen Arkiston ja Kan-
san Arkiston kokoelmista. Tämä kirjallisuus on 
vuosien 1917 ja 1918 teemojen kannalta kiin-
nostavaa ja ansaitsisi laajempaa huomiota. Ta-
kautuvaan luettelointiin ei yleensä ole juurikaan 
resursseja, mutta vuonna 2017 saadulla ope-
tus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella 

on voitu ottaa käsittelyyn ja digitoida myös tätä 
aineistoa. Suomi 100 vuotta -kokoelmatyöpro-
jektissa on aloitettu Työväen Arkiston vanhan 
kirjastokokoelman luettelointi Helka-tietokan-
taan.

Helda-julkaisuarkiston digitoidut 
aineistot
Kirjastossa on digitoitu Helda-julkaisuarkistoon 
kansainvälistä internationaalien aineistoa ja 
Suomessa julkaistua 1900-luvun alun sosialis-
tista kirjallisuutta. Sosialistisen kirjallisuuden 
osalta on digitoitu Marxin ja Engelsin sekä hei-
dän seuraajiensa tuotantoa yli 10" 000 sivua. 
Julkaisuja on digitoitu Heldaan Työväenliikkeen 
kirjaston alakokoelmaan Aatteet. Kannattaa 
huomata myös Heldaan digitoidut Työväenliik-
keen kirjaston kansalaissotakokoelma ja Miina 
Sillanpään tuotantoa sisältävä kokoelma, jonka 
digitointia Kansan Sivistysrahasto on tukenut.

Työväenliikkeen kirjallisuutta 100 vuotta

Kirjastossa oli esillä 
vuonna 2017 Suomen 
itsenäisyyttä käsittelevi-
en vanhojen julkaisuiden 
näyttely. Kuva: Työväen-
liikkeen kirjasto.

Työväenliikkeen kirjastossa on Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 
nostettu kokoelmista esiin työväenliikkeen alkuaikojen julkaisuja. 
1900-luvun alun aatevirtauksia ja !loso!en suomennoksia on digitoi-
tu. Vuosien 1917 ja 1918 julkaisuista on esillä näyttely kirjaston vitrii-
neissä. Kirjaston valoseinän uusittu sisältö kuvaa merkkivuosien 1917 
ja 1918 tapahtumia vanhoin arkistokuvin. 
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Slavica-kokoelman siirto 
Kansalliskirjaston Slavicaan
Vanha ja harvinainen venäjänkielinen Slavica-
kokoelma, joka on siirretty kirjastoon Työväen 
Arkistosta ja Kansan Arkistosta kirjaston pe-
rustamisen yhteydessä, on otettu käsittelyyn. 
Aineiston osalta tehtiin päätös siirtää Kansal-
liskirjastosta puuttuvat aineistot Kansalliskirjas-
ton Slavica-kokoelmaan, jossa ne täydentävät 
kattavinta venäjänkielistä kirjastokokoelmaa 
Suomessa. Työväenliikkeen kirjaston Slavica-
kokoelmasta siirrettiin vuonna 2017 Kansallis-
kirjaston Slavica-kokoelmaan 27 hyllymetriä kir-
joja ja lehtiä. Aineisto on parhaiten kotimaisten 
ja ulkomaisten tutkijoiden käytettävissä Kansal-
liskirjastossa. Se tulee siellä luetteloiduksi tieto-
kantoihin, mikä lisää aineiston saavutettavuutta.

Työväenlehtien digitointi 
Kansalliskirjaston kanssa on harjoitettu yh-
teistyötä myös työväenlehtien digitoimiseksi. 
Palkansaajasäätiön rahoittaman hankkeen tur-
vin on digitoitu Työmies-lehti kokonaan sekä 
Suomen Sosialidemokraattia. Hanke jatkuu jo 
toista vuotta. Uudemmat lehdet ovat tätä kir-
joitettaessa käytettävissä vain vapaakappale-
kirjastoissa, Helsingissä Kansalliskirjastossa ja 
Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa. 

Kansalliskirjasto on kuitenkin digitoinut kaikki 
Suomessa ilmestyneet sanomalehdet vuoteen 
1920 saakka. Ne ovat vapaasti käytettävis-
sä osoitteessa http://digi.kansalliskirjasto.!. 
Työväenlehtien digitoidut versiot on tarkoitus 
saada käyttöön asiakaskoneelle myös Työvä-
enliikkeen kirjastossa ja mahdollisesti myös 
muissa työväenperinnelaitoksissa. Tämä edel-
lyttää sopimuksia käytöstä ja käyttömaksuista 
Kopioston, julkaisijoiden, Kansalliskirjaston ja 
työväenperinnelaitosten kesken. 

Uusi työelämää koskeva tutkimus
Työväenliikkeen kirjaston solmittua yhteistyöso-
pimuksen Työsuojelurahaston kanssa kirjasto on 
alkanut toimia Työsuojelurahaston rahoittamien 
tutkimusraporttien lainaavana päätekirjastona. 
Julkaisut luetteloidaan Helka-tietokantaan ja 
rinnakkaistallennetaan Helda-julkaisuarkistoon, 
jossa ne saavat pysyvän verkko-osoitteen. Tä-
män yhteistyön myötä kirjaston kokoelmiin 
karttuu vuosittain noin sata uutta työelämää ja 
työsuojelua koskevaa tutkimusraporttia. Tämä 
työelämää käsittelevä uutuusaineisto täydentää 
hyvin kirjaston historiaan ja perinteeseen pai-
nottuvia kokoelmia.

Työväen Opintorahasto 
rahoitti Työväenliikkeen 
kirjaston valoseinän kun-
nostuksen ja uuden sisällön 
suunnittelun ja toteutuksen. 
Vuoden 1917–1918 tapahtu-
mista kertovat arkistokuvat 
saatiin Työväen Arkiston ja 
Kansan Arkiston kokoelmis-
ta. Kuva: Työväenliikkeen 
kirjasto.
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Ammattiyhdistysliikkeen omien julkaisujen 
saaminen Työväenliikkeen kirjastoon on uu-
demman kirjallisuuden kartuttamisen kannalta 
ensiarvoisen tärkeää. Lahjoituksina ja ostoina 
kirjaston kokoelmiin luetteloidaan noin 1 500 
uutta kirjaa vuosittain.

Kirjasto kokoaa vuosittain Suomessa julkais-
tua työväentutkimusta ja opinnäytetöitä kirjal-
lisuusluetteloihin ja työväentutkimusraati valit-
see parhaan uuden työväentutkimuksen.

Lahjoitukset
Kirjasto pystyy ottamaan vain rajoitetusti vas-
taan kirjalahjoituksia, koska niiden käsittely ja 
varastointi kuluttavat paljon kirjaston voima-
varoja. Tarkoituksena on vastaanottaa vain 
sellaista aineistoa, jota kirjastolla ei vielä ole 
Helka-tietokannassa ja joka sopii kirjaston koko-
elmapolitiikkaan eli liittyy jotenkin työväestöön, 
työelämään tai yhteiskuntaan. Myös Työväen-
kirjaston ystävät ry vastaanottaa kirjalahjoituk-
sia ja myy niitä eteenpäin Punanurkka-divarissa. 
Saaduilla varoilla yhdistys järjestää toimintaa ja 
tapahtumia Työväenliikkeen kirjastossa.

Kirjasto sai vuonna 2017 lahjoituksena muun 
muassa Helsingin Kristillisen Työväenyhdistyk-

sen vanhan opintokirjaston ja joitain yhdistyk-
sen ja Kristillisen Työväen Liiton uudempia jul-
kaisuja. Mauno ja Tellervo Koivistoa käsittelevä 
kirjakokoelma omistuskirjoituksineen saatiin 
lahjoituksena Paavo Lipposelta.

Työväenperinne ry kirjastotyötä 
ohjaamassa
Työväenperinne ry:n hallitus sai vuoden alusta 
uuden puheenjohtajan FT Vesa Maurialan Jul-
kisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:stä. Uusi 
puheenjohtaja tarttui innolla toimeen, ja kirjas-
ton strategiatyö käynnistettiin. Yhtenä tavoit-
teena tulee olemaan kirjaston tunnettuuden 
ja vaikuttavuuden lisääminen jäsenjärjestöissä, 
ay-liikkeessä ja yhteiskunnassa laajemminkin. 
Työväenliikkeen kirjaston perustehtävänä säilyy 
työväestöön ja työväenliikkeeseen sekä laajem-
min työelämään ja yhteiskunnallisiin suhteisiin 
keskittyneen tieteellisen erikoiskirjaston palve-
lujen tarjoaminen kaikille alan tutkijoille ja har-
rastajille.  Työväenperinne ry:n hallituksen va-
rapuheenjohtajana on vuonna 2017 FT, tutkija 
Päivi Uljas. Hän on väitellyt hyvinvointivaltion 
synnystä ja työskennellyt aiemmin Helsingin 
leipomotyöläisten ammattiosaston työntekijä-

Työväenliikkeen kirjaston 30-vuotisjuhlissa tervetulosanat lausui Työväenperinne ry:n halli-
tuksen puheenjohtaja Vesa Mauriala ja puheen pitivät kirjastonjohtaja Tuija Siimes, Opetus- 
ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Tapio Kosunen sekä SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja 
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Puheissa korostettiin tieteellisen tiedon ja 
työväenperinteen tallentamisen sekä elävänä pitämisen merkitystä nyky-yhteiskunnassa. 
Muusikko Jonna Pirttijoki esiintyi. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.
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Tällaisina aikoina sitä miettii milloin väkivalta ja 
köyhän kyykyttäminen riittää. Uhrien, konnien 
ja roistojen roolit ovat uusjaossa. Some huutaa 
ja länkyttää. Kapinallinen mieli etsii. Mistä löy-
tyisi minulle paikka ja rinnalle ihmisiä, kun ”en 
ole lipunkantaja”...? 

Valtaa ja julkisuutta on vuosia hiertänyt tais-
telu siitä mitä saa sanoa, mikä teksti ja muisto 
julkaistaan ja säilytetään, kuka saa kirjoittaa tai 
muistella. Samaan aikaan kapina poikii runoja 
uusille lavoille tuntemattomien toimesta. Ne ru-

not katsovat peiliin ja itsensä ulkopuolelle, pal-
jastavat ja purkavat myyttejä, raivaavat ja raken-
tavat ratkaisemattomalle tilaa ja tulevaisuutta.

Kapina on vastarinnan  
rasavilli pikkusisko

KAPINARUNO
toim. Jussi Särkelä

II
978-952-68799-0-1
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Runossa otetaan kantaa väkivaltaa vastaan. Metaforan 

avulla samaistetaan viihde ja todellisuus. Onko väkivallalla ja 

väkivaltaviihteellä jokin päätepiste, jonka jälkeen ne eivät enää 

kiinnosta.   

Pidän erityisesti runon säkeestä ”Mä coachaan sua, miten sä suoritat 

sun tekemistä”, joka on liioitellun huonoa suomea.  

Runo on yksi kapinarunosadon henkilökohtaisista suosikeistani. Sitä 

lukiessa alkaa hymyilyttää, mutta sanoma on kuitenkin vakava.  

Runon puhuja uskoo lujasti luokkataistelun voimaan, mikä on 

tutumpaa 1960- ja 1970-luvun kulttuuriradikaalien tuotannossa kuin 

nykyrunoudessa.  

Runossa voidaan ajatella kuvattavan dystopiaa, jossa maahanmuuttoon 

on kehitetty ratkaisu: maahan tulleet lähetetään kuolemaan.  

Runon puhujan kapina on suunnattu hänen omaa kiltteyttään vastaan: 

”En tahdo olla / kaikkea enää.”

Otteita FT, tutkija Riikka Ylitalon 

arvioista kirjan runoista.

Aatosta jaloa - marraskuun valoa 
Stadin työväenkirjallisuuspäivillä
2016

nä ja Suomen elintarviketyöläisten liiton Etelä-
Suomen aluetoimiston hoitajana. Jäseninä ovat 
FM, erikoistutkija Mikko Kosunen Työväen Ar-
kistosta, VTM Markku Liljeström (toiminut mm. 
kehittämisjohtajana SAK:ssa), kulttuurituottaja 
Jutta Lithovius Kansan Sivistystyön Liitosta ja 
VTT, poliittisen historian dosentti Erkki Vasara 
Helsingin yliopistosta. Hallituksen esittelijänä, 
sihteerinä ja yhdistyksen taloudenhoitajana toi-
mii vuonna 2016 Työväenliikkeen kirjaston kir-
jastonjohtajaksi nimitetty VTM Tuija Siimes ja 
teknisenä sihteerinä YTM, kirjastonhoitaja Raija 
Kangas Työväenliikkeen kirjastosta. Hallitus kä-
sittelee Työväenliikkeen kirjaston hallintoon ja 
toimintaan liittyviä asioita kokouksissaan lähes 
kuukausittain. Työväenperinne ry:n jäsenjär-
jestöjen edustajat kokoontuvat käsittelemään 
toimintasuunnitelmaa, budjettia, toimintaker-
tomusta ja tilinpäätöstä yhdistyksen vuosikoko-
uksiin kaksi kertaa vuodessa. 

Työväenliikkeen kirjasto 
kohtaamispaikkana
Yhteistyökumppanien panos on merkittävä 
kirjastossa järjestettävien tapahtumien organi-
soinnissa. Työväenkirjaston ystävät ry järjestää 
professori emeritus Pentti Arajärven ja kirjas-
tonjohtaja emerita Kirsti Lumialan johdolla vuo-

sittain useamman studia generalia -luentoillan. 
Ne keräävät suuren kirjastosalin täyteen vilk-
kaasti kysymyksiä ja kommenttipuheenvuoroja 
esittävää yleisöä. Työväenkirjaston ystävät -yh-
distyksen päätapahtuman muodostavat jo kol-
mipäiväiseksi kasvaneet Aatosta jaloa – stadin 
työväenkirjallisuuspäivät, jotka keräävät eri tilai-
suuksiin yhteensä lähes tuhat kuulijaa. Vapaus 
valita toisin ry järjestää ajankohtaisia paneeleja 
työllisyydestä ja työelämän suhteista. Alustajina 
niissä on Suomen kärkiasiantuntijoita. Uuden-
maan kirjoittajat ry on myös löytänyt kirjastosta 
foorumin uutuuskirjojen esittelyyn. Uutuuskirjo-
ja esitellään kirjakahviloissa torstai-iltaisin.  Ka-
levi Sorsa -ilta vaihtuvine teemoineen sekä Ele 
Alenius -seminaari ovat jo traditioita. Marx-seu-
ran tieteellinen seminaari keräsi vuoden 2017 
alussa satapäisen yleisön kirjastoon. Kirjasto 
toimi vuonna 2017 myös paljon keskustelua 
herättäneen Elina Hirvosen elokuvan Kiehumis-
piste yhtenä esityspaikkana.  Esityksen järjesti 
Vasemmistolinkki ry. Kirjaston tapahtumista tie-
dotetaan kirjaston verkkosivuilla ja Facebookis-
sa. Tervetuloa Työväenliikkeen kirjastoon!

Tuija Siimes 
kirjastonjohtaja, Työväenliikkeenkirjasto
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Työväenkirjaston Ystävät aloitti uusien runo-
jen keräyksen vuonna 2015, kutsui runoilijat lau-
sumaan tekstejään vuoden 2016 Aatosta jaloa 
– marraskuun valoa -kirjallisuustapahtumaan, 
julkisti runot kirjana ja avasi uuden keräyksen. 
Nyt on kädessäni Kapinaruno II. Siihen on valit-
tu kolmenkymmenenkahdeksan kapinan runo. 
Kukin niistä on sidoksissa tähän hetkeen, mutta 
kuljettaa mukanaan historian solmukohtiin jää-
nyttä kollektiivista muistia ja merkityksenantoa. 

”Me emme enää tee, me emme tahdo”, 
lauloi 60-luku. Nyt Kapinaruno nostaa varjoista 
vastarinnan ja vallankumouksen rasavillin pik-
kusisaren, jonka helmoista tunkevat esiin kai-
kille aisteille kirjoitetut väkevät hajut ja näyt. 
Se laulaa tutulla sävelellä vanhaan kisällilaulun 
tapaan. Se veistää näkemästään satiirin sivalluk-
sia, leikkii sanoilla, riekkuu räppinä.  Se kertoo 
latautuneesta ajasta ja niistä, joiden taakkana 
on repivän kilpailun ote niin kukkarosta, hen-
gestä kuin ruumiistakin. 

”En ole teitä varten”
Kapina nostaa valoon tunteen, joka kirveltää 
yötä valvovan ja taivaita tuijottavan tai kissan-
vessaa siivoavan ihon alla. Se sytyttää liekin, 
kutsuu vastarintaan ennen kuin kirjaimet murs-
kataan.

”En ole teitä varten”, tai ”mullakin on oi-
keus olla”, puuskahtaa elämänsä keskipäivään 
ehtinyt nainen. Tai hän miettii, ”kuinka sanotaan 
kauniisti”, että sukupuoleen liittyvän vallankäy-
tön ja luokittelun raja on tullut vastaan. ”Hei, 
olen ihminen, lihaa, luuta ja verta!”

 Pitkälle ehtineiden naisten sisäiset silmät 
eivät ole sammuneet. He näkevät toisin, ker-
tovat kokemastaan ja näkemästään suostumat-
ta virsiin ja vaippoihin. Mutta hellän käden he 
siunaavat ja kuolevat sitten kiltisti. Heillä oli 
oma kuvansa tulevaisuudesta ja vanhuudesta. 
He päästävät kuvat käsistään runona, vapaana 
elämään omaa elämäänsä.  

   Runo näyttää peiliinsä katsovan puhujan, 
jonka nuoruudessa vain taivas oli kattona. Työ-
tä tehtiin solidaarisesti työläinen työläiselle. 
Sitten ”joku myi kapinan”. Nyt !rman logoksi 
naamansa myynyt tietää olevansa brändi. Hän 
muistaa, on väsynyt, anoo hyväksyntää valin-

nalleen. Kun työläisten juhlapäivänä taas kaikki 
on maalattu punaiseksi, hän lentää kaltaistensa 
kanssa etelään punaväriroiskeisten hanhien se-
lässä nauttiakseen osingoistaan ja kysyy peililtä: 
”kuka myi kapinan”? 

Minun minun minun -runo on kapitalismin 
sarjatulta. Se nimeää itselleen senkin, mitä ei 
voi esineellistää ja paketoida. Mutta sillä on vas-
tuu valinnoista, mielen ja maailman kylmyydes-
tä ja siitä viimeisestä linnusta tulenpunaisella 
taivaalla. Ja vaalitorin reunalta juoksee ulos-
lyöty seremoniamestarin puheisiin turtuneena, 
yrittää tarttua mikkiin huutaakseen julki oman 
totuutensa, mutta sana juuttuu oksennukseen, 
joka leviää kandidaattien kintuille.   

Kapinaruno II on täynnä yksilön osaa pohti-
via tekstejä. Lienee sukupolvikysymys, että Mi-
hin kansaa tarvitaan-runo kaivaa valoon eliitin 
kansalle määrittelemän oikeuksien ja velvolli-
suuksien historian. Tie vapauteen -runossa ovat 
yhä vallassa sadan vuoden takaiset voittajat, 
jotka kuitenkin pelkäävät. Osattomat ja voitetut 
kokoavat voimansa, rakentavat oman kulttuu-
rinsa, ottavat tilan ja paikan liittymällä yhteen.  

Hennala 1918 -runo liittyy työläisnaisten 
historian mieleen palauttamisen ja uudelleen-
muistamisen ketjuun. Sata vuotta sitten osa työ-
läistytöistä ja naisista liittyi punakaarteihin. ”He 
vyöttivät rintansa ja ottivat mukaansa ainaisen 
nälkänsä ja uskon paremmasta huomisesta.” Se 
usko mureni Felmannin pellolla ja valui verenä 
kasarmin tiilimuureihin. ”Ja kauhuissaan Suomi 
vaikeni kolmella kielellä/ ruotsiksi, suomeksi ja 
saksaksi.”

 Ajassa kytee. Työläisen kapina täyttää joskus 
torit ja raikuu kaduilla ay-kentän protestimars-
seissa. ”Jälleen he joutuvat vaatimaan osaansa 
siitä hyvästä, jota he tuottavat joka päivä te-
kemällä työtä.” Jälleen meitä nimitellään, uh-
kaillaan somessa, jahdataan ulos työpaikoilta ja 
julkisen hoivan piiristä. 

Runo kysyy, vaikenemmeko taas sadaksi 
vuodeksi, mutta Kapinaruno II näyttää, miten 
kentillä kuhisee. Runoja siitä lausutaan taas 3. 
marraskuuta Työväenliikkeen kirjastossa.

Leena Nikula 
vapaa kirjoittaja   
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 TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN  
 TUTKIMUKSEN SEURA

Perinteikkään Väki Voimakas -sarjan 30. vuosikir-
ja Työväki kumouksessa julkaistiin tuttuun tapaan 
THPTS:n kesäseminaarissa elokuussa 2017. Teos 
lähestyy kumousvuotta 1917 erityisesti työväen 
näkökulmasta. Kirja koostuu paksusta johdan-
nosta ja kahdeksasta artikkelista, joista puolet 
on vertaisarvioituja.

Teoksen avaa Taina Uusitalo tarkastelemalla 
jääkäriliikkeen ja työväenliikkeen suhdetta pit-
källä aikavälillä. Historiallisesti nämä liikkeet ei-
vät suinkaan olleet vain toistensa vastavoimia. 
Toisessa artikkelissa Juha Matikainen perkaa 
huolellisesti sosiaalidemokraattista lehdistöä ke-
väällä ja kesällä 1917. Artikkelista selviää muun 
muassa se, että Suomessa ei ollut vuonna 1917 
mitään yhtenäistä sosialistilehdistöä. Sen sijaan 
päätoimittajat pystyivät päättämään, minkälaista 
sosialismia he halusivat lehdellään tukea.

Yhtenä kirjan tavoitteena on kääntää kan-
sallista katsetta kumousvuoden marginaaleihin. 
Matias Kaihovirta tuo tärkeän lisän vuoden 1917 
tapahtumia käsittelevään paikallistutkimuk-
seen porautumalla Billnäsin ruukkiyhteisöön 
ruotsinkielisellä rannikkoseudulla. Ulla Aatsinki 
puolestaan tutkii Lapin työväen kumouskoke-
musta. Pohjoisen työväen toiminta näytti työ-
väenliikkeen eteläiselle johdolle perifeeriseltä 
ja toisarvoiselta. Anna Rajavuori tuo esille pää-
kaupunkiseudun marginaalia avaamalla Helsin-
gin kirkkomellakoita Arvid Järnefeltin ja Jean 
Boldtin hahmojen näkökulmasta. Näiden her-
rojen tarinat ovat yksi kumousvuoden monista 
sivujuonista, jotka eivät ole mahtuneet suureen 

kertomukseen vuoden 1917 kahtiajakautunees-
ta Suomesta.

Tarkkasilmäisen analyysin tästä kahtiajakau-
tumisesta tarjoaa Kimmo Kestinen artikkelillaan 
elintarvikekriisistä Tampereella maailmansodan 
vuosina. Kestinen käy läpi eri keinoja, joilla teh-
daskaupungin työläiset yrittivät saada leipää hä-
dän kasvaessa sodan pitkittymisen seurauksena.

Teoksen kaksi viimeistä puheenvuoroa kuu-
luvat kokeneille tutkijoille. Eino Ketola esittää 
poleemisesti, että eduskunnan hajottaminen 
olisi mahdollisesti jäänyt toteutumatta, jos sosi-
aalidemokraatit olisivat keskittyneet maaliskuun 
vallankumouksen jälkeen enemmän sosiaalisiin 
reformeihin kuin itsenäistymispyrkimyksiin. Tä-
mä olisi puolestaan voinut hillitä loppuvuoden 
poliittista kuohuntaa ja jopa estää sisällissodan 
syttymisen. Risto Alapuro analysoi viileästi klas-
sikkoteoksensa State and Revolution (1988) saa-
maa kritiikkiä. Alapuro tarkentaa argumenttinsa 
yksityiskohtia, mutta perusväite pysyy samana: 
valtiovallan rapautuessa ihmiset tukeutuivat 
niihin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin, jotka 
pysyivät toimintakykyisinä mutta ajautuivat vuo-
den 1917 edetessä vastakkain pyrkiessään täyt-
tämään valtatyhjiötä. Sisällissodassa ei siis ollut 
kyse vallankumouksellisen puolueen määrätie-
toisesta ja harkitusta vallanotosta.
Kirjan toimittivat FT Sami Suodenjoki Helsin-
gin yliopistosta ja FM Risto Turunen Tampe-
reen yliopistosta. Kirjan artikkelit ovat luetta-
vissa verkossa osoitteessa http://hdl.handle.
net/10138/219029.
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Sisällissodan jäljet 

Tampereen Työväenmuseo Werstaan Bertel-sali 
täyttyi kuulijoista 21.–22.8.2017, kun 19 esitel-
möitsijää ja työryhmää pohti Suomen sisällis-
sodan jälkeensä jättämiä jälkiä ja niiden pitkä-
kantoisia merkityksiä. Puhujat edustivat tuo-
reilla näkökulmillaan monipuolisesti eri aloja, 
odotetusti historiaa, mutta myös arkeologiaa, 
folklorea, kirjallisuutta, kulttuurin- ja maiseman-
tutkimusta sekä teatteritiedettä. Seminaarin jär-
jesti Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seura.

Sisällissodan jälkiä tarkasteltiin muun muas-
sa muistamisessa, koulutuksessa, maisemassa 
ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Eri esi-
telmiä yhdistivät selkeästi teemat historiapo-
litiikka, kasvatus ja muistijälkien istuttaminen, 
sodan kokemus, paikallisuus sekä institutionaa-
liset ja ylisukupolviset seuraukset.

Historiapolitiikkaa ja kipeitä muistoja
Sisällissodan historiapolitiikka ja muistamisen 
poliittiset funktiot nousivat esiin heti seminaa-
rin alussa, kun keynote-esitelmöitsijä Seppo 
Hentilä (HY) totesi sisällissodan muistamisen 
olevan jatkuvasti esillä julkisessa keskustelus-
sa. Viimeksi huhtikuussa sen osoitti Itsenäisen 
Suomen juhlarahan teloituskuvan nostattama 
kohu. Hentilä pohti, mihin sisällissodan voitta-
jat tarvitsivat vapaussotaa ja miten ajatus va-
paussodasta syntyi. Hänen argumenttinsa oli, 
että sota, jonka valkoinen Suomi kuvasi, ei ollut 
vapaussota eikä sitä käyty Venäjää vastaan. Se 
oli sisällissota, jota käytiin punaisten hyökkäyk-
sen pysäyttämiseksi. Vapaussotaa voikin Hen-
tilän mukaan pitää lähinnä historiapoliittisena 
artefaktina, joka muotoiltiin lähdekritiikistä 
piittaamatta sen luojien omaa intressiä palvele-
vaksi. Vapaussodan historiat liioittelivat punais-
ten puolella taistelleiden venäläisten määrää. 
Todelliseksi viholliseksi nousivat ”punaryssiksi” 
saastuneet punaiset, jotka olivat menettäneet 

oikeutensa olla osa Suomen kansaa. Mutta mi-
hin tätä artefaktia tarvittiin, Hentilä kysyi. Sitä 
tarvittiin itse sodan ja sen laittomuuksien oi-
keuttamiseen. Artefaktia lujitettiin koko sotien 
välisen ajan vuosittaisin muistojuhlin ja pystyttä-
mällä vapaudenpatsaita. Vapaussota-tulkinnan 
hegemonia murtui lopullisesti vasta 1990-lu-
vulla, jolloin Heikki Ylikankaan Tie Tampereel-
le (1993) aloitti uuden vaiheen tutkimuksessa. 
1990-luvulta lähtien tutkimus tarttui sotaan ja 
sen kokemuksiin uudella otteella ja koko tulkin-
ta sodan luonteesta uudistui.  

Aapo Roseliuksen (HY) keynote-esitelmä 
”Sisällissota ja demobilisaation vaikeus” kä-
sitteli sotaisan ilmapiirin jatkumista. Euroopan 
laajuinen demobilisaatio onnistui vaihtelevas-
ti ja vaikutti maiden yhteiskunnallisiin oloihin. 
Suomessa sota ei henkisesti päättynyt vihollisen 
kukistamiseen. Suojeluskuntien uudelleen pe-
rustaminen ja tulo vahvaksi kansalaisjärjestöksi 
jatkoi militaristista henkeä. Poliittisesti epäva-
kaana aikana suojeluskunta oli helppo mobili-
soida erilaisia uhkakuvia vastaan. Ampumahar-
joitukset ja sotatilanteiden jäljittelyt kuuluivat 
arkeen. Myös tavoitteissaan pettyneet jääkärit 
olivat valmiita uuteen taisteluun. Vapaussodan 
muisto kiinnitettiin tukevasti sodan kulttuuriin. 
Samalla hävinnyt puoli marginalisoitiin niin, et-
tei se päässyt keskustelemaan omasta identi-
teettipolitiikastaan. Roselius kutsuu valkoisten 
asennetta fundamentalistiseksi ja pohtii, johtui-
ko se heidän tuntemastaan häpeästä. Punaisille 
vaikeneminen aiheutti trauman.

Historiapolitiikan kysymyksiä käsitteli myös 
Sture Lindholm (ÅA) analysoidessaan Dragsvi-
kin ja Västankvarnin tapahtumien muistamisen 
politiikkaa ruotsinkielisellä seudulla. Tammisaa-
ren Dragsvikin leirillä kuoli yli 3 000 vankia, jotka 
haudattiin sisällissodan suurimpaan joukkohau-
taan. Leiri toimi suomenkielisten viranomais-
ten ylläpitämänä ruotsinkielisellä alueella, eikä 
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paikallisella väestöllä ollut 
suoraa kontaktia asiaan. 
Synkän leirin muistaminen 
oli pitkään tukahdutettua. 
Vasta 1990-luvulla vankilei-
rin muistosta tuli hyväksytty 
osa alueen historiaa.

Sodan kipeistä muistois-
ta ja muistamisesta puhui-
vat keynote-esitelmöitsi-
jöistä sekä Sirpa Kähkönen 
että Ulla-Maija Peltonen. 
Kähkönen lähestyi teemaa 
henkilökohtaisella tasol-
la kertoen oman isoisänsä 
kokemuksista Tammisaaren 
vankileirillä 1930-luvulla. 
Tätä vuosikymmentä hän 
kutsui sisällissodan toiseksi 
näytökseksi. Hänen esityksessään korostui seu-
rausten pitkäkestoisuus ja tapahtumien synnyt-
tämä viha, joka purkautui väkivallantekoina vielä 
pitkään sisällissodan jälkeen. Peltonen käsitteli 
sitä, miten vuoden 1918 kipujäljet ilmenevät 
vielä 100 vuotta myöhemmin yhteiskunnassa. 
Valtiovalta on esittänyt sovinnoneleitä erilais-
ten korvausten ja muistomerkkien muodossa ja 
pyrkinyt lisäämään tasapuolista tietoa sodasta 
rahoittamalla erilaisia tutkimushankkeita, kuten 
Suomen sotasurmat -projektia. Peltonen koros-
ti, että menneisyyden tulkinnat ovat kertomuk-
sia hyvästä ja pahasta ja että ne ottavat kantaa 
ajan moraaliarvoihin ja normeihin. Tapahtumi-
en ymmärtäminen edellyttää vuorovaikutusta 
ihmisten välillä. Peltosen mukaan tiettyjä rajoja 
menneisyyden tulkitsemisessa ei kuitenkaan 
kyetä vieläkään ylittämään. 

Tästä on osoituksena taiteilija Kaisa Salmen 
performanssiesityksen kieltäminen vuonna 
2012. Performanssissa Mannerheimin ratsasta-
japatsas olisi kukitettu punaisin neilikoin. Vuotta 
myöhemmin saman taiteilijan performanssiteos 
Fellmanin pelto – 22 000 ihmisen elävä mo-
numentti sai kuitenkin toteutua. Kiinnostavasti 
Hanna Korsbergin työryhmän esitelmä semi-
naarissa koski juuri tämän performanssin mer-
kitystä siihen osallistuneille henkilöille. Perfor-
manssissa noin 10 000 ihmistä toteutti kollektii-

visesti koreogra!oituja 
liikkeitä, joiden tarkoi-
tus oli toimia kokemus-
ta välittävinä tekoina. 
Näitä olivat esimerkiksi 
leipäpalojen etsiminen 
ja käsien kohottaminen 
avunpyyntöön. Esi-
telmässään työryhmä 
pohti, millainen vaiku-
tus tämän kaltaisella 
osallistuvalla esityksellä 
voi olla menneisyyden 
tapahtumien käsittelys-
sä. Työryhmä analysoi 
performanssiin osallis-
tuneiden henkilöiden 
kokemuksia ja totesi 
esityksen vaikuttaneen 

osallistujiin vahvasti lisäämällä heidän ymmär-
rystään menneisyyden traumaattisista tapahtu-
mista ja niiden osapuolista.

Sisällissodan jälkiä myös istutettiin aktiivisil-
la toimilla lasten ja nuorten mieliin. Marianne 
Junila (OY) puhui tamperelaisten koulutyttöjen 
kirjoituksista, joissa he kertoivat näkemästään 
väkivallasta sodan aikana. Tyttöjä oli pyydetty 
kuvaamaan kokemuksiaan sodasta ja heidän 
tekstejään oli tarkoitus käyttää todistusaineis-
tona tapahtuneesta. Tytöt näkivät ampumisia, 
haavoittuneita ja kuolleita. Teksteistä välittyy 
järkytystä mutta myös turtumista väkivaltaan. 
Enimmäkseen keskiluokkaiset tytöt eivät pohti-
neet punaisten osaa vaan kirjoittivat valkoisille 
ominaisin ilmaisuin. Ulla Aatsinki (TaY) puoles-
taan käänsi katseen vasemmistolaisten lasten 
kasvattamiseen vallankumouksellisiksi 1920-lu-
vulla. Vastapainoksi porvarillisen puolen suosi-
tulle partioliikkeelle vasemmistolainen Työväen 
Järjestönuorten Liitto organisoi toimintaa, jossa 
opetettiin sosialismin periaatteita, toveruutta, 
solidaarisuutta ja kansainvälisyyttä, mikä oli 
harvinaista nationalismin aikakaudella. Soli-
daarisuutta osoitettiin erityisesti punaorpoja 
kohtaan. Anna Warsell (TaY) jatkoi punaorpo-
teemasta ja nosti esiin tilanteen Ruovedellä. 
Orpoja sijoitettiin lastenkoteihin ja perheisiin. 
Olot ja kokemukset vaihtelivat kaltoin kohtelun 

Hentilä pohti, mihin sisällissodan 
voittajat tarvitsivat vapaussotaa ja 
miten ajatus vapaussodasta syn-
tyi. Hänen argumenttinsa oli, että 
sota, jonka valkoinen Suomi kuvasi, 
ei ollut vapaussota eikä sitä käyty 
Venäjää vastaan. Se oli sisällissota, 
jota käytiin punaisten hyökkäyksen 
pysäyttämiseksi. Vapaussotaa voi-
kin Hentilän mukaan pitää lähinnä 
historiapoliittisena artefaktina, joka 
muotoiltiin lähdekritiikistä piittaa-
matta sen luojien omaa intressiä 
palvelevaksi. 
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ja lastenkodissa viihtymisen välil-
lä. Muistoissa nousivat kuitenkin 
esille köyhyyden kokemukset, 
katkeruus ja kokemukset isän me-
nettämisestä.

Sisällissodan jäljet näkyivät 
myös kirjoissa ja lehdissä, kuten 
Suojeluskuntien ylipäällikkö Lauri 
Malmbergin laatimissa kuvate-
oksissa Suomen vapaussota ku-
vissa I–II (1934) ja Vapaussodan 
kuvahistoria (1938). Olli Kleemola 
(TY) analysoi kuvia laajemmassa 
sotakuvien kontekstissa ja osoitti 
niiden uusintavan sodan propa-
gandaa. Poikkeuksellista niissä 
oli raakojen kuvien käyttö. Kyseiset kuvateok-
set toivat esille valkoisen totuuden sodasta ja 
tukivat valkoisen Suomen kanonisaatioproses-
sia. Anna Laakkonen (ISY) toi puolestaan esiin 
punaisen totuuden Neuvosto-Karjalan suoma-
laislehdistä. Sitä pidettiin yllä koko 1920-luvun 
ajan vahvan viholliskuvan luomiseksi valkoisesta 
Suomesta, mutta ajan mittaan myös sosialide-
mokraatit alettiin lukea vihollisiin, kun haluttiin 
keskittyä neuvostovallan lujittamiseen huoli-
matta yhä tukalammasta poliittisesta ilmapii-
ristä.

Paikallisuuden vaikutus tulkintoihin
Eräs seminaarin kantavista teemoista oli paikal-
lisuus ja sen tarjoamat erilaiset menneisyyden 
tulkintatavat. Mielenkiintoisia olivat erityisesti 
odotuksenvastaiset ja ajassa muuttuvat tulkin-
nat. Totutusta kahtiajakautuneesta Suomesta 
poikkeava oli Henrik Talan (HY) piirtämä kuva 
Tervakosken tehdasyhdyskunnasta. Siellä ei 
ryhdytty vallankumoukseen eikä harjoitettu vä-
kivaltaa. Selitykseksi Tala esitti vanhakantaista 
henkeä eli sitä, että patruuna huolehti palkolli-
sistaan ja työläiset oli sidottu tiiviisti tehtaaseen 
asunnon, terveydenhuollon, päivähoidon ja 
eläkkeiden avulla. Hannu Itkonen (JY) tarkas-
teli esitelmässään Varkauden tapahtumia ja 
niistä esitettyjä eri aikakausien tulkintoja. Hän 
toi esille, ketkä tulkintoja ovat milloinkin saa-
neet olla tekemässä ja millaiset intressit ovat 
olleet tulkintoja sävyttämässä. Kiintoisan uuden 

näkökulman paikalliseen 
tutkimukseen toi Hannu 
Takala (Lahden kaupun-
ginmuseo) kertoen niistä 
konkreettisista jäljistä, joi-
ta arkeologisissa maasto-
tutkimuksissa on löydetty 
taistelupaikoilta ja siitä, 
miten ne täydentävät 
historiantutkimuksen ja 
arkistolähteiden luomaa 
kuvaa sisällissodan tapah-
tumista. Riina Haanpää 
(TY) puolestaan pohti sitä, 
millä tavalla asukkaat ovat 
kokeneet vuoden 1918 

sodan tapahtumapaikat ja mikä merkitys niille 
muodostuu paikallisessa kerronnassa. Petteri 
Systä (TY) tarkasteli omassa esityksessään si-
sällissodasta selviämisprosessia Tampereella 
ja sitä, millaiseksi demokraattinen vallankäyttö 
muodostui paikallistasolla. Nimenomaan Tam-
pere tarjosi mielenkiintoisen tutkimuskohteen, 
koska se oli suurista kaupungeista ainoa, jossa 
kaupunginvaltuustossa oli vasemmistoenem-
mistö sisällissodan jälkeen ja jossa sodan hä-
vinneet pääsivät käyttämään kunnallista valtaa.

Paikallisen tutkimuksen vastapainona sisällis-
sodan jälkiä käsiteltiin myös institutionaalisella 
tasolla. Jukka Kekkonen (HY) arvioi poliittista 
väkivaltaa ja oikeuden roolia Suomen sisällisso-
dassa. Joni Krekola (eduskunnan kirjasto) poh-
ti, millaisia jälkiä vasemmiston sivuuttaminen 
eduskuntatyöstä aiheutti sekä vuonna 1918 et-
tä myöhemmin 1920-luvulla. Krekolan mukaan 
kansanedustajien koskemattomuudesta ja kan-
salaisoikeuksista joustettiin, kun hallitus, etsivä 
keskuspoliisi, tuomioistuimet ja eduskunnan 
enemmistö niin halusivat.

Sisällissodan pitkäaikaiset ja ylisukupolviset 
vaikutukset olivat Ilkka Jokipiin ja Virva Liskin 
(HY) aiheena. He esittelivät tutkimusaineisto-
aan, joka koostuu sisällissodan kokeneiden ja 
heidän jälkeläistensä terveys- ja sosiaalisista 
taustatiedoista sekä näiden asenteiden ja his-
toriatietoisuuden periytyvyydestä sukupolvelta 
toiselle. Tutkimus aikoo hyödyntää laajaa hen-
kilötason tietokantaa, mutta oman haasteensa 

Nimenomaan Tampere tar-
josi mielenkiintoisen tut-
kimuskohteen, koska se 
oli suurista kaupungeista 
ainoa, jossa kaupunginval-
tuustossa oli vasemmisto-
enemmistö sisällissodan 
jälkeen ja jossa sodan 
hävinneet pääsivät käyttä-
mään kunnallista valtaa.
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tutkimukselle tulevat aiheuttamaan ne lukuisat 
suvut, joissa punaisuus ja valkoisuus ovat se-
koittuneet.

Seminaarin loppukeskustelussa todettiin si-
sällissotatutkimuksen tarvitsevan jatkossa eri-
tyisesti oppiainerajoja ylittäviä monitieteisiä 
projekteja, jolloin voidaan tehdä uusia, rohkeita 
avauksia. Lisäksi toivottiin enemmän vertaile-
vaa tutkimusta, jossa huomioitaisiin erityisesti 
kansainvälinen viitekehys.

Tiina Lintunen  
VTT, Turun yliopisto

Hanne Koivisto  
FL, Turun yliopisto

Seminaariraportti on aiemmin julkaistu 
Historiallisessa Aikakauskirjassa 3/2017.

Palvelua juuri kuten itse haluat
Me kaikki olemme yksilöllisiä ihmisiä, ja haluamme palvelua juuri niin  

kuin meille parhaiten sopii. Yhteistä meille on kuitenkin se, että  

tahdomme palvelun olevan hyvää.

Turvassa palvelemme sinua haluamallasi tavalla: puhelimitse, verkossa,  

paikan päällä toimistossamme – tai jopa kotonasi.  

Ota yhteyttä ja olet Turvassa.

2,75 X

X

0,5 X

0,5 X

0,5 X0,5 X

0,25 X
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 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS

Parin viime vuoden ajan on keskusteltu ja kiis-
telty vilkkaasti maahanmuutosta ja turvapai-
kanhakijoista niin Suomessa kuin myös muu-
alla Euroopassa ja maailmalla. Ennätyksellinen 
turvapaikanhakijoiden määrä Suomeen vuonna 
2015 sai keskustelun oikeuksista, vapauksista 
ja rajoista kärjistymään äärimmilleen. Keskuste-
lussa oli lopulta kyse arvoista – mitä arvoja me 
yhteiskuntana haluamme tukea ja mitä ihmisyys 
ja inhimillisyys meille teoissamme tarkoittavat.

Työväenmuseo Werstaalla nähtiin tärkeäksi 
saada tallennettua kokoelmiin aineistoa tähän 
aihepiiriin liittyen ja siksi päätettiin aloittaa an-
tirasistiseen toimintaan liittyvän materiaalin ke-
ruu. Erityiseen antirasistiseen kokoelmaan koo-
taan esineitä, valokuvia, videoita ja henkilökoh-
taisia tarinoita rasisminvastaisesta toiminnasta 
ympäri Suomea. Työväenmuseon arvomaail-
maan teema istuu hyvin ja aineisto sopii osaksi 
Werstaan kokoelmia, jotka kertovat työväen 
elämästä sen kaikkine puolineen: arkielämäs-
tä, heikoista, sorretuista ja myös marginaalisiksi 
koetuista ilmiöistä.

Mielenosoitusmateriaali muodostaa ison 
osan antirasismikokoelman aineistosta. Wers-

taalta on käyty aktiivisesti dokumentoimassa ra-
sisminvastaisia mielenosoituksia, joista osa on 
ollut vastamielenosoituksia rajoja kiinni vaati-
ville oikeistomielenosoittajille. Ihmisyyden puo-
lesta ja käännytyksiä vastaan osoitettiin mieltä 
kesällä 2016, kun hallitus oli kiristänyt maahan-
muuttopolitiikkaa ja heikentänyt turvapaikan-
hakijoiden asemaa ulkomaalaislain muutoksilla.

Antirasismiteema on nyt mitä ajankohtaisin. 
Tämän päivän nykydokumentointityössä aineis-
toa kerätään tulevaisuutta varten. Mielenosoi-
tuksista paikan päältä kerätty kuva-, video- ja 
esinemateriaali on merkityksellistä jo nyt, mutta 
vasta vuosien päästä voidaan ehkä selkeämmin 
nähdä erilaisten tapahtumien ja asioiden yhtey-
det. Työväenmuseo Werstas jatkaa antirasismi-
kokoelman kartuttamista osana pysyvää koko-
elmatoimintaa, ja museolle voi tarjota teemaan 
liittyvää aineistoa. 

Marita Viinamäki 
vs. kokoelmapäällikkö, Työväenmuseo 
Werstas

Ajankohtainen antirasismikokoelma

Tämä mielenosoituskyltti on 
yksi antirasismikokoelmaan 
jo saaduista esineistä. Kylttiä 
käytettiin heinäkuussa 2017 
Tampereen Hämeenpuistossa 
järjestetyssä Ihmisyyden puoles-
ta – Ei käännytyksiä kon"iktialu-
eille -mielenosoituksessa. Kuva: 
Jukka Kokkonen. Työväenmuseo 
Werstas.
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Kylmästä sodasta puhuttaessa huomio kiinnittyy 
yleensä Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen suhtei-
siin. Vähemmän on pohdittu, kuinka kylmä sota 
vaikutti kehitysmaihin. Lenin-museon Kylmän 
sodan arvet -globaalikasvatushankkeessa ker-
rotaan Neuvostoliiton suhteesta kolmanteen 
maailmaan ja siitä, kuinka sosialistinen mennei-
syys vaikuttaa maiden kehitykseen. Hankkeen 
tarkoituksena on lisätä tietämystä demokratias-
ta, ihmisoikeuksista ja kehityskysymyksistä. 

Hankkeen keskiössä on kylmä sota globaa-
lissa mittakaavassa. Kun Miska-maskotti tirautti 
kyyneleen Moskovan olympialaisten päättäjäi-
sissä vuonna 1980, kisoista puuttui 69 maata. 
Neuvostoliitto oli miehittänyt Afganistanin 
seitsemän kuukautta aiemmin, ja Yhdysvaltain 
johtama maaryhmä boikotoi kisoja. Stadionien 
tartanien lisäksi kylmän sodan kilpailujuoksua 
käytiin talouskasvussa ja avaruuden valloituk-
sessa. 

Tärkeä taistelutanner olivat myös entiset 
siirtomaat. Neuvostoliitto pyrki levittämään aa-
tettaan mahdollisimman laajalle, ja itsenäistyvät 
maat olivat otollinen kohde tälle toiminnalle. 

Kylmän sodan arvet – globaalikasvatusta 
Lenin-museolla

Moskovan olympiavuonna Etiopia oli ollut so-
sialistinen valtio kuusi vuotta, Mosambikin so-
sialistinen hallinto oli käynyt kolme vuotta si-
sällissotaa ja Burmaa oli hallinnut jo 18 vuotta 
sosialistinen sotilasjuntta. Neuvostoliiton kaa-
duttua sosialistinen järjestelmä sammui myös 
joissakin kehitysmaissa, muttei kaikissa. Matka 
sosialismista demokratiaan on polveileva ja 
saattaa kärjistyä sisällissotaan, kuten on käynyt 
Syyriassa, Libyassa ja Ukrainassa.

Ulkoasiainministeriön tukeman hankkeen 
kohdeyleisöä ovat yläkoululaiset ja toisen as-
teen opiskelijat. Hanke hyödyntää opetuksessa 
vuonna 2016 uusittua Lenin-museota. Näyttely 
tarjoaa elävän näkökulman tavallisen ihmisen 
elämään sosialistisessa yhteiskunnassa. Käsitte-
lyyn pääsevät niin vallankumous, sananvapaus 
kuin Stalinin vankileiritkin. Näyttelyopastuksen 
jälkeen oppilaat tarttuvat kyniin ja käsittelevät 
sarjakuvatyöpajassa kehittyvien maiden haas-
teita. 

Eeva Kaura 
museolehtori, Työväenmuseo Werstas

Opiskelijat 
esittelevät 
sarjakuvaan-
sa työpajan 
lopuksi. 
Kuva: Samuel 
Mustajärvi. 
Työväenmuseo 
Werstas. 



126 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2017

Haluaisitko tutustua museoon 1800-luvun 
tehdastyöläisen opastamana?  Yhä use-
ampi haluaa. Siksi Työväenmuseo Wers-
tas päätti kehittää draamaosaamistaan. 

Suomalaisissa museoissa ovat viime vuosi-
na yleistyneet draamaopastukset, joissa opas 
eläytyy joksikin historialliseksi hahmoksi. Draa-
maopastuksia on tehty hyvällä menestyksellä 
myös Työväenmuseo Werstaalla. Kaikkien mu-
seon oppaiden ei kuitenkaan ole helppoa heit-
täytyä esittämään jotain muuta kuin historian 
asiantuntijaa, joten draamaopasta ei aina ole 
ollut saatavissa. Siksi Werstaalla käynnistettiin 
toukokuussa Traamaa tehtaassa ja talolla -han-
ke, jonka tarkoituksena on helpottaa rooleihin 
tarttumista.

Syksyn mittaan museon henkilökunta ja 
vapaaehtoisryhmä Museosakki ovat kokoon-
tuneet harjoittelemaan esiintymis- ja improvi-
saatiotaitoja kahden draamapedagogin, Maiju 
Erosen ja Henna Moision, ohjauksessa. Kurssin 
aikana on luotu hahmoja, joita kävijät pääsevät 
näkemään ensi kertaa museon itsenäisyyspäi-
vän tapahtumassa. Museosakille esiintyminen 
on jo tuttua, sillä he ovat järjestäneet Werstaalla 
muun muassa ohjelmallisia iltamia. Kurssin toi-
sena tavoitteena onkin innostaa myös vapaaeh-
toisia eläytymään historiallisiin hahmoihin.

Vapaaehtoistoiminta uudelle tasolle
Toinen ajankohtainen hanke Werstaalla on 
pohjoismainen LevelUp, jossa kartoitetaan ja 
jaetaan hyviä vapaaehtoistoimintaan liittyviä 
käytäntöjä Pohjoismaissa. Hanketta vetää ruot-
salainen Jamtlin-museo yhdessä kulttuuriperin-
töopetusta kehittävän NCK-instituutin kanssa. 
Muut hankemuseot Werstaan lisäksi ovat tans-
kalainen Ringkøbing-Skjern museum ja norjalai-
nen Museene i Sør-Trøndelag.

Suomalaisissa museoissa vapaaehtoisten te-
kemällä talkootyöllä on pitkät perinteet, mutta 
organisoidumpia vapaaehtoisohjelmia on vasta 
muutamassa museossa. Museoalalla Werstas on 
yksi suunnitelmallisen vapaaehtoistyön edellä-
kävijöistä Suomessa. Keväällä 2013 perustettu 
Werstaan Museosakki on ohjelmatoiminnan li-
säksi esimerkiksi luetteloinut kokoelmia, raken-
tanut näyttelyitä ja tehnyt nykydokumentointia. 
Museosakkilaisista onkin jo tullut erottamaton 
osa museon arkista toimintaa.

Historia herää eloon
Maailmalla paitsi vapaaehtoistoiminnan myös 
historian elävöittämisen perinteet ovat vuosi-
kymmeniä Suomea edellä. Esimerkiksi Pohjois-
Amerikassa ja Isossa-Britanniassa on lukuisia 
elävän historian museoita. Niissä vapaaehtoi-
set tai palkattu henkilökunta esittävät, millaista 
ihmisten arki oli jonain tiettynä aikakautena. 
Monissa museoissa on myös oma teatterioh-
jelmisto, jota esitetään joko näyttelytiloissa 
tai erillisessä teatteritilassa. Oikeiden ihmisten 
tulkitsemat henkilöhahmot saavat historian elä-
mään museokävijöille aivan toisella tavalla kuin 
pelkät vitriineihin suljetut esineet.

Omaa teatteria Werstaalle ei olla perusta-
massa, mutta syksyn kurssilta saadut opit ja 
Traama-hankkeen aikana kerätyt materiaalit 
tulevat varmasti näkymään museon ohjelma-
toiminnassa. Kuka tietää, minne improvisaatio-
kurssilla herännyt innostus vielä kantaa.

Anni Rissanen 
museolehtori, Työväenmuseo Werstas

Traamaa ja vapaaehtoistoiminnan 
kehittämistä
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Teollisuusasiakkaita palvelevan Valmet Fabrics 
Oy:n juuret ulottuvat kauas menneisyyteen. Yri-
tys juhlisti 220-vuotista taivaltaan päivittämäl-
lä tehdasmuseonsa uuteen uskoon. Alkujaan 
vuonna 1985 avatun museon uudistaminen to-
teutettiin yhteistyössä Työväenmuseo Werstaan 
kanssa.

Valmet Fabricsin tarina alkoi vuonna 1797, 
kun Turun läänin maaherra E.G. von Willebrand 
perusti verkatehtaan Jokioisiin. Villakankaisiin 
erikoistunutta tehdasta pidetään ensimmäise-
nä varsinaisena tehtaana Suomessa. Sittem-
min Tammerkosken kupeeseen siirtynyt yritys 
vaihtoi nimensä Tampereen Verkatehdas Oy:ksi 
vuonna 1869. Seuraavan sadan vuoden aikana 
yrityksestä kasvoi suomalaisen tekstiilialan jätti-
läinen, joka tuotti villakankaiden ohessa paperi-
koneiden konehuopia. Lopulta konehuovat syr-
jäyttivät muun tuotannon kokonaan. Nykyisin 
Valmet Fabrics Oy:nä tunnettu yritys valmistaa 
jopa kokonaisia paperinvalmistuslinjoja kan-
sainvälisille markkinoille.

Vanha tehdasmuseo kertoi Valmet Fabricsin 
edeltäjien tarinan 1900-luvun puoliväliin asti. 

Viimeisten vuosikymmenten osalta yrityksen 
historiaa ei kuitenkaan ollut järjestelmällisesti 
tallennettu. Museota uudistettaessa joukko yh-
tiön entisiä työntekijöitä kävi läpi Valmet Fabric-
sin valokuva-arkiston ja valikoi kuvia näyttelyyn 
digitoitavaksi. Digitoidut kuvat tallennettiin 
myös Arjenhistoria.! -verkkoportaaliin kaikkien 
katseltavaksi. Vapaaehtoisten innokkuus kuvas-
taa työtekijöiden arvostusta ja kiinnostusta työ-
paikkansa historiaan.

Museoammattilaisten ja vapaaehtoisten 
yhteistyönä syntynyt uusi tehdasmuseo ulot-
taa Valmet Fabrics Oy:n tarinan nykypäivään. 
Yrityksen työntekijät ja heidän omakohtaiset 
kokemuksensa ovat vahvasti esillä uudistetussa 
näyttelyssä. Menneisyyttä tarkastellaan myös 
tehtaan perustamisen ja rakentamisen sekä yh-
tiön tuotannon ja siinä tapahtuneiden muutos-
ten kautta. Tehdasmuseo toimii Valmet Fabrics 
Oy:n tiloissa Tampereella yrityksen ja sen hen-
kilökunnan tarpeita palvellen.

Olli Nordling 
museolehtori, Työväenmuseo Werstas

Valmet Fabricsin tehdasmuseo uusiksi  
Werstaan avulla

Työnopettaja opastamassa 
oppilasta uudella Jürgens-
kutomakoneella Tamfeltin 
kutomossa vuonna 1984. 
Työväenmuseo Werstaan 
kuva-arkisto, Valmet Fab-
ricsin kuvakokoelma.
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TYÖVÄENKIRJASTON YSTÄVÄT RY

Koko  
työväenliikkeen 
yhteinen 
rahasto kasvaa 
lahjoituksilla
 
Kansan Sivistysrahasto on koko 
työväenliikkeen yhteinen rahasto. 
Säätiömme tukee tavallisia 
suomalaisia kulttuurin, sivistystyön, 
tutkimuksen ja yhteiskunnallisen 
toiminnan parissa. Tuemme myös 
työväenliikkeen kulttuurityötä sekä 
järjestöjen ja yhteisöjen tekemää 
rauhantyötä. Toimintamme perustuu 
lahjoituksiin, joiden avulla teemme 
paljon hyvää. 

Tutustu säätiöömme osoitteessa  
ja ota yhteyttä. 

Kerromme mielellämme lisää!

KAPINARUNO
toim. Jussi Särkelä

II
978-952-68799-0-1
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Runossa otetaan kantaa väkivaltaa vastaan. Metaforan 

avulla samaistetaan viihde ja todellisuus. Onko väkivallalla ja 

väkivaltaviihteellä jokin päätepiste, jonka jälkeen ne eivät enää 

kiinnosta.   

Pidän erityisesti runon säkeestä ”Mä coachaan sua, miten sä suoritat 

sun tekemistä”, joka on liioitellun huonoa suomea.  

Runo on yksi kapinarunosadon henkilökohtaisista suosikeistani. Sitä 

lukiessa alkaa hymyilyttää, mutta sanoma on kuitenkin vakava.  

Runon puhuja uskoo lujasti luokkataistelun voimaan, mikä on 

tutumpaa 1960- ja 1970-luvun kulttuuriradikaalien tuotannossa kuin 

nykyrunoudessa.  

Runossa voidaan ajatella kuvattavan dystopiaa, jossa maahanmuuttoon 

on kehitetty ratkaisu: maahan tulleet lähetetään kuolemaan.  

Runon puhujan kapina on suunnattu hänen omaa kiltteyttään vastaan: 

”En tahdo olla / kaikkea enää.”

Otteita FT, tutkija Riikka Ylitalon 

arvioista kirjan runoista.

Aatosta jaloa - marraskuun valoa 
Stadin työväenkirjallisuuspäivillä
2016

LIITY JÄSENEKSI	  

Työväenkirjaston ystävät ry:n  
syyskokous 12.12.2017 klo 16.30  

Työväenliikkeen kirjastossa

Osta kirja 10"



Työväentutkimus-vuosikirjan kestotilaus

Tilaamalla Työväentutkimuksen kestotilauksena varmistatte, että saatte  
tuoreen numeron postitse joka vuosi. Tilaushinta on 12 euroa.

Kestotilaus jatkuu automaattisesti aina seuraavana vuonna, ellei tilausta peru-
uteta elokuun loppuun mennessä. Ilmoittakaa tilausta tehdessänne, voitteko 
vastaanottaa laskun sähköpostitse tai jos teillä on verkkolaskutusosoite.

Kiitokset kaikille Työväentutkimuksen tukijoille!
Työväenperinne – Arbetartradition ry

Tilaukset ja lisätietoja:
perinne@tyovaenperinne.!
09  766 429
http://www.tyovaenperinne.!/tyovaentutkimus/

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

helda.tyovaki.!

Digitaalisessa arkistossa aineistoa 
mm. seuraavista aihepiireistä: 
kansalaissota, internationaalit, 
aatteet, opinnäytteet, lehdet,  
sodat, suurlakko, Työväentutki-
mus-vuosikirja, Väki Voimakas 
-sarja, THPTS:n verkkokirjat ja 
Työsuojelurahaston rahoittamat 
tutkimukset.

Arkistoa täydennetään jatkuvasti.
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Kansan Arkisto
Vetehisenkuja 1
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p. 044 721 0320 tutkijapalvelu
p. 044 721 0304 kuva-arkisto
info@kansanarkisto."
www.kansanarkisto."
Avoinna ti–pe 9.00–16.00

Työväenliikkeen kirjasto
Sörnäisten rantatie 25
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p. (09) 766 429 
perinne@tyovaenperinne."
www.tyovaenperinne."
Avoinna ti 10.00–18.00, ke 12.00–
18.00, to–pe 10.00–16.00
kesä- ja elokuussa ti–pe 10.00–16.00, 
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Työväen Arkisto
Sörnäisten rantatie 25
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p. (09) 7743 110
info@tyark."
www.tyark."
Avoinna ma–ke, pe 10.00–16.00
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Sörnäisten rantatie 25
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p. (09) 7743 1170
pete.pesonen@tyark."
Avoinna ma–pe 10.00–16.00
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Avoinna ti–su 11–18
Lenin-museo:
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p. 010 420 9222
lenin@lenin."
www.lenin."
Avoinna ti-su 11-17, kesä-elok. ma-su 11-18
Kuurojen museo:
info@kuurojenmuseo."
www.kuurojenmuseo."
Näyttelyt avoinna Valkeassa talossa  
(Ilkantie 4, Helsinki) 
pe klo 12-16 ja sopimuksen mukaan

Työväenperinne – Arbetartradition ry
Sörnäisten rantatie 25
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p. (09) 766 429 
perinne@tyovaenperinne."
www.tyovaenperinne."
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