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Vuoden 2018 Ajankohdan, Helsingin ja Turun yliopistojen poliittisen
historian tieteenalojen vuosikirjan, teemana on menneet tulevaisuudet.
Kutsuimme alamme tutkijoita pohtimaan, millaiselta tulevaisuus on
voinut näyttää erilaisissa menneisyyden vaiheissa ja miten näitä tulevaisuudennäkymiä voidaan historiantutkimuksen avulla ymmärtää.
Haluamme tämän vuosikirjan avulla etsiä uusimmasta tutkimuksesta
yhteisiä teemoja ja edistää aina ajankohtaista keskustelua historiantutkimuksen suhteesta aikaan, menneisyyteen sekä tulevaisuuden läsnäoloon menneissä nykyhetkissä.
Vaikka tämän Ajankohdan teema on aina keskeinen, juuri viime
aikoina käydyissä keskusteluissa on erityisellä tavalla noussut esiin
käsitys menneisyydestä yhtenäisenä ja selvänä kehityksenä. Etenkin
juhlavuosien vietossa korostuukin usein historian näkeminen kuljettuna tienä, joka on vääjäämättä johtanut kohti nykyhetkeä. Esimerkiksi vuonna 2017, Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlien yhteydessä,
Suomen historiaa tarkasteltiin toteutuneen valtiollisen itsenäisyyden
ja sitä seuranneen vuosisadan yhtenäisenä kansallisena kertomuksena.
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Näitä ajatuksia historiasta selvänä kehityskulkuna haluamme
haastaa tässä vuosikirjassa. Haluamme pohtia, millaisia moninaisia ja
katkoksellisia historioita menneestä on koostettavissa. Historian hahmottaminen jatkuvana linjana menneisyydestä nykyiseen jättää tarkastelun ulkopuolelle kehityksiin sisältyneet epävarmuudet ja avoimet
tulevaisuudet, vaikka jokaisessa menneisyyden hetkessä tuleva on ollut
tuntematon. Tulevaisuus ei ole johdettavissa kokemusten piiristä, vaan
kehitys kulkee epävarmuuden hetkien, kamppailujen sekä avautuvien
ja sulkeutuvien vaihtoehtojen mukana. Myös Suomen itsenäisyyden
satavuotinen historia koostuu menneistä tulevaisuuksista ja toteutumattomista vaihtoehdoista.
Erityisiä avoimien ja epävarmojen tulevaisuuksien hetkiä ovat
olleet esimerkiksi sotien jälkeiset murrokset, joissa monet yhteiskunnalliset ilmiöt järjestyivät uudelleen, sekä kylmän sodan jälkeinen maailma, jossa − ennenaikaisesti, voimme nyt todeta − ennustettiin jopa
historian loppuvan. Toisaalta jokainen, aivan arkipäiväisinkin, menneisyyden hetki on sisältänyt lukemattomia avoimia tulevaisuuksia, harmaita aavistuksia ja omana aikanaan varmoja ennustuksia tulevasta.
Näiden mahdollisten, mutta sittemmin ainakin osittain toteutumattomien, vaihtoehtojen kartoittaminen auttaa ymmärtämään menneisyyden toimijoita, heidän valintojaan ja heidän elämänsä ehtoja.
Tämän vuosikirjan artikkeleissa näkyy, miten erilaisissa historiallisissa tilanteissa eläneiden ihmisten kokemukset ja odotukset leikkaavat
toisiaan. Lisäksi artikkeleissa tarkastellaan historiantutkimuksen jännitettä toteutuneen historian ja menneisyyden toimijoiden omien tulkintojen välillä sekä käsitellään tutkimuksen teoreettisia ja metodologisia kysymyksiä.

Näkökulmia menneisiin tulevaisuuksiin
Vuosikirjan artikkelit tarkastelevat menneitä tulevaisuuksia monista
erilaisista teoreettisista lähtökohdista. Yksi näkökulma menneisiin
tulevaisuuksiin avautuu saksalaisen käsitehistorioitsijan Reinhart
Koselleckin temporalisaatioteorian avulla. Teoria avaa tietä menneisyyden ja tulevaisuuden jännitteisen suhteen tarkasteluun, sekä haastaa
pohtimaan menneitä tulevaisuuksia ja myös menneitä menneisyyksiä.
8
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Koselleckin teorian lähtökohtana on ajatus historiallisesta ajasta,
jonka hän erottaa luonnollisesta ajasta. Historiallinen aika on sidottu
yhteiskuntaelämään: ihmisiin, instituutioihin ja organisaatioihin. Se
ei ole vain yksi, vaan historiallisia aikoja on monia samanaikaisesti.
Koselleck puhuukin historian kerroksisuudesta, jonka mukaan historiallista aikaa ei tule tarkastella lineaarisena tai kehissä, vaan tasoissa.
Historiallista aikaa voidaan hahmottaa kiihtyvänä murroshetkenä tai
tarkastella pitkällä aikavälillä, mutta molemmissa tapauksissa keskeistä
on keskittää analyysi ajan tasoihin aikalaiskontekstissa. Koselleck määrittelee odotukset ja kokemukset historiallisen ajan kahdeksi ulottuvuudeksi. Kokemukset muodostavat kokemusavaruuden, jossa menneisyys ja siitä tehdyt tulkinnat ovat läsnä nykyhetkessä ja ohjaavat
nykyistä toimintaa. Odotukset puolestaan muodostavat odotushorisontin, joka toimii referenssinä toiminnalle. Odotusten ja kokemusten
tarkastelun kautta päästään käsiksi historialliseen aikaan, sen tahtiin ja
kerroksiin, kuten tämän vuosikirjan artikkeleistakin käy ilmi.
Varsin toisenlainen näkökulma menneisiin tulevaisuuksiin
avautuu Michel Foucault’n ajatteluun pohjautuvan genealogian kautta.
Foucault’lle genealogia oli nykyisyyden historian tutkimusta, jonka
pyrkimyksenä on osoittaa nykyisten vallan rakenteiden historiallisuus
ja sitä kautta mahdollisuus niiden muuttumiseen ja muuttamiseen.
Vaikka genealogia lähtee liikkeelle nykyisestä yhteiskunnasta, se ei
etsi menneisyydestä nykyisen alkuperää, vaan pohtii niitä ristiriitaisia
kehityskulkuja, jotka ovat johtaneet nykyisyyteen. Samalla genealogia
kääntää katseen historian murroskohtiin ja epäjatkuvuuksiin. Näistä
kohdista genealogisen lähestymistavan avulla voi löytää toteutumatta
jääneitä menneitä tulevaisuuksia ja sellaisia odotuksia, joiden valossa
menneisyyden toimijat ovat tehneet päätöksensä.
Tulevaisuuskuvat ovat keskeinen käsite historiantutkimuksen
ohella myös tulevaisuudentutkimuksessa. Tieteenalan käsityksissä
tulevaisuuskuvista on yhtymäkohtia Koselleckin ja Foucault’n ajatuksiin. Kuten Juho Wilska toteaa tämän vuosikirjan artikkelissaan,
tulevaisuudentutkimuksessa tulevaisuuskuvilla tarkoitetaan nykyhetkestä sekä menneisyyttä koskevasta tiedosta ja kokemuksesta koostuvia ajatusrakenteita. Niihin vaikuttavat kulttuuri, traditiot, tiede
sekä ihmisten henkilökohtaiset kokemukset ja uskomukset. Vaikka
johd anto
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tulevaisuudentutkijat ovat toisinaan kiinnostuneita myös menneistä
tulevaisuuskuvista, he pyrkivät ennen muuta luomaan omia nykyhetken tulevaisuuskuviaan, joilla olisi mahdollisimman vahvat tieteelliset perusteet. Tulevaisuutta tutkitaan kehittämällä monia vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja skenaarioita, jotka perustuvat esimerkiksi
aikasarja-analyyseihin ja simulaatioihin. Tieteenalan peruslähtökohtana on siis tulevaisuuden avoimuus ja ei-deterministisyys, kuten myös
Koselleckilla ja Foucault’lla.
Historiantutkimuksessa ja yhteiskuntatieteissä historiallisten
aikakäsitysten muutos on usein jaettu kolmeen vaiheeseen: esimoderni syklinen käsitys, moderni lineaarinen käsitys sekä myöhäismoderni pirstaloitunut tai monikerroksinen käsitys. Kuten periodisoinnit
usein, tällainen jaottelu ei ole ongelmaton. Vaikka Koselleck on vaikuttanut jaottelun muotoutumiseen teesillään “satula-ajasta”, jolloin
Eurooppa modernisoitui ja ajattelu suuntautui entistä enemmän tulevaisuuteen, antaa hänen myöhempi käsityksensä ajan kerroksellisuudesta monipuolisemmat lähtökohdat menneiden tulevaisuuksien tutkimiseen. Aikakäsitykset eivät koskaan ole pelkästään lineaarisia tai
syklisiä, vaan erilaiset tavat ymmärtää aikaa elävät rinnakkain. Esimerkiksi esimodernina aikana ihmiset saattoivat nähdä historian ja yhteiskunnan syklisenä mutta oman elämänsä lineaarisena. Radikaalin epävarmuuden ja ennustamattomuuden hetkiä taas on ollut myös ennen
myöhäismodernia aikaa, esimerkiksi juuri sotien ja mullistusten yhteydessä. Toisaalta nykyisen epävarmuuden keskellä kerrotaan yhä monia
lineaarisia tulevaisuuskertomuksia esimerkiksi ihmiskunnan vaurastumisesta ja tekoälyn kehittymisestä. Tämän vuosikirjan artikkeleissa
käsitelläänkin menneiden tulevaisuuksien ohella myös niin menneitä
kuin nykyisiäkin ymmärryksiä ajasta.

Avoimen tulevaisuuden hetkiä
Tämä vuosikirja koostuu kahdeksasta artikkelista, jotka on jaettu
kolmen teeman alle historiantutkimuksessa tavanomaisen kronologisen jaottelun sijaan. Teemoista ensimmäinen pohtii menneitä tulevaisuuksia arvioinnin ja visioinnin kohteena. Tulevaisuus onkin ollut
eri aikoina paitsi ennustamisen ja visioinnin, myös rationaalisuuteen
10
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pyrkivän suunnittelun kohteena. Toisaalta historiantutkimuksessa
menneitä tulevaisuuksia arvioidaan suhteessa toteutuneisiin kehityskulkuihin.
Sophy Bergenheimin artikkeli käsittelee tulevaisuuskuvien muutosta Sosiaalipoliittisessa yhdistyksessä 1950–1960-lukujen taitteessa.
Artikkelin mukaan yhdistyksen piirissä voimistui niin sanottu suunnitteluoptimismi, eli käsitys yhteiskunnasta rationaalisen, tieteellisen
tiedon ja suunnittelun kohteena.
Topi Hounin artikkeli tarkastelee kilpailukyvyn käsitettä Suomen
itsenäisyyden juhlarahaston (SITRA) perustamisvaiheessa vuonna 1967.
Houni pohtii erityisesti, millaisiin tulevaisuuden visioihin kilpailukyky
liitettiin ja millaisiin haasteisiin sillä pyrittiin vastaamaan.
Osion kolmannessa artikkelissa Riikka Taavetti käsittelee menneiden tulevaisuuksien avoimuutta historiantutkimuksessa ja keskittyy
erityisesti Suomen queer-historiaa käsitteleviin tutkimuksiin. Artikkeli pohtii queer-teorian lupausta sellaisesta historiantutkimuksesta ja
menneisyyden esityksestä, joka ei olisi sitoutunut nykyisiin identiteetti
määreisiin ja pohtii, millaisia avoimia seksuaalisuuden ja sukupuolten
tulevaisuuksia suomalaisessa tutkimuksessa on hahmotettu.
Vuosikirjan keskimmäisen osan muodostavat kaksi artikkelia,
jotka valottavat erilaisia näkökulmia Neuvostoliiton hajoamisen vaiheisiin 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa. Tuolloin reaalisosialismin romahdus muutti kokemusta menneisyydestä ja nykyisyydestä
koko Itä-Euroopassa ja avasi tilaa kamppailuille tulevaisuudesta.
Kristiina Silvan käsittelee artikkelissaan Valko-Venäjän kommunistisen nuorisoliiton sisäisiä muutoksia Neuvostoliiton hajoamisen
aikana ja sen jälkeen. Artikkelin analyysi osoittaa, miten erilaisia tulevaisuuskuvia liittovaltion hajoamisprosessi aikalaisissa herätti, ja tarjoaa
näin ikkunan Neuvostoliiton katoamisen ja Valko-Venäjän itsenäistymisen aikakauden monimutkaisiin yhteiskunnallisiin prosesseihin.
Veikko Jarmala pohtii artikkelissaan Viron tasavallan palauttamista neuvostoajan jälkeen erityisesti prosessiin liitettyjen historiaja tulevaisuuskuvien näkökulmasta. Artikkelissa näkyy, miten Virossa
itsenäisyyden palauttaminen korosti valtiollista jatkuvuutta uudessa
tilanteessa niin kulttuurisella, kansainvälis-poliittisella kuin puhtaasti
juridisellakin tasolla.
johd anto
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Kolmantena teemanaan Ajankohta pureutuu sotiin ja niiden jälkeisiin muutoksiin avoimen tulevaisuuden hetkinä. Sota muuttaa
ihmisten henkilökohtaista aikaperspektiiviä, kun kuoleman mahdollisuus on koko ajan konkreettisesti läsnä. Lisäksi sotien tuottamat
yhteiskunnalliset mullistukset muuttavat kokonaisten yhteisöjen asennoitumista omaan tulevaisuuteensa. Vuosikirjan artikkeleissa käsitellään Suomen sisällissotaa sekä toista maailmansotaa ja sen jälkeistä
aikaa.
Jaakko Mäkelän artikkeli käsittelee ruotsinkielisten sosialistien
toimintaa Turussa Suomen sisällissodan aikaan. Hän pohtii ryhmän
merkittävää roolia Turun kumousliikkeessä kiinnittäen huomiota
myös sosialisteja ohjanneisiin tulevaisuuskuviin sekä odottavan vallankumouksen mahdollisuuteen samoin kuin tämän mahdollisuuden
sulkeutumiseen kevään 1918 aikana.
Juho Wilska tarkastelee artikkelissaan tulevaisuuskuvia ja narratiiveja Pikkulotta-lehdessä ennen toista maailmansotaa ja sen aikana.
Wilskan artikkeli osoittaa, miten sota lyhensi ajallista perspektiiviä
ja kuinka pikkulottien historiallinen tehtävä isänmaan pelastamisessa
tuli yhtäkkiä osaksi jokapäiväistä elämää.
Ohto Rintalan artikkeli käsittelee Yhdysvaltain ulkoministeriön
toisen maailmansodan aikaisia suunnitelmia Saksan liittolaismaiden
Suomen, Unkarin ja Romanian sodanjälkeisestä asemasta. Rintalan
tarkastelu osoittaa, miten erilaiset uhkakuvat, mahdollisuudet sekä esimerkiksi Neuvostoliiton vielä silloisessa liittolaisen asemassa esittämät
vaatimukset vaikuttivat visioihin sodanjälkeisestä Euroopasta.
Vuosikirjan päättää professori Marja Jalavan ja professori Pauli
Kettusen epilogi. Kirjoittajat pohtivat menneisyyden ymmärtämistä
jatkuvuuksien ja katkosten näkökulmasta sekä erityisesti suomalaisen
historiantutkimuksen asemoitumista suhteessa epäjatkuvuuksiin ja
yhtenäisiin kertomuksiin.
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osa i

Säännöstelytraumasta
suunnitteluoptimismiin
Tulevaisuudennäkymät Sosiaalipoliittisessa
yhdistyksessä 1950–1960-luvuilla

sophy bergenheim

Johdanto
Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikka1 on yhä tänä päivänä hyvin
tunnettu. Se näyttäytyy yleisessä historiakuvassa helposti teoksena,
joka yhdisti suomalaiset modernin ja edistyksellisen hyvinvointivaltion rakennusprojektin taakse. Esimerkiksi Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa Marko Junkkari kuvaa kirjan keskeisen viestin olleen ”uusi
käsitys sosiaalipolitiikan ja talouden suhteesta”, jossa hyvinvointivaltio
edistää talouskasvua, erotuksena ”siihen asti” vallinneeseen käsitykseen
sosiaalipolitiikasta taloudellisena rasitteena.2
Myös tutkimusmaailmassa ilmenee eräänlaista ”aika ennen ja jälkeen 60-luvun sosiaalipolitiikan” kuvausta. Tieteellisissä julkaisuissa ja
kommentaareissa sitä on luonnehdittu muun muassa suunnannäyttä-

1 Kuusi, Pekka 1961a: 60-luvun sosiaalipolitiikka. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 6.
Porvoo & Helsinki, WSOY.
2 Junkkari, Marko 2013: Mistä löytyisi uusi Pekka Kuusi? Helsingin Sanomat 1.9.2013, A4.
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jäksi ja taitekohdaksi3, tai on korostettu, miten teokselle oli ”tilausta”
ja ”tarvetta”4 ja miten se ”suunnisti […] Suomen tuloa hyvin toimivien hyvinvointivaltioiden joukkoon”5. Teos siis näyttäytyy suomalaisen
sosiaalipolitiikan paradigmamuutoksen käynnistäjänä. Vastaavaa luonnehdintaa esiintyy myös teksteissä, jotka käsittelevät sosiaalipolitiikan
professori Heikki Warista. Kuvauksissa Waris esimerkiksi on ”muuttuvan yhteiskunnan tulkki”6 sekä ”toi hyvinvointipolitiikan Suomeen”7.
Tämänkaltaiset sanavalinnat kuitenkin helposti esittävät teoksen
tai henkilön katalyyttimaisen roolin itsestään selvänä, mikä jättää
näkyvistä muutokseen liittyvän kipuilun ja epävarmuuden. Tämän
artikkelin tarkoituksena on aate- ja käsitehistorian avulla tuoda esille
paradigmamuutokseen sisältyvää kriisiä, jossa haastetaan vanhoja käsityksiä, kehitetään uusia näkökulmia sekä sopeudutaan uusiin ajattelutapoihin. Tähän kehitykseen liittyy myös tulevaisuuden näkeminen
uudessa valossa. Artikkelini osoittaakin, miten paradigmamuutoksia
voi tarkastella myös kamppailuna tulevaisuudesta.
Artikkelin tutkimuskohteena on Sosiaalipoliittisessa yhdistyksessä 1950–1960-lukujen aikana muuttuneet käsitykset suunnittelusta ja sen roolista talous- ja sosiaalipolitiikassa; tarkastelen toisin
sanoen ajattelutavan muutosta ja siihen liittynyttä teoreettista ”kilpailua”. Organisaatio ei kuitenkaan ajattele itse, vaan organisaatiossa
ajattelevat ihmiset. Lähestynkin Sosiaalipoliittista yhdistystä asiantuntijayhteisönä, ja tutkimuskohteena on tämä yhteisö ja sen jäsenet.

Sosiaalipoliittinen yhdistys
Sosiaalipoliittinen yhdistys perustettiin vuonna 1908 Suomen Työ
väensuojelus- ja Sosiaalivakuutusyhdistyksenä. Vuonna 1920 se vaihtoi
3 Esim. Tuomioja, Erkki 2002: Pekka Kuusi ja 60-luvun sosiaalipolitiikka Suomen suunnannäyttäjinä. Janus, 10 (4), 308–320; Ahlqvist, Toni 2008: Alueellisen muutoksen teknologiat. Informaatiotalouden rakentuminen Varsinais-Suomessa vuosina 1985–2001. Annales Universitatis Turkuensis
C 266. Turku, Turun yliopisto, 124.
4 Ahponen, Pirkkoliisa 2002: Näköala sillalta. Janus, 10 (4), 289–290, 289; Väärälä, Reijo 2002:
Pekka Kuusen anti tämän päivän sosiaalipolitiikalle. Janus, 10 (4), 321–335, 321.
5 Allardt, Erik 1998: Teknologiaretoriikka suomalaisen todellisuuden konstruoimisen välineenä.
Tiede & edistys, 23 (2), 85–95, 88.
6 Savikuja, Jari 2002: Heikki Waris muuttuvan yhteiskunnan tulkkina. Janus, 10 (4), 291–307.
7 Ahponen 2002, 289.
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nimensä Suomen Sosialireformiyhdistykseksi ja vuonna 1932 nykyiseen nimeensä, Sosiaalipoliittinen yhdistys. Se oli alun perin tieteentekijöiden (etenkin sosiaali- ja taloustieteilijöiden) sekä poliitikkojen
ja etenkin virkamiesten yhteistyö- ja keskustelufoorumi. Toisen maail
mansodan jälkeen yhdistyksen johtokunnassa istui myös työmarkkinajärjestöjen edustajia. 1950–60-luvuilla yhdistyksen johtokunnassa ja
aktiivisessa jäsenistössä oli monta silmäätekevää ja nousevaa tutkijapoliitikkoa, kuten Heikki Waris8 ja Pekka Kuusi9. Nykyään yhdistys
on tieteellinen seura.
Yhdistyksellä on ollut alusta alkaen omia julkaisusarjoja, muun
muassa Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja (1941–1975), jossa
Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikkakin julkaistiin. Vuodesta 1992 alkaen
yhdistys on julkaissut sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen
aikakauskirja Janusta, minkä lisäksi se on järjestänyt Sosiaalipolitiikan
päiviä vuodesta 1978.
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen (puolue)poliittinen profiili vastasi 1950–1960-luvuilla lähinnä sosiaaliliberaalia keskustaoikeistoa.
Pekka Kuusi tosin Erkki Tuomiojan mukaan oli äänestänyt sdp:tä
1950-luvulta ja liittyi puolueeseen vuonna 1964,10 ja Heikki Waris
toimi Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton (sak) yhdistymisneuvotteluiden puheenjohtajana – Johanna Rainio-Niemen mukaan
”puolueettomana”, lainausmerkeissä.11 Jossain määrin yhdistyksessä oli
siis myös suuntausta vasemmalle, mutta toisaalta sekä Waris että Kuusi
julkaisivat artikkeleita Suomalaisessa Suomessa, Suomalaisuuden Liiton
8 Heikki Waris toimi yhdistyksen esimiehenä vuosina 1950–1951 ja 1954–1962. Waris oli
Suomen ensimmäinen vakinainen sosiaalipolitiikan professori Helsingin yliopistolla (1948–1968),
Suomen Huollon toiminnanjohtaja (1941–1945) sekä aktiivinen vaikuttaja setlementtiliikkeessä.
Hän toimi myös sosiaaliministerinä Rainer von Fieandtin virkamieshallituksessa (1957–1958).
9 Alkoholi- ja yhteiskuntapolitiikan tutkija Pekka Kuusi jatkoi yhdistyksen esimiehenä
Wariksen jälkeen (1963–1968). Sitä ennen hän ei ollut vaikuttanut varsinaisena jäsenenä yhdistyksen hallituksessa, mutta oli kylläkin toiminut varajäsenenä vuodesta 1952. Hänellä oli
kuitenkin läheiset suhteet hallituksen keskeisiin jäseniin, sillä Heikki Waris oli hänen vuonna
1956 valmistuneen väitöskirjansa ohjaaja ja vastaväittäjä, minkä lisäksi Armas Nieminen toimi
toisena esitarkastajana. Kuusi toimi myös SDP:n kansanedustajana (1966–1970), sosiaaliministerinä Karjalaisen II hallituksessa (1971) sekä Alkon pääjohtajana (1972–1982).
10 Tuomioja, Erkki 2001: Kuusi, Pekka. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. <https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3982>
11 Rainio-Niemi, Johanna 2009: Yhdistys Heikki Wariksen kaudella 1949–1963. Teoksessa
Jaakkola, Risto, Kainulainen, Sakari & Rahkonen, Keijo (toim.): Työväensuojelusta sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalipoliittinen yhdistys 1908–2008. Helsinki, Sosiaalipoliittinen yhdistys, 75–94, 82.
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julkaisemassa kulttuuripoliittisessa aikakauskirjassa, jota Antti Saloniemi on kuvaillut ”äänenpainoltaan kansallis-konservatiiviseksi”.12
Rainio-Niemi osuukin nähdäkseni oikeaan luonnehtiessaan yhdistystä
porvarillis-keskustaliberaaliksi organisaatioksi, jossa ei kuulunut konservatiivisinta oikeaa laitaa, radikaalia vasemmistolaisuutta tai muillakaan tavoin radikaalia ääntä.13

Tutkimusasetelma
Tarkoituksenani ei ole kiistää sen paremmin Pekka Kuusen kuin
Heikki Wariksen elämäntyötä tai esittää, etteikö heillä olisi ollut vaikutusvaltaa Suomen sosiaalipoliittisessa keskustelussa. Tarkoituksenani on tässä kiinnittää huomiota esitystapaan, jossa keskustelu kuvataan kitkattomana siirtymänä aikakaudesta toiseen.
Kaikki esitykset eivät toki istu tähän määritelmään, vaan esimerkiksi Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Työväensuojelusta sosiaalipolitiikkaan -historiateoksessa sekä Johanna Rainio-Niemi14 että Olavi
Riihinen15 ovat kuvanneet, miten yhdistyksessä vielä 1950-luvun
lopulla vallitsi ajattelutapa, jossa sosiaalimenot nähtiin ongelmana –
Kuusikin peräänkuulutti sosiaalimenojen supistamista. Erkki Tuomiojakaan ei ole niellyt ”suunnannäyttäjä”-ajatusta karvoineen päivineen,
vaan on kiinnittänyt huomiota Kuusen varaukselliseen suhtautumiseen sosiaalimenoihin sekä yhdistyksen vuoden 1957 niin sanottuun
supistamiskeskusteluun,16 johon palaan myöhemmin tässä artikkelissa.
Vaikka Kuusi muuttikin näkökulmaansa 1960-luvun alkuun mennessä

12 Saloniemi, Antti 1996: Suunnitteluoptimistit Suomessa. Näkökohtia tulevaisuuden suunnittelusta sotien jälkeen. Teoksessa Kettunen, Pauli, Parikka, Raimo & Suoranta, Anu (toim.):
Äänekäs kansa. Väki voimakas 8. Tampere, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura,
91–103, 93.
13 Rainio-Niemi 2009, 82.
14 Rainio-Niemi 2009.
15 Riihinen, Olavi 2009: Pekka Kuusesta Terho Pulkkiseen 1957–1969. Teoksessa Jaakkola,
Risto, Kainulainen, Sakari & Rahkonen, Keijo (toim.): Työväensuojelusta sosiaalipolitiikkaan.
Sosiaalipoliittinen yhdistys 1908–2008. Helsinki, Sosiaalipoliittinen yhdistys, 97–143.
16 Tuomioja, Erkki 1996: Pekka Kuusi: alkoholipoliitikko, sosiaalipoliitikko, ihmiskuntapoliitikko.
Helsinki, Tammi, 86–89.

20

a j a n k o hta 2018

ja hänen teoksensa sai yleisesti ottaen myönteisen vastaanoton, kaikki
yhdistyksessä eivät siinäkään vaiheessa jakaneet Kuusen käsityksiä.
”Aatehistoriallisia murroskohtia on vaikea tarkasti ajoittaa,
mutta jotain muutoksenomaista tuntuu silti tiivistyvän Sosiaalipoliittisen yhdistyksen lokakuussa 1957 järjestämään esitelmätilaisuuteen”, kirjoittaa Rainio-Niemi edellä mainitussa tekstissään. Vuonna
1957 Waris tiedusteli johtokunnalta, ottaako yhdistys vastaan Kuusen
esittämän haasteen sosiaalipoliittisesta kokonaisohjelmasta, mihin se
vastasi myöntävästi.17 Minä puolestani otan vastaan Rainio-Niemen
haasteen (vaikkei hän sitä välttämättä haasteeksi tarkoittanut) ja otan
lähempään tarkasteluun yhdistyksen aate- ja käsitehistoriallisen murroksen 1950-luvun alusta 1960-luvun alkuun.
Historia ei ole johdonmukainen sarja nykypäivän mennyttä, vaan
aikalaiset ovat eläneet omaa nykyhetkeään, jolla on oma menneensä ja
oma, epävarma tulevaisuutensa. Tämä pätee myös tiedontuotantoon,
sen toimijoihin ja sen historiaan. Jotta vältyttäisiin epähistoriallisilta ja
anakronistisilta historiakuvilta, mennyttä tulisikin – käsitehistorioitsija Reinhart Koselleckin käsitteistöä soveltaen – lähestyä menneenä
nykyhetkenä. Koska kyse oli myös tieteellisen ajattelutavan muutoksesta, tarkastelen murroskohtaa lisäksi paradigmamuutoksena. Avaan
analyyttista lähestymistapaani yksityiskohtaisemmin seuraavassa alaluvussa.
Artikkelissa esiintyvät henkilöt ovat Sosiaalipoliittisen yhdistyksen hallituksen jäseniä, jotka ovat osallistuneet yhdistyksen suunnittelukeskusteluun. Aineisto puolestaan koostuu pääasiassa näiden
henkilöiden julkaisuista, eli kirjoista ja artikkeleista. Materiaalini
koostuu tarkalleen ottaen teksteistä, jotka on julkaistu Sosiaalipoliittisen yhdistyksen nimissä (sen julkaisusarjoissa); yhdistyksen toimijoiden julkaisuista, joihin on yhdistyksen sisällä erikseen viitattu (ts.
mainitaan pöytäkirjoissa); sekä toimijoiden julkaisuista, jotka liittyvät
keskeisesti yhdistyksessä käytyyn keskusteluun ja siten valottavat keskustelijoiden käsityksiä. Aineiston artikkelit on julkaistu muun muassa
Suomalaisessa Suomessa ja Sosiaalisessa aikakauskirjassa, joka oli sosiaaliministeriön julkaisema tiedotus- ja aikakauslehti. Keskityn julkaistuun
17

Rainio-Niemi 2009, 94.
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aineistoon, koska se on eksplisiittistä ja yhdistettävissä kirjoittajaan.
Täydennän sitä myös Sosiaalipoliittisen yhdistyksen arkistoaineistolla,
mutta verrattain vähän. Näin siksi, että pöytäkirjamerkinnät ovat usein
niukkasanaisia, liikkuvat yleisellä tasolla erittelemättä sen tarkemmin
keskustelua tai keskustelijoita (”esitelmä herätti vilkasta keskustelua”),
tai sisältävät lähinnä viittauksia julkaisuihin.
Aineisto on valikoitunut niin, että sen pohjalta on mahdollista
analysoida asiantuntijayhteisön sisällä vallitsevia ajattelutapoja. Tarkastelun kohteena eivät siis ole artikkelissa esiintyvät ihmiset yksityishenkilöinä – siihen tarvittaisiin erilainen, huomattavasti laajempi
aineisto. Lisäksi tutkimuksen kohteena on nimenomaan yhdistyksen
suunnittelukeskustelu, ei koko Suomessa käyty laajempi keskustelu.

Paradigmamuutos menneinä nykyhetkinä
Fyysikko ja tieteenfilosofi Thomas Kuhn julkaisi vuonna 1962 teoksensa The Structure of Scientific Revolutions18. Kirja hankasi monia tieteellisiä yhteisöjä vastakarvaan, sillä Kuhn kyseenalaisti vallitsevan
positivistisen näkemyksen tieteenteosta, jossa tieteen nähtiin etenevän
pala palalta ja suoraviivaisesti kohti totuutta. Kuhn puolestaan esitti,
että tieteellinen kehitys on nykivää ja muutokset äkkinäisiä, minkä
lisäksi tieteen kehittymiseen liittyy olennaisesti irrationaalisia tekijöitä, eikä mitään objektiivista ja neutraalia totuutta ole.
Kuhnin teorian keskeisiä ja toisiinsa liittyviä käsitteitä ovat paradigma ja normaalitiede. Kuhnin mukaan paradigmalla on kahtalainen
rooli tai merkitys. Yhtäältä se edustaa malliesimerkkiä (exemplar) tieteen tekemisestä: tieteenalan näkemystä siitä, minkälaisia kysymyksiä
ja ongelmia sen tulisi ratkoa ja miten. Laajemmassa merkityksessä
paradigma viittaa tieteenalamatriisiin (disciplinary matrix): tieteellisen
yhteisön ontologiseen viitekehykseen, jonka kautta ympäröivää maailmaa tulkitaan. Tieteenalamatriisi sisältää käsityksen tieteenalan tutkiman todellisuuden olemuksesta (mitä on olemassa) sekä normatiivisen käsitykseen tieteenalasta itsestään (minkälainen tieteenalan tulisi
olla ja mihin sillä pyritään). Paradigma tieteenalamatriisina sisältää
18 Kuhn, Thomas S. 1962: The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, University of Chicago
Press.
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toisin sanoen paradigman suppeamman merkityksen tieteen malliesimerkkinä.19
Normaalitiede on vakiintuneen paradigman mukaan toimimista.
Tieteenharjoittajilla on samat ontologiset lähtökohdat, joiden pohjalta he tunnistavat, analysoivat ja ratkaisevat samankaltaisia ongelmia.
Tämä toiminta kuitenkin ajan saatossa tuottaa vastauksia ja teorioita,
jotka ovat ristiriidassa paradigman kanssa. Kun tämänkaltaisia anomalioita syntyy tarpeeksi, paradigma ei pysty enää mukautumaan
niihin vaan kriisiytyy, ja rinnalle alkaa syntyä kilpaileva paradigma.
Tämä syöksee koko tieteellisen yhteisön sekasortoon. Tieteenfilosofi
Ian Hackingin mukaan paradigma ei malliesimerkkinä ole pelkästään
tieteellinen saavutus, vaan myös tapa mallintaa tulevaa toimintaa.
Kun paradigma järkkyy, myös tulevaisuus ja tie eteenpäin sumenevat.20 Kriisiä seuraa tieteen vallankumous (sciencitific revolution), joka
johtaa paradigman muutokseen käsitteen laajassa merkityksessä. Paradigma siis kyseenalaistaa koko tieteenalan ontologian, joten se määritelmällisesti merkitsee myös maailmankuvan (world view) muutosta.21
Sosiaalipoliittinen yhdistys ei ollut tarkastellulla ajanjaksolla puhtaasti tieteellinen yhdistys, vaan toimi tieteen ja politiikan rajapinnassa. Analyyttisessa lähestymistavassani yhdistän kuhnilaista tieteenfilosofiaa ja koselleckilaista historianfilosofiaa, jotta tavoittaisin nämä
molemmat ulottuvuudet. Tulkitsen yhdistyksessä tapahtuvaa ajattelutavan muutosta jaottelemalla sen kuhnilaisittain normaalitieteen, kilpailevan paradigman sekä paradigmamuutoksen vaiheisiin. Lisäksi
analysoin näitä eri vaiheita menneinä nykyhetkinä: erittelen toimijoiden senhetkisiä suhteita menneisyyteen ja tulevaisuuteen, eli sidon
ajattelutavan muutoksen kokemusavaruuden ja odotushorisontin
muutoksiin. Kokemusavaruus (space of experience) viittaa toimijoiden
tiedostettuun ja tiedostamattomaan kokemukseen menneestä. Odo19 Kuhn, Thomas S. & Hacking, Ian 2012: The Structure of Scientific Revolutions: 50th Anniversary Edition. 4th edition. Chicago, University of Chicago Press; Kuhn, Thomas S. [1974] 1977:
Second thoughts on paradigms. Teoksessa Kuhn, Thomas S.: The Essential Tension: Selected Studies
in Scientific Tradition and Change. Chicago, University of Chicago Press, 293–319; Hacking, Ian
2012: Introductory essay. Teoksessa Kuhn, Thomas S. & Hacking, Ian: The Structure of Scientific
Revolutions: 50th Anniversary Edition. Chicago, The University of Chicago Press, vii–xxxviii; ks.
myös Pihlström, Sami 1996: Tieteenfilosofian jättiläiset vastakkain. Niin & näin, 3 (3), 12–19.
20 Hacking 2012, xxi–xxv; Kuhn [1974] 1977.
21 Kuhn & Hacking 2012, 111–134; Hacking 2012, xxvii–xxix.
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tushorisontti (horizon of expectation) puolestaan on ikään kuin tiirailua
tulevaisuuteen, visio tulevasta. Odotukset tulevasta eivät kuitenkaan
ole rajattomia, vaan kokemus menneestä muovaa ja rajoittaa näkemystä siitä, mitä tulevaisuudelta on mahdollista odottaa.22
Tieteellisen vallankumouksen ja siihen liittyvän ontologisen siirtymän voi toisin sanoen myös nähdä koselleckilaisesti kokemusavaruuden ja odotushorisontin kriisinä. Mennyt ei tietenkään sinänsä ole
muuttunut, mutta se ei enää näyttäydy samassa valossa – kokemus
menneestä siis muuttuu. Tämä vastaavasti muuttaa odotushorisonttia,
eli mitä odottaa, toivoo tai pelkää tulevalta. Kriisivaiheessa suhde menneeseen vaikeutuu: historian saatossa vakiintuneita tieteen peruskysymyksiä aletaan epäillä, saavutettujen tieteellisten virstanpylväiden
merkittävyyttä tai tieteellistä perustaa aletaan kyseenalaistaa. Koska
kasautuneen tieteellisen tiedon pohja kapenee tai muuttuu, on vastaavasti vaikeampi nähdä, mikä on kyseisen tieteenalan päämäärä, tarkoitus ja pyrkimys. Lisäksi (Hackingia seuraten) tieteenalan vakiintuneet tavat mallintaa tulevaa toimintaa ovat kriisissä.
Artikkelin analyyttinen rakenne koostuu siis kuhnilaisen teorian
mukaisesti kolmesta pääosiosta: normaalitieteestä, kilpailevasta paradigmasta sekä paradigmamuutoksesta. Nämä jakautuvat edelleen alaosioihin koselleckilaisittain, eli kokemusavaruuteen ja odotushorisonttiin. Kilpailevan paradigman osiossa tarkastelen lisäksi yhteisön
kriisiä. Kokemusavaruus-alaosioissa tarkastelen, miten mennyt
esiintyy toimijoiden teksteissä. Selitän toimijoiden kuvauksia menneestä aikalaisilla tapahtumilla ja kehityksillä, jotka minun nähdäkseni
heijastuvat niihin – eli muodostavat toimijoiden kokemusavaruuden.
Vastaavasti odotushorisontti-osioissa tarkastelen, miten tulevaisuus
esiintyy toimijoiden teksteissä, miten tulevaisuus heille näyttäytyy –
heidän odotushorisonttiaan, toisin sanoen. Analysoin näitä tulevaisuuskuvia kokemusavaruutta vasten, eli tarkastelen, miten kokemukset
menneestä heijastuvat odotuksiin tulevaisuudesta. Teksti ei siis ole
yleispätevä kuvaus 1950–60-luvun ihmisten kokemusavaruudesta tai

22 Koselleck, Reinhart 2004: Futures Past: On the Semantics of Historical Time. [New ed.]. New
York, Columbia University Press, 255–275.
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odotushorisontista, vaan nimenomaan Sosiaalipoliittisen yhdistyksen
toimijoiden.
Käsitehistoriallisessa analyysissani tarkastelen, minkälaisia merkityksiä toimijat liittivät suunnittelun käsitteeseen. Lisäksi kiinnitän
huomiota ilmauksiin, joihin eksplisiittisesti liittyy jonkinlaista menneen tai tulevaisuuden kuvaamista negatiivisessa tai positiivisessa
valossa; normatiivisiin ilmauksiin (ts. ilmaisuja siitä miten jonkin,
esim. sosiaali- tai talouspolitiikan, pitäisi tai ei pitäisi olla); sekä epäpolitisoiviin ilmauksiin (esim. ”ei voi”, ”on pakko”, ”realiteetti”).23 Läpileikkaavia teemoja ovat sosiaalipolitiikan rooli ja tarkoitus, sosiaali- ja
talouspolitiikan välinen suhde sekä yhteiskuntapoliittisen suunnittelun
rooli ja olemus.

Normaalitiede: uusklassinen talousajattelu ja
konservatiivinen sosiaalipolitiikka
Kokemusavaruus: sota- ja säännöstelytalous
1950-luvun alussa suunnittelusta puhuminen oli vaikeaa sodan ja jälleenrakennuksen kuormittamassa Suomessa. Antti Saloniemi on erotellut tähän kaksi keskeistä syytä: ensiksi käsite yhdistyi suunnitelmatalouteen, sosialismiin ja sosialisointiin; toiseksi Suomessa elettiin
1950-luvun alussa edelleen sotienjälkeisessä säännöstelytaloudessa,
vaikka siitä hiljalleen oltiinkin luopumassa.24 Seppo Tiihonen on esittänyt vastaavia tulkintoja tutkimuksessaan valtioneuvostosta yhteiskunnallisena koordinoijana.25 Yhtenä esimerkkinä suunnittelun yhdistymisestä sosialistiseen suunnitelmatalouteen hän on nostanut esille
Sosiaalipoliittisessa yhdistyksessäkin toimivan Nils Meinanderin26
23 Politisoinnista ja epäpolitisoinnista tarkemmin ks. Kettunen, Pauli 2008: Globalisaatio ja
kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Tampere, Vastapaino, 68.
24 Saloniemi 1996, 91.
25 Tiihonen, Seppo 1985: Valtioneuvosto koordinoijana. Teoria ja käytäntö vuosina 1939–56.
Helsinki, Valtiovarainministeriön järjestelyosasto, esim. 153–154, 188–189, 231–232.
26 Nils Meinander toimi lähes koko 1950-luvun Yhdistyksen varaesimiehenä (1951–1960).
Meinander oli kansantaloustieteen professorina Ruotsalaisessa kauppakorkeakoulussa (1953–
1973). Hän oli myös RKP:n pitkäaikainen kansanedustaja (1945–1962), minkä lisäksi hän toimi
toisena valtiovarainministerinä Kekkosen I (1950–1951) ja IV (1953) hallituksissa sekä valtio
varainministerinä ja pääministerin sijaisena V. J. Sukselaisen I hallituksessa (1957).
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toteamuksen siitä, miten hän piti ”määritelmällisesti mahdottomana,
että suunnitelmatalous ja demokratia voisivat toimia yhdessä”.27
Tapani Paavonen puolestaan on esittänyt, että Suomessa suoritettiin sodanjälkeissuunnittelua periaatteessa Ruotsin esimerkin inspiroimana. Käytännössä länsimaisiin, sosiaalireformistiseen katsomukseen
perustuviin malleihin kuitenkin suhtauduttiin Suomessa penseästi.
Sen sijaan Suomessa päädyttiin suunnitelmaan, joka viittasi välittömään sodanjälkeiseen siirtymäkauteen. Paavosen mukaan porvarillisissa piireissä täystyöllisyyspolitiikka rinnastettiin sota-ajan säännöstelyyn ja nähtiin vapaan markkinatalouden vastaisena.28 Tiihonen on
hieman vastaavasti tunnistanut 1940-luvun ja 1950-luvun alun säännöstelykäytännön aikana kaksi kriittistä diskurssia, jotka edelsivät
1950-luvulla jalansijaa saanutta keynesiläisyyttä ja uutta talouspolitiikkaa: suunnitelmatalousdiskurssin ja säännöstelytalousdiskurssin.29
1950-luvun alun tilanne oli siis suunnitteludiskurssin kannalta
kiusallinen. Vaikka laajamittaisesta säännöstelystä oli jo luovuttu, valtalaki30 antoi valtioneuvostolle edelleen valtuudet säännöstellä talouselämää. Tiihosen mukaan kansantaloustieteen tutkijat kuitenkin saattoivat ohittaa suunnitelma- ja säännöstelytalousdiskurssit vedoten
siihen, että Suomen noudattama talous ei ollut säännöstelytaloutta
”taloustieteen esittämässä merkityksessä”.31 Vedottiin toisin sanoen
normatiivisiin ulottuvuuksiin: siihen millaista talouspolitiikan teoriassa pitäisi olla, ei millaista se käytännössä oli.
Vaikka sota sinänsä kavensi suunnitelmadiskurssia sotienjälkeisessä Suomessa, Pauli Kettunen on osoittanut, että sodan aikainen
rationalisointi osaltaan loi pohjaa myöhemmälle suunnitteluajattelulle. Sota loi tulkinta- ja määrittelykehyksen sosiaalisille ongelmille
sekä vaikutti kokemusavaruuden ja odotushorisontin väliseen suhteeseen. Työn tehokas järjestäminen, sosiaalinen rationalisointi ja integrointi sekä yksilökuri kytkeytyivät kansallisiksi välttämättömyyksiksi
27 Tiihonen 1985, 232.
28 Paavonen, Tapani 2006: Talouden kehitys ja talouspolitiikka hyvinvointivaltion kaudella.
Teoksessa Paavonen, Tapani & Kangas, Olli (toim.): Eduskunta hyvinvointivaltion rakentajana.
Suomen eduskunta 100 vuotta 8. Helsinki, Suomen eduskunta, 9–187, 36.
29 Tiihonen 1985, 231.
30 Laki talouselämän säännöstelemisestä poikkeuksellisissa oloissa 303/1941.
31 Tiihonen 1985, 238–239, 189.
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ja velvollisuuksiksi, jossa työvoiman luokittelu, sosiaalipsykologia sekä
yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen määrittely ja hallinnointi olivat
avainasemassa. Tämä myös legitimoi valtion roolia koordinoijana. Kilpailukyvyn säilyttäminen ja parantaminen rationalisointipolitiikan
kautta kehystettiin sotien jälkeenkin kansallisena välttämättömyytenä, mikä osaltaan loi yrityksille ja työnantajille vahvemman aseman
kuin Ruotsissa ja Norjassa.32 Juhana Aunesluoma puolestaan on tiivistänyt sodan paradoksaalisen vaikutuksen Suomelle: ”maa-alueeltaan
typistetty Suomen valtio tuli sodan kurimuksesta ulos vahvempana,
paremmin organisoituna ja laajemmin toimivaltuuksin varustettuna
kuin koskaan ennen.”33
1950-luvun alussa yhteiskuntasuunnitelmalliset katseet olivatkin
kohdistuneet ensisijaisesti talouspolitiikkaan ja talouskasvuun. Vaikka
ei sinänsä voine puhua pitkäaikaisen vakiintuneesta taloustieteellisestä tai poliittisesta paradigmasta, Tiihosen luonnehdinta ”perinteinen uusklassinen ajattelu”34 kuvaa tämän artikkelin tarkoitukseen
riittävän hyvin tuolloin hallitsevinta talous- ja sosiaalipoliittista ajattelutapaa. Se oli jatkumoa 1940-luvulla vallinneille talousteoreettisille
ja poliittisille näkemyksille, joiden mukaan valtion osuuden tuli olla
talouden prosesseissa vähäinen ja talouspolitiikan passiivista. Näkemyksen mukaan valtion talouspoliittisen ohjailun tuli rajoittua lähinnä
rahapolitiikkaan sekä hintojen ja palkkojen säännöstelyyn. 1950-luvun
alkupuolella ajattelutapaa alkoi hiljalleen haastaa keynesiläinen uusi
talouspoliittinen ajattelu, jossa kokonaisvaltaisemman finanssipolitiikan avulla pyrittiin suhdanteiden tasaamiseen sekä täystyöllisyyteen ja sitä kautta tapahtuvaan talouskasvuun. Tiihonen luonnehtii

32 Kettunen, Pauli 2018: Wars, nation and the welfare state in Finland. Teoksessa Obinger,
Herbert, Petersen, Klaus & Starke, Peter (toim.): Warfare and Welfare: Military Conflict and Welfare
State Development in Western Countries. Oxford, Oxford University Press, 260–289; Kettunen,
Pauli 1997: Työjärjestys: Tutkielmia työn ja tiedon poliittisesta historiasta. Helsinki, Tutkijaliitto,
92–96, 161–165; Ruotsin kehityksestä vrt. Andersson, Jenny 2003: Mellan tillväxt och trygghet.
Idéer om produktiv socialpolitik i socialdemokratisk socialpolitisk ideologi under efterkrigstiden. Uppsala,
Acta Universitatis Upsaliensis.
33 Aunesluoma, Juhana 2011: Vapaakaupan tiellä: Suomen kauppa- ja integraatiopolitiikka maailmansodista EU-aikaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1303. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 142.
34 Tiihonen 1985, 191.
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ajattelutapojen edustavan ”konservatiivista” ja vastaavasti ”dynaamista”
talouspoliittista ajattelua.35
Konservatiiviseen, uusklassiseen talouspoliittiseen ajatteluun ei
luonnollisestikaan sopinut kokonaisvaltainen, taloudellisia suhdanteita
tasoittava sosiaalipolitiikka. Pauli Kettusen mukaan sosiaalipolitiikkaa
oli perinteisesti harjoitettu pragmaattisina toimenpiteinä taloudellisten resurssien puitteissa ja/tai risteävien etujen yhteensovittamisena yleisen kansallisen edun nimissä.36 Se oli toisin sanoen talouspolitiikalle alistettua sekä kohdennettua, näkyvimpiä intressiryhmiä
palvelevaa ja niiden ristiriitoja tasoittavaa politiikkaa. Suomessa keskeisimmät ryhmät olivat perinteisesti muodostuneet maatalousväestöstä (ennen muuta pienviljelijöistä) sekä työväestöstä.
1950-luvun alussa Sosiaalipoliittisen yhdistyksen edustajat ilmaisivat kirjoituksissaan lähinnä uusklassista talouspoliittista ajattelua ja
konservatiivista sosiaalipoliittista ajattelua. Nils Meinanderin mukaan
sosiaalipolitiikan kansantaloudelliset rajat määräytyivät kansantulon
mukaan: jos ”kansantulo lisääntyy hitaammin kuin ilman [tiettyä
sosiaalipoliittista] toimenpidettä, on sosiaalipolitiikan kansantaloudelliset rajat sivuutettu”. Hän näki, että Suomen kaltaisen köyhän valtion kannattaisi asettaa etusijalle työkykyisiin kansalaisiin kohdistuva
sosiaalipolitiikka ennemmin kuin panostaa laajempaan, ”tuottamattomiin kansalaisiin” ulottuvaan järjestelmään, jossa tuotto on hidasta ja
menot välittömiä.37
Meinanderin käsitys sosiaalipolitiikan taloudellisista rajoista ja
tarkoituksenmukaisuudesta sai vastakaikua niin Heikki Warikselta
kuin Niilo Mannioltakin38. Waris painotti, miten ”on varmaan olemassa
jokin raja, jonka ylittäminen koituu kansantaloudelle vahingolliseksi
35 Tiihonen 1985, 185, 191.
36 Kettunen 2018, 25–26.
37 Meinander, Nils 1951: Sosiaalipolitiikan kansantaloudelliset rajat. Sosiaalinen aikakauskirja,
34 (3), 255–268, 266.
38 Niilo A. Mannio oli pitkän linjan sosiaalipoliitikko. Hän toimi mm. sosiaaliministeriön
kansliapäällikkönä (1917–1951), sosiaalivakuutuskomitean puheenjohtajana (1945–1949) sekä
edistyspuoluelaisena sosiaaliministerinä Oskari Mantereen hallituksessa (1928–1929). Mannio
teki pitkän uran myös Sosiaalipoliittisessa yhdistyksessä: hän toimi Sosialireformiyhdistyksen
puheenjohtaja (1921–1929), minkä jälkeen hän jatkoi yhdistyksen hallituksessa ja sittemmin
johtokunnassa vuoteen 1953 saakka. Mannio säilytti tiiviit siteet yhdistykseen 1960-luvulle
saakka.
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ja on silloin sosiaalipolitiikankin kannalta epätarkoituksenmukainen”.
Hän myös varoitti synnyttämästä mielikuvaa sosiaalipoliittisen valtion
rajattomista varoista.39 Mannio puolestaan kummeksui ”teoreettisena
omituisuutena” universalistisia sosiaalipoliittisia toimenpiteitä, kuten
lapsilisää ja äitiysavustusta40. Sen sijaan hän Meinanderin tavoin piti
työväenvakuutusta järkevänä, sillä se olisi kansantaloudellisesti hyödyllisintä ja edullisinta toteuttaa palkansaajien ja työnantajien kantaessa
päävastuun rahoittamisesta.41
Mannio myös syytti maalaisliittoa työväen sosiaalivakuutuksen
(etenkin palkansaajien sairausvakuutuksen) estämisestä silkasta kateudesta. Hän nosti lisäksi esille, miten ”ennakkosuunnitelma” olisi edesauttanut näiden tärkeiden uudistusten huomioon ottamista.42 Syytöksessä kuuluu Mannion katkeruus sosiaaliministerikaudelta Mantereen
hallituksessa (1928–1929). Sen oli ollut määrä saattaa päätökseen
edeltävän hallituksen aikana hyväksytty sairausvakuutuslaki, jonka
maalaisliitto junaili lepäämään vaalien yli. Asiaa ei kuitenkaan ehditty
käsitellä ennen Mantereen hallituksen kaatumista virkamiesten palkkojen korottamiseen ja eduskunnan hajottamista, ja seuraavilla valtiopäivillä sairausvakuutuslakiesitys kaatui.43
Varojen tarkoituksenmukaisen käytön lisäksi huolta herätti laajan
sosiaalipolitiikan oikeudenmukaisuus. Meinander näki kattavan sosiaalipolitiikan ongelmallisena monesta näkökulmasta. Sosiaalimenot
piti ensinnäkin kerätä toisten yhteiskunnan jäsenien tuloista. Lisäksi
sosiaalipolitiikka lisäsi ostovoimaa, joten inflaation hillitsemiseksi tuli
rajoittaa muiden ostovoimaa. Ennen pitkää tämä heikentäisi sosiaalipolitiikan legitimiteettiä, sillä jossain vaiheessa – ”paljon ennen kuin
39 Waris, Heikki 1951: Sosiaalisen tasauksen pyrkimys. Nykyajan sosiaalipolitiikan kehityssuunnasta. Suomalainen Suomi, 19 (8), 453–459, 457–458.
40 Lapsilisälaki (541/1948) astui voimaan vuonna 1949; äitiysavustus laajennettiin vuonna
1949 kattamaan kaikki äidit (Hellsten, Katri 1993: Vaivaishoidosta hyvinvointivaltion kriisiin. Hyvinvointivaltiokehitys ja sosiaaliturvajärjestelmän muotoutuminen Suomessa. Väitöskirja.
Helsingin yliopisto, Helsinki, 267).
41 Mannio, Niilo A. 1952: Sosiaaliturvajärjestelmämme kehittäminen. Sosiaalinen aikakauskirja,
35 (4), 451–460, 456–457.
42 Mannio 1952, 457.
43 Bergenheim, Sophy 2013: Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä. Sosiaalidemokraattien ja maalaisliiton ristiriidat sosiaalivakuutuksen synnyssä ja kehityksessä 1927–1964. Pro gradu
‑tutkielma. Helsingin yliopisto, Helsinki, 23–43; Muiluvuori, Jukka 2000: Mannio, Niilo.
Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. <https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/918>.

b ergenh eim

29

täydellinen tulojen tasoitus on toteutettu” – ”vastustus ostovoiman
vähentämistä vastaan tulee ylivoimaiseksi”.44 Heikki Waris puolestaan maalasi sosiaalipoliittisen tutkimuksen tehtäväksi osoittaa toteutuneiden ”tasaustoimenpiteiden” tarkoituksenmukaisuutta. Näin voitaisiin jatkossa arvioida, miten pitkälle tasaus olisi jatkossa ulotettava,
”jotta saavutetaan tasapaino sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja
yksilön vapauden välillä”.45
Meinanderin, Wariksen ja Mannion kirjoitukset 1950-luvun
alusta heijastelivat ajattelutapaa, jossa sosiaalipolitiikkaa oli mahdollista harjoittaa vain talouspolitiikan asettamissa raameissa ja jossa valtion rooli tuli rajoittaa tarkoituksenmukaisimpaan ohjailuun. Sosiaalipolitiikka näyttäytyi lisäksi nollasummapelinä, jossa vastakkain olivat,
Wariksen sanoin, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja yksilönvapaus.
Sosiaalisten eriarvoisuuksien tasoitus oli toisin sanoen yhteiskunnan
toisten jäsenten vapaudesta pois – yhteiskunnan tuen saajat tai sen tarpeessa olevat muodostivat suoran uhan parempiosaisille. Sosiaalipolitiikan legitimiteetti oli sanalla sanoen kapealla pohjalla.
Suunnittelua ei sinänsä vierastettu ehdottomasti. Tiedelähtöisen
suunnittelun potentiaali nähtiin kuitenkin ennen muuta siinä, että sen
avulla voitaisiin määritellä tarkoituksenmukaisin sosiaalipoliittinen
suunta. Oli tärkeää löytää kustannustehokkaimmat ratkaisut ja välttää
tahattomat negatiiviset seuraukset (kuten inflaatio), mutta vähintään
yhtä tärkeää oli kuitenkin säilyttää sosiaalipolitiikan legitimiteetin
hauras tasapaino. Tämä heijastelee taustalla vaikuttavaa uusklassista
talousajattelua. Vaikka ymmärrettiinkin, että suunnittelu ja valtiollinen
interventio saattoivat palvella yhteistä hyvää ja oikeudenmukaisuutta,
interventio koettiin silti myös loukkauksena yksilönvapautta kohtaan
sekä yksilön autonomian rajoittamisena.
Odotushorisontti: jälleenrakennus
Kokemusavaruus näkyi Sosiaalipoliittisen yhdistyksen edustajien kirjoituksissa tiukasti rajautuneena odotushorisonttina. Sodan, niuk44
45

Meinander 1951, 266.
Waris 1951, 459.
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kuuden ja säännöstelytalouden kurimuksen jälkeen oli tärkeää saada
jälleenrakennus käyntiin ja Suomi takaisin jaloilleen sekä sisäpoliittisesti että kansainvälisesti. Tässä näkymässä kansantulon kasvattaminen
näyttäytyi ensisijaisen tärkeänä.
Kaikessa määrätietoisuudessaankin sodanjälkeinen odotushorisontti oli hauras ja rajoittunut; se oli kapea-alainen ja rajautunut lähitulevaisuuteen. Suomi oli valtiona ja yhteiskuntana kokenut kovia, eikä
venettä ollut varaa keikuttaa yhtään enempää, jotta yhteiskuntarauha,
jälleenrakennus ja kansantalouden nousu eivät vaarantuisi. Tähän liittyivät myös Mannion, Meinanderin ja Wariksen näkemykset sosiaalipolitiikan legitimiteetistä. Uusklassisen talousajattelun mukaisesti
säännöstelytalous soti lähtökohtaisesti ihmisten oikeustajua vastaan,
eikä siinä tilanteessa ollut viisasta vaatia yhteiskunnan jäseniltä vieläkin enemmän joustoa yksilön oikeuksien ja vapauden suhteen.
Seppo Tiihosen mukaan Suomessa alkoi 1940–1950-lukujen
taitteessa näkyä keynesiläistä ajattelumallia, jossa sosiaalipolitiikkaa
ei nähty yksinomaan taloudellisena rasitteena, vaan laaja ja kattava
sosiaaliturva nähtiin yhtenä keinona lisätä kansantuloa.46 Näkemys
lienee rantautunut osaltaan Ruotsista, jossa 1950-luvun alussa vallitsi
niin kutsuttu vahvan yhteiskunnan näkemys. Sen mukaan sosiaali
politiikan laajeneminen oli keino lisätä taloudellista tuottavuutta.47
1950-luvun alun Sosiaalipoliittisessa yhdistyksessä tätä ajattelutapaa
ei ollut omaksuttu. Sosiaalipolitiikka kylläkin nähtiin kansantulon
kasvattamisen työkaluna, mutta tiukasti olemassa olevan kansantulon
puitteissa. Varsinkin Meinander ja Mannio painottivat, miten sosiaalipolitiikan tuli lisätä ja ylläpitää työtä ja työkykyä, ja sen mukaisesti
tuli priorisoida tuottavia yksilöitä ja ryhmiä, kuten työväestöä ja keskiluokkaa.48
Meinanderin ja Mannion kirjoituksissa näkyy ristiriitainen suhtautuminen suunnitteluun. Kuten yllä nostin esille, Mannio piti selkeää pitkän aikavälin sosiaalipoliittista suunnitelmaa tärkeänä, jotta
sosiaalipolitiikan alttiutta eturyhmäpolitikoinnille voitaisiin minimoida. Sekä Meinander että Mannio myös painottivat, miten sosiaa46
47
48

Tiihonen 1985, 234.
Ks. esim. Andersson 2003, 32–34.
Mannio 1952; Meinander 1951.
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lipolitiikan (etenkin tulonsiirtojen) laajempia taloudellisia vaikutuksia
olisi syytä arvioida etukäteen, ja sosiaalipolitiikan tulisi vuorostaan
pohjautua näihin arvioihin. Toisaalta molemmat korostivat samalla,
miten johdonmukainen suunnittelu oli vaikeaa, ja varoittivat sosiaalipolitiikan kumulatiivisista ja vaikeasti ennakoitavista vaikutuksista,
eritoten inflaatiosta.49 Rajatun odotushorisontin mukaisesti oli siis järkevintä pitäytyä konservatiivisessa sosiaalipolitiikassa, jotta kansantulon kasvulle ei aiheutettaisi häiriöitä.
Mannion ja Meinanderin näkemyksistä ei voi lukea, että he olisivat nähneet sosiaalipolitiikan laajenemisen kategorisesti ei-toivottuna
kehityksenä, päinvastoin. Mutta siinä missä vahvaan yhteiskuntaan
uskovat sosiaalidemokraatit Ruotsissa näkivät laajan sosiaalipolitiikan
myötä lisääntyneen hyvinvoinnin kulkevan symbioosissa taloudellisen
kasvun kanssa,50 Meinander ja Mannio näkivät asetelman merkittävästi hierarkkisempana. Tarkoituksenmukaisin ja oikeudenmukaisin
keino laajentaa sosiaalipolitiikkaa oli kasvattaa kansantuloa: ”pyrkimykset kaakun suurentamiseksi antavat nykyisin niin paljon parempia
tuloksia, vaikka viipaleet edelleen olisivatkin melko erisuuruisia, kuin
pyrkimykset jakaa se tasaisemmin, että päähuomio pitäisi kohdistaa
ensiksimainittuihin.”51
Waris puolestaan näki laajentuvan ja universalistisia piirteitä
omaksuvan sosiaaliturvan heikentävän tärkeitä sosiaalisia ja moraalisia hyveitä, kuten omatoimisuutta, yksilön vastuuta itsestään sekä
yhteisön vastuuta heikoimmistaan. Hän painotti, miten yhteiskunta
edelleen tarvitsi ei-valtiollisia, vapaaehtoisia toimijoita, jotka toimittivat tärkeää moraalista, sivistyksellistä ja kasvatuksellista virkaa.52
Tämä näkemys selittyy paitsi Wariksen taustalla Suomen Huollossa
myös hänen kristinuskollaan, jonka näkökulmasta moraalisuuden ja
hengellisyyden irrottaminen sosiaalisista suhteista näyttäytyi merkit-

49
50
51
52

Mannio 1952; Meinander 1951.
Andersson 2003, 35.
Meinander 1951, 268.
Waris 1951, 458–459.
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tävänä uhkana.53 Tähän huolenaiheeseen liittyi myös Wariksen varoittelu vahingollisista käsityksistä sosiaalipoliittisen valtion roolista ja
olemuksesta.
[N]äitten monien sosiaalisten etujen saaminen valtiolta (tai kunnalta)
helposti johtaa siihen käsitykseen, että nykyajan sosiaalipoliittinen
valtio on kuin hyväntahtoinen vanha täti, jolla on rajattomasti varoja ja
joka jakelee apuaan lapsille koskaan vaatimatta mitään vastapalvelusta
taikka takaisin maksua. Tällaisen ”avustusmielialan” syntyminen kaikkina aikoina liittyy moraalisesti heikentävänä tekijänä kaikkiin huolto
järjestelmiin, ja mitä laajemmalle ilmaissaanti ulotetaan, sitä suuremmaksi tuo kasvatuksellinen vaara tulee.54

Tiihosen mukaan Wariksen näkemys ”ei saanut millään taholla vasta
kaikua. Valtion oli oltava täti, jolta vaadittiin palveluksia. Valtion oli
oltava yhteishyvän valtio.”55 Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Mannio ja
Meinander kuitenkin ilmaisivat samankaltaisia ajatuksia kuin Waris.
He eivät nähneet kansalaisilla olevan kyseenalaistamaton oikeus
vaatia valtiolta palveluksia, vaan valtio teki kansalaisille palveluksia
sitä mukaa kuin sillä oli siihen mahdollisuus. Valtiolla oli oikeus ja
velvollisuus priorisoida ja kohdentaa palveluksiaan, ja kansalaisilla oli
velvollisuus kantaa vastuuta itsestään. Valtio ja yhteiskunta toki nähtiin yhteisönä; sikäli siis Mannion, Meinanderin ja Wariksen näkemysten mukaan oli kyse myös yhteishyvästä. Yhteishyvän liikkumavara oli kuitenkin kapea, sillä yhden ryhmän hyvä oli joltain toiselta
ryhmältä pois – niin taloudellisesti kuin moraalisestikin.

53 Waris oli kirjoittanut tässä hengessä puheenvuoron yhteisvastuullisuuden puolesta Murros
ajan yhteiskuntamme -artikkelissaan edeltävänä vuonna, Waris, Heikki 1950: Murrosajan yhteiskuntamme. Suomalainen Suomi, 18 (6), 327–332. Wariksen kristinuskosta ja toiminnasta setlementtiliikkeessä sekä niiden suhteesta hänen yhteiskuntapoliittisiin näkemyksiinsä ks. Lindberg,
Hanna 2015: Lutheranism and welfare state expertise. The example of Heikki Waris. Perichoresis,
13 (2), 97–113.
54 Waris 1951, 458.
55 Tiihonen 1985, 256.
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Kilpaileva paradigma: yhteiskuntasuunnittelu 
ei-toivotun ennaltaehkäisynä
Kokemusavaruus: yhteiskunnallinen arvaamattomuus
Heikki Waris piti vuoden 1954 Tieteen päivillä Helsingin yliopistolla esitelmän ”Yhteiskunnan suunnittelu: Suunnittelu vai suunnittelemattomuus?” Pohdinnat suunnittelun ja suunnittelemattomuuden
eroista, hyödyistä ja haitoista heräsivät hänen mukaansa ”erityisesti sellaisena ajankohtana, jolloin sodanaikaisesta säännöstelytaloudesta ja
lukuisista määräyksistä luovutaan”. Wariksen mukaan suunnittelemattomuus viittasi liberalistiseen käsitykseen kapitalismista. Aiemmin oli
”mielellään ja usein” puhuttu ”vapaan kilpailun järjestelmän ja vapaan
hinnanmuodostuksen” koneistosta, joka hakeutuu automaattisesti ja
itseään korjaavasti luonnolliseen harmoniaan, mikäli sitä ei ulkoapäin
häiritä – etenkään valtiollisen intervention kautta. Wariksen mukaan
vapaa markkinatalous nautti Suomessa edelleen korkeaa sosiaalista
arvostusta ”ns. yhteiskunnan johtavassa kerroksessa” ja akateemisessa
maailmassa.56
Waris kuitenkin näki jo ensimmäisen maailmansodan asettaneen
liberalistisen käsityksen markkinatalouden tasapainomekanismista
kyseenalaiseksi. Ei-taloudelliset tekijät, kuten sotatalous ja teknologinen kehitys, olivat yhä useammin muuttuneet määrääviksi tekijöiksi.
Lisäksi ammattiyhdistysliikkeen kasvun ja 1930-luvun laman myötä
joukkotyöttömyyden taloutta tervehdyttävään vaikutukseen ei enää
uskottu samalla tavalla; sen sijaan täystyöllisyys ja sosiaaliset tavoitteet
olivat nousseet etualalle. Näiden tekijöiden myötä jopa kapitalistisissa
maissa oli ”tahtoen taikka tahtomatta siirrytty yhteiskunnan suunnitteluun, vastaisen kehityksen tietoiseen ja suunnitelmalliseen hahmoitteluun”. Tilanne ei kuitenkaan näyttäytynyt Warikselle yksinomaan
positiivisena, vaan luonnontieteisiin pohjautuvan teknologian kiihtyvä
kehitys oli tehnyt yhteiskunnasta dynaamisemman ja vaikeamman
hallita sekä koetteli yhteiskunnan instituutioita ja sosiaalisia suhteita.
Empiirisiin sosiaalitieteisiin pohjautuva yhteiskuntasuunnittelu näyttäytyi Warikselle keskeisenä keinona kohdata ”tekniikan voittokulun”
56 Waris, Heikki 1954: Yhteiskunnan suunnittelu. Suunnittelu vai suunnittelemattomuus?
Suomalainen Suomi, 22 (1), 13–18, 13.
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luomat haasteet.57 Wariksen puheenvuorossa näkyi hänen omaksumansa vaikutteet Yhdysvaltain-opinto- ja tutkimusmatkaltaan (1952–
1953).58
1950-luvun puolivälissä Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ”normaalitiedettä” (uusklassista talousajattelua ja konservatiivista sosiaalipoliittista ajattelua) alkoi yhä laajemmin haastaa kilpaileva paradigma: laajamittainen yhteiskuntasuunnittelu. Se ei vastannut Tiihosen kuvaamaa
dynaamista, keynesiläistä uutta taloustiedettä tai siihen istuvaa vahvan
yhteiskunnan laajaa sosiaalipolitiikkaa Jenny Anderssonin kuvauksen
mukaisesti. Uusi käsitys yhteiskuntasuunnittelusta suhtautui kuitenkin
suopeammin valtiolliseen interventioon, suorastaan vaati sitä. Se näyttäytyi keinona ennaltaehkäistä ei-toivottuja kehityskulkuja. Sikäli se
siis oli jatkumoa aiemmalle varoittelulle sosiaalipolitiikan tahattomista
seurauksista. Merkittävänä erona kuitenkin oli, että suunnittelun mahdollisuuksiin ei suhtauduttu epäillen – päinvastoin uskottiin vakaasti,
että tieteeseen pohjautuva kokonaisvaltainen suunnittelu oli toimivin,
ellei jopa ainoa, keino ehkäistä yhteiskuntapoliittista kaaosta.
Uutta ajattelutapaa selittää kokemusavaruus: 1950-luvun puolivälin yhteiskunnallinen myllerrys, jonka yksi merkittävimmistä tapahtumista oli vuoden 1956 yleislakko. Toukokuussa 1956 myös kansaneläkejärjestelmä uudistettiin; monivaiheinen ja sangen sekava uudistus
kytkeytyi loppujen lopuksi samoihin tekijöihin kuin yleislakko.
Lopputuloksena oli radikaali uudistus, jossa maksuihin suhteutetusta
järjestelmästä siirryttiin tasaetujärjestelmään. Vaikka uudistunutta
kansaneläkejärjestelmää on nimitetty tulonsiirtona palkansaajilta maaseudulle ja siten maalaisliiton voitoksi, tosiasiassa sekä maalaisliitto
että SDP olivat lopputulokseen pettyneitä. Järjestelmän kustannukset
kasvoivat kolminkertaisiksi, mutta eläkkeet olivat silti pieniä.59
Valtion ja yhteiskunnan haasteet eivät rajoittuneet vuoteen 1956.
Lama ja työttömyys rasittivat valtiontaloutta, ja vuosi 1957 kului kassa
kriisitunnelmissa (vaikka myöhempien arvioiden mukaan valtionbudjetti oli tosiasiassa ylijäämäinen). Sukselaisen hallitus, jossa Meinander
toimi valtiovarainministerinä, yritti korjata tilannetta muun muassa
57
58
59

Waris 1954, lainaukset s. 14 ja 17.
Rainio-Niemi 2009.
Kansaneläkelain uudistuksesta yksityiskohtaisemmin ks. Bergenheim 2013, 68–89.

b ergenh eim

35

julistautumalla vuorokaudeksi varattomaksi ja lykkäämällä lapsilisien
maksatusta. Suomen kansandemokraattinen liike (SKDL) sai kuitenkin
estettyä jälkimmäisen jarrutuskeskustelulla. Hallituksen politiikkaa
vastaan järjestettiin myös mittavia mielenilmauksia.60
Sosiaalimenojen liiallisuudesta keskusteltiin vilkkaasti syksyllä
1957.61 15.10.1957 Sosiaalipoliittinen yhdistyskin järjesti keskustelutilaisuuden, jonka alusti yhdistyksessä ensiesiintymisensä tekevä Pekka
Kuusi esitelmällään ”Voiko sosiaalimenojamme supistaa”. Kuusi oli
edellisenä vuonna väitellyt aiheenaan alkoholinkäyttö maaseudulla,
minkä yhteydessä hän oli jo puhunut myönteisesti ”yhteiskunnan
suunnittelusta”.62 Olavi Riihisen mukaan Kuusen ohjaaja-vastaväittäjä
Heikki Waris ”ilmeisesti luotti” Kuuseen, joka oli saanut korkeimman
mahdollisen arvosanan väitöskirjastaan.63 Kuusen esitelmän kommentaattoreina toimivat muun muassa Mannio ja Meinander.
Kuusen lukuisat epäpolitisoivat sanavalinnat eivät jättäneet tulkinnanvaraa: sosiaalipolitiikan kriisi oli ”kiistaton”, koska sosiaalimenot
eivät olleet sopeutuneet kansantuloon. Varoittavina esimerkkeinä
esiintyivät ennen muuta kansaneläkeuudistus sekä lapsilisäjärjestelmä.
Kansantulon lisääminen oli ”luonnollisin” ja ”ainoa tie” sosiaalimenojen
supistamiseen (kansantuloon suhteutettuna) ja sosiaalipolitiikan laajentamiseen. Siihen saakka Kuusi vaati: ”sosiaalipolitiikan laajeneminen seis!”.64 Kuusen näkemys talous- ja sosiaalipolitiikan suhteesta
vastasi Sosiaalipoliittisen yhdistyksen normaalitiedettä: talous asetti
sosiaalipolitiikalle raamit, ja sosiaalipolitiikka nähtiin taloudellisena
rasitteena ja nollasummapelinä.
Mannio tiivisti lyhyeen puheenvuoroonsa normaalitieteen
mukaiset avainnäkemyksensä konservatiivisesta sosiaalipolitiikasta.
Hän antoi rivien välistä ymmärtää, että lapsilisät ja kansaneläkeuu60 Vuoden 1957 tapahtumista tarkemmin ks. Kangas, Olli 2006: Politiikka ja sosiaaliturva
Suomessa. Teoksessa Paavonen, Tapani & Kangas, Olli (toim.): Eduskunta hyvinvointivaltion
rakentajana. Suomen eduskunta 100 vuotta 8. Helsinki, Edita, 190–366, 297–298; Uljas, Päivi 2012:
Hyvinvointivaltion läpimurto. Helsinki, Into Kustannus, 162–170.
61 Uljas 2012, 170–171.
62 Tuomioja 1996, 72.
63 Riihinen 2009, 102.
64 Kuusi, Pekka 1958: Voidaanko sosiaalimenojamme supistaa. Tutkielmia N:o 7 / Sosiaalipolitiikan laitos. Helsinki, Helsingin yliopisto.
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distus ovat liian kalliita, minkä lisäksi palkansaajien sosiaaliturvaa oli
laiminlyöty. Lisäksi hän nosti esille, miten ”kansa itse, siis etujen saajat”
osallistuvat sosiaalimenojen rahoittamiseen liian vähän.65
Lapsilisäepisodista ilmeisen katkera Meinander käytti monta
puheenvuoroa. Hän kiitteli Kuusen esitystä siitä, että se oli asettanut
sosiaalimenot ”oikeata kansantaloudellista taustaa vastaan”. Hän
korosti aiempien kannanottojensa mukaisesti liian laajan sosiaalipolitiikan inflaatioriskiä ja kehysti paisuneet sosiaalimenot kassakriisin
syyksi. Hän peräänkuulutti konservatiivista ja kohdennettua sosiaalipolitiikkaa – varsinkin lapsilisät olisivat edelleen joutaneet hänen puolestaan leikkurin alle. Keynesiläisyyttä edustaneen Väestöliiton toiminnanjohtaja Heikki von Hertzenin kommentit puolestaan kirvoittivat
Meinanderilta piikikkäitä kommentteja. ”Ammattivelvollisuuksiinsa”
eli kansantaloustieteen professuuriinsa vedoten hän viittasi useasti
”taloudellisiin realiteetteihin”, jotka unohtuivat ”sosiaalipoliittisissa
toivomuksissa”. Hierarkia oli Meinanderille selvä: ”Sosiaalipolitiikka
on kuitenkin ainoastaan eräs talouspolitiikan tärkeä osa.”66
Kuusi ei kuitenkaan yhtynyt Meinanderin määrittelyyn sosiaalija talouspolitiikan suhteesta, vaan tarkasteli molempia osana laajempaa
yhteiskunnallista kehitystä ja viitekehystä. Kuusi poikkesi Sosiaalipoliittisen yhdistyksen normaalitieteestä ratkaisevasti siinä, että hän näki
sosiaalipolitiikan poliittisen uhkapelin ja pimeässä hapuilun johtuvan
liian vähäisestä suunnittelusta ja interventiosta. Wariksen tavoin Kuusi
näki kokonaisvaltaisen suunnittelun keinona hallita sosiaalipolitiikkaa
ja ehkäistä kaoottista ja ei-toivottua kehitystä. Suunnittelemattomana
tilapäisratkaisuna hän näki myös ”kassakriisitunnelmissa tehdyn sosiaalipolitiikan”, eli tältäkään osin Meinander ei saanut Kuuselta vastakaikua. Sen sijaan hän vetosi Sosiaalipoliittisen yhdistyksen velvollisuuteen ”panna sosiaalipoliittinen tietämys parempaan järjestykseen”,
mitä pitkäjänteinen suunnittelu edellytti. Mannio yhtyi vetoomuksen
kiitoksin.67

65
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Kuusi 1958, 20–21.
Kuusi 1958, 10–11, 17–18, 21–22, lainaukset s. 10, 17, 21.
Kuusi 1958, 23.
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Odotushorisontti: arvaamattomuuden pelko
Syyskuussa 1956 Pekka Kuusi julkaisi artikkelin ”Hallitun yhteiskunta
politiikan mahdollisuuksista”. Artikkelin taustalla oli Helsingin yliopiston rehtorin Paavo Ravilan puhe, jossa hän peräänkuulutti keskustelua ”demokraattisen suunnittelun” (vrt. sosialistinen ”totaalinen
suunnittelu”) mahdollisuuksista. Kuusi tarttui kutsuun hanakasti. Hän
ei pitänyt liiallista suunnitelmallisuutta uhkana; kansaneläkelain käsittely oli osoittanut aivan päinvastaisia huolenaiheita.68
[K]ansanedustajat ovat suomalaisen yhteiskuntapolitiikan – ja tässä
tapauksessa nimenomaisesti suomalaisen sosiaalipolitiikan – ratkaisijoina vakuuttavasti osoittaneet, että totaalisen suunnittelun uhka
ei ole yllämme tänään vielä aivan ahdistava. Kansanedustajat ovat
samalla osoittaneet sen, miten etäällä me Suomessa olemme hallitustakin yhteiskuntapolitiikasta.69

Heikki Waris lauloi samanhenkistä laulua jo vuonna 1954. Hänen
mukaansa yhteiskunnan alati kiihtyvä teknologinen kehitys sekä
lisääntyvä dynaamisuus asettivat ”yhteiskunnan laitokset ja kaikki
sosiaaliset suhteet entistä ankarammalle koetukselle”. Tämä myös
uhkasi alkanutta yhteiskuntasuunnittelun eetosta ja käytäntöä: alkoi
tulla yhä haasteellisemmaksi suunnitelmallisesti kaventaa ”kulttuurimme teknillisen kärjen ja sen sosiaalisen lohkon välimatkaa”.70
Ongelmana ei siis ollut liian laajamittainen suunnittelu, vaan yhteiskunnan nopea ja epätasapainoinen muutos. Tämän kehityksen ja sen
ei-toivottuja seurauksia suitsimaan nimenomaan tarvittaisiin suunnittelua, mutta muutoksen nopeus ja suunta uhkasivat senkin mahdollisuuksia. Arvaamattomuuden pelko oli toisin sanoen keskeinen
osa sekä kokemusavaruutta että odotushorisonttia. Pelko odotuksena
kumpusi vaikeasta kokemuksesta, eli pelosta kokemuksena. Tämä vastaavasti heijastui siihen, miten suunnittelun rooli näyttäytyi erilaisena:

68 Kuusi, Pekka 1956: Hallitun yhteiskuntapolitiikan mahdollisuuksista. Suomalainen Suomi, 24
(5), 329–332.
69 Kuusi 1956, 329.
70 Waris 1954, 17.
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ei moraalisesti kyseenalaisena interventiona ja yksilönvapauden loukkauksena, vaan työkaluna tulevaisuuden hallitsemiseen.
Suunnittelua mahdollisesti odottavista haasteista huolimatta sen
nähtiin olevan (ainoa) oikea tie. Mahdollisuudet ennakoida ja hallita
tulevaa kytkeytyivät laajempaan yhteiskunnallisen tiedontuotannon
muutokseen. 1940- ja 1950-lukujen aikana systemaattinen ja empiirinen yhteiskuntatieteellinen tieto ja valtiontaloudellinen tieto (esim.
kansantalouden tilastointi) lisääntyivät merkittävästi.71 Seppo Tiihosen mukaan suunnittelusta, sosiaalisuunnittelusta ja yhteiskuntasuunnittelusta oli tulossa sosiaalipoliittisen diskurssin keskeinen osa.72
Yhteiskuntatieteet alettiinkin nähdä omana erityisalanaan, mistä on
osoituksena esimerkiksi valtiotieteellisen tiedekunnan perustaminen
(1945) ja sosiaalipolitiikan oppituolin perustaminen (1946).
Empiiristen menetelmien ja tilastojen kehittymisen nähtiin tuottavan uudenlaista, kriittistä ja objektiivisuuteen pyrkivää tiedettä. Näkemyksen taustalla vaikutti looginen empirismi, jonka mukaan todellisuuskäsitysten tulee pohjautua kokemuksiin ja havaintoihin. ”Uusissa
yhteiskuntatieteissä” vallitsi tämän filosofisen suuntauksen mukaisesti
voimakas positivistinen henki, jossa yhteiskuntatieteet rinnastettiin
luonnontieteisiin.73 Loogisen empirismin näkyvin edustaja Eino Kaila
olikin sekä Heikki Warikselle että Pekka Kuuselle tärkeä vaikuttaja.74
Uudet (angloamerikkalaiset) yhteiskuntatieteet näyttäytyivät
Warikselle ja Kuuselle rationaalisen ja pragmaattisen ajattelun ruumiillistumana. Vastaavasti Kuusen ja Wariksen teksteissä menneisyyden toimijat, tieteenalat ja diskurssit sekä samaa polkua seuraavat
aikalaiset esitettiin naiiveina, irrationaalisina ja emotionaalisina.
Näin nykypäivien sosiaalitieteilijän asenne on toinen kuin menneitten
vuosisatojen profeettojen taikka utopistien, jotka sisäisen näkemyk71 Paavonen 2006, 53; Waris 1954; Saloniemi 1996, 91–92, 97–98.
72 Tiihonen 1985, 257.
73 Tiihonen 1985, 258; Saloniemi 1996; Waris 1954, 17.
74 Kuusi, Pekka 1961b: Mietteitä suunnitelmallisen yhteiskuntapolitiikan vaiheilta. Teoksessa
Waris, Heikki (toim.): Heikki Waris ja 15 tohtoria. Juhlakirja Heikki Wariksen täyttäessä 60 vuotta.
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 7. Porvoo & Helsinki, WSOY, 153–160b, 155; Kettunen
1997; Saloniemi 1996; Haimi, Olavi 2000: Yhteiskuntasuunnittelun pitkä marssi: suomalaisen sosiaalipoliittisen suunnittelun kehitys. Tapaus kuntien valtionosuusuudistus. Väitöskirja. Helsingin
yliopisto, Helsinki, 136–137.
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sensä ja innoituksensa varassa pyrkivät ajatuksissaan rakentamaan tulevaisuuden yhteiskuntaa omien ihanteittensa ja uskonsa mukaisesti.75
Luontoa ihminen on oppinut ajattelullaan hallitsemaan, ihmistä ja
ihmisjoukkoja ihminen yhä yrittää hallita enemmän sydämellään kuin
aivoillaan, enemmän uskomuksillaan kuin tiedoiltaan.76
Me suomalaiset lienemme sosiaalisen kansanvallan rakentajina eskomaisia töyhtöpäitä. Sydämen into ylittää täällä aivojen kirkkauden.77

Waris toisaalta painotti myös, miten tutkimusmenetelmien kehittyminen on tuonut mukanaan rationaalista ja kypsää kriittisyyttä tutkimuksen tuottamien ennusteiden rajoitteista. Tämä ei kuitenkaan
hänen mukaansa tarkoittanut, että suunnittelusta olisi luovuttava –
dynaaminen, muuttuva yhteiskunta päinvastoin tarvitsi tuekseen
dynaamisia yhteiskuntatieteitä.78 Tieteeseen pohjautuvan suunnittelun
potentiaali näyttäytyikin Kuuselle ja Warikselle ennen muuta keinona
ennaltaehkäistä yhteiskunnallisia levottomuuksia sekä suitsia poliittista peliä ja hallitsematonta sosiaalipolitiikkaa, eli saattaa sosiaali
politiikka rationaaliseksi toiminnaksi.79
Jos yhteiskuntatieteellinen tutkimustyö omaksutaan […] olennaiseksi
osaksi yhteiskuntapolitiikan harjoittamista […], tämä johtaa nähdäkseni väistämättömästi siihen, että taisteleva yhteiskuntapolitiikka
muuntuu vähitellen hallituksi yhteiskuntapolitiikaksi.80

Luottamus suunnittelun mahdollisuuksiin siis kasvoi 1950-luvun mittaan, mutta toisin kuin Ruotsin vahvan yhteiskunnan ajattelumallissa,
sitä ei kuitenkaan leimannut vahva optimismi tai edistysusko. Kaoottisen kokemusavaruuden pohjalta odotushorisonttia sävytti pelko
ei-toivotuista, hallitsemattomista kehityskuluista, joihin päädyttäi75
76
77
78
79
80

Waris 1954, 17.
Kuusi 1956, 330.
Kuusi 1958, 9.
Waris 1954, 17–18, lainaus s. 17.
Ks. myös Kettunen 1997, 166–177; Saloniemi 1996, 91–92.
Kuusi 1956, 330–331.
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siin ilman määrätietoista ja pitkän aikavälin suunnittelua.
Tältä pohjalta Sosiaalipoliittisessa yhdistyksessä käytiin keskustelua suunnittelusta ja tulevaisuudessa vuoden 1957 syksynä ja talvena.
Alkuvuodesta 1958 yhdistyksen johtokunta teki päätöksen ”sosiaalipolitiikan kokonaissuunnitelman” laatimisesta. Päävastuu työstä uskottiin Pekka Kuuselle, jolta ehdotus oli alun perin tullut ”suuren supistamiskeskustelun” aikana. Ohjelman oli määrä sisältää ”ne yleiset tiedot,
joiden varassa käy mahdolliseksi sosiaalipolitiikan suunnitelmallinen
kehittäminen kansantaloutemme asettamissa puitteissa.”81
Kuhnilainen kriisi: yhteisö sekasorrossa
Kuhnilaisen tieteenfilosofian mukaan normaalitiedettä haastamaan
nouseva paradigma syöksee tiedeyhteisön sekasortoon. Vastaavan
sekasorron voi nähdä vallinneen myös Sosiaalipoliittisessa yhdistyksessä, kun suunnitteludiskurssi alkoi haastaa uusklassista talousajattelua ja siihen pohjautuvaa konservatiivista sosiaalipolitiikkaa.
Yhteisön sekasorto ja uudella tavalla risteävät näkemykset kiteytyvät edellä kuvattuun vuoden 1957 poleemiseen ”supistamiskeskusteluun”. Keskustelussa näkyivät erilaiset tavat käsittää talous- ja sosiaalipolitiikan suhdetta ja roolia. Nils Meinander korosti perinteiseen
tapaan, miten laaja sosiaalipolitiikka on vahingollista taloudellisten
näkökohtien kannalta ja siten pitkällä aikavälillä vastuutonta.
Lasten tulevaisuutta ajatellen luulisin, että olisi syytä kysyä
enemmän talouspoliitikkojen kuin sosiaalipoliitikkojen mielipidettä, sillä lasten tulevaisuutta ei hoideta lapsilisien, vaan ainoastaan kunnollisen työllisyyspolitiikan avulla. Yliammutulla sosiaalipolitiikalla vaikeutetaan uusien työtilaisuuksien syntyä.82

81 Kuusi, Pekka: Kokonaisohjelman laatiminen maamme sosiaalipolitiikalle, päivätty 9.12.1957,
kansio H4 Muu aineisto (1909–1970), Sosiaalipoliittisen yhdistyksen arkisto, Kansallisarkisto;
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen apurahahakemus Kulttuurahastolle, päivätty 21.9.1959, kansio H4
Muu aineisto (1909–1970), Sosiaalipoliittisen yhdistyksen arkisto, Kansallisarkisto.
82 Kuusi 1958, 18.
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Merkillepantavaa on, ettei keynesiläinen ja dynaaminen talousajattelu ollut lyönyt Sosiaalipoliittisessa yhdistyksessä läpi. Kuusen ja
Wariksen edustama ja Mannion varovaisesti kannattama kilpaileva
paradigma sen sijaan asemoi sosiaalipolitiikan omaksi alakseen, jonka
tuli toimia tarkoituksenmukaisesti ja sopusoinnussa talouspolitiikan
kanssa. Laaja sosiaalipolitiikka ei siis saanut kilpailevassakaan paradigmassa lämmintä vastaanottoa, vaan olennaisin ero oli sosiaalipolitiikan ja suunnittelun välille luotu välttämätön kytkös.
Normaalitieteen jokseenkin varauksellinen suhtautuminen suunnitteluun oli saanut rinnalleen Wariksen ja Kuusen johdolla positivistisen luottamuksen (tai ainakin toivon) sosiaalipolitiikkaan ennustettavana ja hallittavana, tieteeseen pohjautuvana politiikan alana.
Sosiaalipolitiikka toisin sanoen näyttäytyi yhä talouskasvun uhkana,
mutta tieteen legitimoima valtiollinen interventio esitettiin mahdollisuutena hallita tätä ja muita muuttuvan yhteiskunnan mukanaan
tuomia uhkia.
Tiihosen mukaan sosiaalipolitiikan ja kansantaloustieteen yhteys
suuntasi sosiaalipoliittista tutkimusta kohti koordinoitua yhteiskunta
politiikkaa. Tällä koordinaatiolla ei kuitenkaan hänen mukaansa ollut
varsinaista eksplisiittistä kokonaisohjelmaa, vaan se näkyi käytännön
yhteiskuntapolitiikassa.83 Tämä ei kuitenkaan vastaa Sosiaalipoliittisessa yhdistyksessä muodostuvaa suunnitteluparadigmaa, jossa nimenomaan korostettiin kokonaisohjelmaa käytännön yhteiskuntapolitiikan taustalla.
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen paradigmojen taistossa oli pohjimmiltaan kyse murroksesta siinä, miten aika käsitettiin: siitä, miten
uhkaavana näyttäytyvää tulevaisuutta hallitaan. Normaalitieteen käsityksessä tulevaisuuden ei-toivotuilta kehityksiltä puolustauduttiin
pidättymällä sellaisista toimenpiteistä, joiden seurauksia oli vaikea
ennustaa. Suunnitteluparadigmassa suhtautuminen vaikeasti arvioi
taviin seurauksiin oli täysin päinvastainen: oli ratkaisevan tärkeää
tuottaa empiiristä ja systemaattista yhteiskuntatieteellistä tietoa, jotta
tuntematon ja uhkaava muunnettaisiin ennustettavaksi ja hallittavaksi.

83

Tiihonen 1985, 260.
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Paradigmamuutos: sosiaalipolitiikan
suunnitteluoptimismi
Kokemusavaruus: pitkän aikavälin kehitys edistyksenä
1960-luvun alku oli otollista maaperää niin sanotulle suunnitteluoptimismille84. Sille oli leimallista edistysusko, joka koski niin taloudellista
kehitystä, tieteellisen tutkimuksen mahdollisuuksia kuin rationaalista
päätöksentekoakin. Tieteelliseen tietoon pohjautuvan suunnittelun
avulla saatettiin määrittää ja saavuttaa uusia yhteiskuntapoliittisia
tavoitteita, jotka modernisaatio, teollistuminen ja talouskasvu mahdollistivat.
Suunnitteluoptimismin saamaan jalansijaan liittyi myönteinen
kokemusavaruus 1950–1960-lukujen taitteesta. Jorma Kalela ajoittaa
1960-luvun monitahoiseksi murrosvaiheeksi. Suomalaiset yritykset
altistettiin kansainväliselle kilpailulle, mutta kasvaneet länsivaluuttavarannot mahdollistivat toisaalta tieteellisteknisen kehitysten leviämisen. Kulutusmahdollisuudet kasvoivat nopeasti. ”Nämä muutokset
ja niiden erilaiset seuraukset voimistivat toistensa vaikutusta. Oikeastaan kaikilla inhimillisen toiminnan alueilla siirryttiin uuteen aikaan.”85
Positiivisen kokemusavaruuden ansiosta 1960-luvun ”uusi aika”
monine muutoksineen näyttäytyi ennen muuta mahdollisuutena.
1950-luvulla alkanut rakennemuutos ja talouskasvu näkyivät muuttovirtana haja-asutusalueilta taajamiin ja kaupunkeihin, asutuskeskusten kasvuna ja uusina teollisuuslaitoksina. Suomi näytti väestöja teollistumiskehityksessään kulkevan samaa tietä kuin Ruotsi,
joskin 20 vuotta länsinaapuria jäljessä.86 Optimistisesta näkökulmasta
Suomea näytti 1960-luvun alussa odottavan tervetullut modernisaatiokehitys, johon myös vapaakauppaintegraatio ja sen tuomat taloudellisen kasvun ja kehityksen mahdollisuudet kytkeytyivät.
Myös Sosiaalipoliittisessa yhdistyksessä tapahtui siirtymä suunnitteluoptimismiin, mikä näkyy 1960-luvun alun aineistossani. Sosi84 Suunnitteluoptimismin käsitettä ovat käyttäneet mm. Saloniemi 1996; Kettunen 1997,
177–178; Paavonen 2006, 53, 61–62 .
85 Kalela, Jorma 2005: Hyvinvointivaltion rakentaminen. Teoksessa Niemi, Mari K. & Pernaa,
Ville (toim.): Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia. Kleio. Helsinki, Edita, 205–224, 213.
86 Paavonen 2006, 15–19, 62.
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aalipoliittinen yhdistys julkaisi vuonna 1961 kaksi teosta: Heikki
Wariksen Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikka87 sekä Pekka
Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikka88. Kuusi julkaisi samana vuonna
myös hieman tieteenfilosofisemman kannanoton89 sekä vuonna 1963
kaksi artikkelia, joissa hän pitkälti toistaa 60-luvun sosiaalipolitiikan
ydinväitteensä.90 60-luvun sosiaalipolitiikkaa, sen syntyprosessia ja sen
vastaanottoa on kirjallisuudessa esitelty siksi seikkaperäisesti,91 etten
käy niitä tässä artikkelissa sen tarkemmin erittelemään, vaan käsittelen
teosta ainoastaan tämän artikkelin aiheen näkökulmasta.
Niin Wariksen kuin Kuusenkin kirjoissa mennyt esiintyy pienessä, mutta neutraalissa tai positiivisessa roolissa. Wariksen teoksessa on taustoittava johdanto92, joka koostuu lähinnä pitkän aikavälin kehityksen kuvauksesta. Hän mainitsee mm. teollistumisen ja
kaupungistumisen ja ylipäätään kuvaa modernisoitumiskehitystä. Tällä
kertaa sävy ei kuitenkaan ole korostuneen huolestunut, kuten 1950luvun puolivälissä, vaan lähinnä neutraali, paikoin myönteinenkin –
kehitys siis näyttäytyy Warikselle edistyksenä. Kuusi käy samaten läpi
pitkän aikavälin kehitystä, mutta julkilausutumman myönteisemmällä
otteella. Hän kuvaa viime vuosisatojen historiaa ”huikeaksi etenemiseksi ihmiskunnan kehityksen pitkällä tiellä”, missä yksilö kohosi
”ensin alamaisesta kansalaiseksi ja sitten yhteiskuntapolitiikan liikkeelle panevasta voimasta sen ylimmäksi kriteerioksi”.93 Lähimenneestä hän toteaa lyyrisesti:
Nyt 1960-luvulle ehdittyä voimme todeta, että ihmiskunnan pitkällä
vaellustiellä viime vuosikymmenet ovat olleet täysin poikkeukselliset.
87 Waris, Heikki 1961: Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikka. Johdatus sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 5. Porvoo & Helsinki.
88 Kuusi 1961a.
89 Kuusi 1961b.
90 Kuusi, Pekka 1963a: Hyvinvointivaltion ideologia. Teoksessa Sipponen, Kauko & Hulkko,
Jouko (toim.): Yhteiskuntasuunnittelu. Yhteiskuntapoliittinen julkaisusarja 1. Helsinki, Suomalaisuuden liitto, 125–136; Kuusi, Pekka 1963b: Sosiaalipolitiikka ja taloudellinen kasvu. Teoksessa Kunnallispolitiikkaa 1960-luvulla. Helsinki, Suomen kaupunkiliitto, Maalaiskuntien liitto &
Finlands svenska landskommuners förbund, 105–118.
91 Esim. Tuomioja 1996, 86–160; Riihinen 2009.
92 Waris 1961, 1–38.
93 Kuusi 1961a, 4.

44

a j a n k o hta 2018

Ihmiskunnan historiassa mitkään vuosikymmenet eivät erotu kaikesta
edellä olleesta siten kuin nämä viimeiset. Maapalloa kiertävä avaruus
ihminen ei tällöin riitä oman uljaan aikamme tunnukseksi. Oman
aikamme tunnus on köyhyydestään kohoava ihminen.94

Kuusenkin kokemusavaruus arvaamattomuuden pelosta oli toisin
sanoen vaihtunut näkymään, jossa kansainvälisillä ja kansallisilla kriiseillä ei ollut sijaa, vaan historia oli kulkenut kohti edistyksellistä ja
parempaa nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Hän jopa paheksuvasti hämmästelee 1950-luvulla esitettyä kritiikkiä sosiaalipolitiikkaa ja sen laajentumista kohtaan95 – siis samoja keskusteluja, joihin hän itsekin oli
kovaäänisesti osallistunut. Kokonaisuudessaan viittaukset menneeseen
olivat kuitenkin pienehkössä roolissa, sillä niin Kuusen kuin Wariksenkin katseet olivat ennen muuta kiinnittyneet positiivisen kokemusavaruuden avartamaan tulevaisuuteen.
Odotushorisontti: laaja ja optimistinen tulevaisuus
Kuten 60-luvun sosiaalipolitiikan nimikin vihjaa, teoksen fokus oli
tulevaisuudessa. Kuusen alkuperäisenä tehtävänä oli hahmotella, miten
sosiaalipolitiikkaa tulisi suunnitelmallisesti kehittää suhteessa kansantuloon. Alkuvuonna 1959 tavoite oli kuitenkin yhdistyksen mukaan
laajentunut niin, että ”teos pyrkii antamaan vastauksen yleisempään
kysymykseen: mikä on oleva sosiaalipolitiikan asema ja tehtävä taloudelliseen kasvuun pyrkivässä yhteiskunnassa.”96 Tuomioja kirjoittaa,
että Heikki Waris oli Kuusen kertoman mukaan olettanut 60-luvun
sosiaalipolitiikasta tulevan ”oppikirjaksi kelpaava yleiskuvaus suomalaisesta sosiaalipolitiikasta”. Kun Warikselle vuonna 1959 kävi ilmi, ettei
teos toteuttaisi tätä tarvetta, hän alkoi kirjoittaa Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikkaa.97 Väite on sikäli erikoinen, että Kuusen tehtäväksi nimenomaisesti annettiin kokonaissuunnitelman laatiminen
94 Kuusi 1961a, 8.
95 Kuusi 1961a, 9–14.
96 Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kirje Huoltaja-Säätiölle, päivätty 16.2.1959, kansio F2
Kirjeenvaihto (1940–1959), Sosiaalipoliittisen yhdistyksen arkisto, Kansallisarkisto.
97 Tuomioja 1996, 147.
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eikä yleiskuvaus. Tuomioja kuitenkin samassa yhteydessä viittaa myös
Kuusen ja Wariksen akateemiseen kilpailuun Kuusen työn tiimoilta,
mikä saattaa osaltaan selittää teosten samanaikaista kirjoittamista ja
julkaisua.
Olivatpa kulissien takaiset syyt mitkä hyvänsä, lopputuloksena
oli kaksi samankaltaista sosiaalipoliittista ja tieteenfilosofista ajatusmaailmaa ilmentävää teosta. Tästä huolimatta Wariksen teos jäi
auttamatta Kuusen teoksen jalkoihin sekä aikalaiskeskustelussa että
myöhemmässä tutkimuskirjallisuudessa. Esimerkiksi Sosiaalipoliittisen yhdistyksen omassa historiateoksessa se mainitaan vain kirjallisuusluettelossa (siinäkin virheellisillä tiedoilla). Saloniemi puolestaan toteaa Pekka Kuusen ja 60-luvun sosiaalipolitiikan edustavan
”suomalaista suunnitteluoptimismia par exellence”98, muttei mainitse
Wariksen teosta lainkaan. Sosiaalipoliittisen suunnittelun kehitystä
tutkinut Olavi Haimi käyttää Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikan vuoden 1980 painosta vain kommentoidakseen 60-luvun sosiaalipolitiikkaa.99
Vaikka Wariksen teos eittämättä jäi vähemmän tunnetuksi, on
sen sivuuttaminen erikoista nimenomaan suunnittelukeskustelun ja
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen historian tutkimuksen näkökulmasta.
Kyseessä oli kuitenkin sosiaalipolitiikan professorin ja Sosiaalipoliittisen yhdistyksen esimiehen kirjoittama teos, jonka Waris tarkoitti
”lähinnä kurssi- ja oppikirjaksi korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa sekä käytettäväksi niissä moninaisissa järjestöissä, joitten toiminnassa tarvitaan kokonaiskuvaa ja ajankohtaisia tietoja Suomen
sosiaalipolitiikasta”.100 Vaatimaton muotoilu kätkee taakseen kunnianhimoisen kohdeyleisön ja vaikutuksen. Oppikirjana teoksella olisi
potentiaalia vaikuttaa tulevien tutkijoiden, sosiaalipoliitikkojen, virkamiesten jne. ajatusmaailmaan, ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen
käsikirjana se taipuisi käytännön sovelluksiin.
Huomioni kohteena ei siis Saloniemen tapaan ole vain ”kuuselainen suhde menneisyyteen ja tulevaisuuteen”101, vaan käsitän sekä
98 Saloniemi 1996, 99.
99 Haimi 2000, 147.
100 Waris 1961, v.
101 Saloniemi 1996, 99.
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Kuusen että Wariksen ilmaisevan suunnitteluoptimistista suhdetta
menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Keskeinen ero suunnitteluoptimistisen aikakäsityksen ja aiempien aikakäsitysten välillä oli ajallinen perspektiivi. 1950-luvun käsityksissä sekä mennyt että tuleva
oli rajautunut lähelle: kokemusavaruudessa korostui lähimenneisyys
(sota ja säännöstelytalous sekä 1950-luvun puolivälin yhteiskunnallinen ja sosiaalipoliittinen levottomuus), ja odotushorisontti oli vastaavasti rajoittunut lähitulevaisuuteen ja sen saamiseen kuriin. Suunnitteluoptimistinen aikakäsitys sen sijaan oli pitkä sekä menneen että
tulevan osalta. Kokemusavaruus kattoi vuosikymmeniä ja jopa vuosisatoja, jotka näyttäytyivät kehityksenä kohti alati paranevaa tulevaisuutta. Odotushorisontti oli samaten pitkä ja laaja: tulevaisuutta ei
enää täytynyt saada kapeisiin aisoihin lyhyellä aikavälillä, vaan oli kyse
koko ihmiskunnan tulevaisuuden ohjailusta. Se näyttäytyi optimistisena ja moniulotteisena mahdollisuutena.
Myös 1960-luvun alun suunnitteluoptimistinen keskustelu poikkesi Sosiaalipoliittisen yhdistyksen aiemmista keskusteluista 1950luvun mittaan: yhtäältä sosiaalipolitiikan laajuudessa sekä toisaalta
sosiaali- ja talouspolitiikan dynaamisuudessa. Nämä muutokset kytkeytyivät nimenomaan positiiviseen kokemusavaruuteen sekä varsinkin toiveikkaaseen odotushorisonttiin. Konservatiivinen sosiaalipolitiikka suosi tuottaviin väestönosiin keskittyvää sosiaalipolitiikkaa,
ja suunnittelu ei-toivotun ennaltaehkäisynä puolestaan pyrki saattamaan holtittoman sosiaalipolitiikan hallintaan. Suunnitteluoptimisessa visiossa sen sijaan sosiaalipolitiikka laajeni tavoittamaan kaikki
yhteiskuntaryhmät ja yksilöt. Pekka Kuusi puhui ”ihmiskeskeisestä
ja ihmisuskoisesta” yhteiskuntapolitiikasta, joka ”nojaa ihmisarvoon,
ihmisyksilön varauksettomaan arvostukseen”. Hän tiivisti laajan sosiaalipolitiikan iskulauseenomaiseen otsikkoon: ”kansalaisen paras – ylin
tavoite”.102 Heikki Waris puolestaan totesi, että oli siirrytty luokkavastakohtien lieventämisestä ”uudenaikaiseen sosiaalipolitiikkaan”, jonka
kohteena olivat mitkä tahansa yhteiskuntaryhmät. Hän esitteli uudelle
sosiaalipolitiikalle kolme tavoitetta: kohtuullinen elintaso, sosiaalinen
turva sekä viihtyvyys. Tavoitteet pohjautuivat suoraan Armas Nie102

Kuusi 1961a, 5, 17.
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misen103 sosiaalipolitiikan määritelmään vuodelta 1955104, mutta Waris
kehysti tavoitteet ”hyvinvoinnin” kriteereiksi ja vastaavasti niitä edistävän ja tavoittelevan politiikan ”yleiseksi hyvinvointipolitiikaksi”.105
Uusi näkemys sosiaalipolitiikasta dynaamisena ja laajana kokonaisuutena kytkeytyi uuteen, dynaamiseen talousajatteluun, jonka tavoitteena oli täystyöllisyys ja suhdanteiden tasaus. Tiihonen kuvaa ajattelumallia (luontevasti) keynesiläiseksi, mutta ainakin Kuusen ajattelulle
Keynesiä vaikutusvaltaisempi taho oli ruotsalainen yhteiskuntapoliitikko ja teorioitsija Gunnar Myrdal.106 Waris puolestaan ei maininnut
kumpaakaan kuin ohimennen. Sekä Kuusi että Waris tekivät yhtä
kaikki selväksi, että sosiaalipolitiikan kansantaloudellisia vaikutuksia
tulisi arvioida uudelleen: sosiaalipolitiikka tulisi nähdä hyvinvointia
lisäävänä ja kulutusmahdollisuuksia tasoittavana toimenpiteenä,
joka tukee talouskasvua. Vanhaa ajattelumallia, jossa sosiaalipoliittiset tulonsiirrot näyttäytyivät kansantalouden menona, Kuusi nimitti
suoraviivaisesti ”ajatusvirheeksi”107 – ja kritisoi näin ollen myös omaa
vanhaa ajatteluaan. Waris muotoili samassa hengessä:
[S]osiaalipolitiikkaa ei enää nähdä vain kansantalouden ”kustannuksina” tai ”menoina” vaan kokemus on osoittanut tehostuneen suojelun
ja lisääntyneen turvallisuuden positiivisen merkityksen koko kansantaloudelle.108

Suunnitteluoptimismi ei silti ollut täydellinen irtiotto aiemmista
näkemyksistä. Kuusen teos kylläkin yhdistetään ”hyvän kehän” ajat-

103 Heikki Wariksen oppilas Armas Nieminen toimi 1950–80-luvuilla lukuisissa tehtävissä
Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa (vuodesta 1966 Tampereen yliopisto), muun muassa sosiaalipolitiikan professorina (1956–1976) ja rehtorina (1957–1962). 1940–50-luvuilla hän toimi Väestöliiton tutkijana. Nieminen oli aktiivinen Sosiaalipoliittisessa yhdistyksessä 1940-luvulta 1980luvulle, kaksi viimeistä vuosikymmentä yhdistyksen johtokunnassa.
104 Nieminen, Armas 1955: Mitä on sosiaalipolitiikka? Tutkimus sosiaalipolitiikan käsitteen ja
järjestelmän kehityksestä. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 4. Porvoo & Helsinki, WSOY, 13.
105 Waris 1961, 29.
106 Tuomioja 1996, 93–105; Riihinen 2009, 127–128; Haimi 2000, 143–146.
107 Kuusi 1961a, 45.
108 Waris 1961, 305.
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telumalliin, jonka mukaan hyvinvointivaltio ruokkii talouskasvua.109
Usein kuitenkin jätetään mainitsematta Kuusen ja Wariksen korostama keskeinen reunaehto: sosiaalipolitiikka tuli edelleen sitoa kansan
tulon kehitykseen. Enemmän sosiaalipolitiikkaa ei toisin sanoen automaattisesti tarkoittanut talouskasvua, vaan sosiaalipolitiikalla oli yhä
kaikki edellytykset häiritä kansantaloutta ja käynnissä olevaa teollistumista ja rakennemuutosta. Suunnittelun tehtävänä olikin varmistaa
laajentuvan sosiaalipolitiikan riittävä maltillisuus.
Sosiaalisten tulonsiirtojen suunnitellun laajenemisen on edellytetty
60-luvulla tapahtuvan kansantaloutemme kasvumahdollisuuksia heikentämättä. […] Suunnitelmahan laaditaan juuri, jotta sopeutumisvaikeuksia ei syntyisi. […] Hitaasti kiirehtien 60-luvun sosiaalipolitiikka
on turvaava oman […] laajentumisensa.110

Talouskasvu ja sosiaalipolitiikan laajennus olivat sekä Kuusen että
Wariksen näkemyksissä elimellisesti kytkeytyneitä toisiinsa, juuri
siinä järjestyksessä. Lisäksi he hahmottivat sekä talous- että sosiaalipolitiikan osana holistista, yhteiskuntapolitiikaksi nimitettyä kokonaisuutta. Keskeisenä erona aiempiin näkemyksiin oli kuitenkin odotushorisontti. Kansantulon kehys oli muuttunut uhkasta ja rajoituksesta
mahdollisuudeksi. Siinä missä 1950-luvun jälkipuoliskon odotushorisonttia leimasi pelko kaaoksesta, 1960-luvun alussa talouskasvu – ja
oletus jatkuvasta kasvusta111 – antoi tulevaisuudelle ilmeisen optimistisen leimansa.
Sosiaalipolitiikalla on liikkuma-alaa. […] Nämä kasvavan kansantulon
avartuvat näköalat edessään Sosiaalipoliittinen yhdistys onkin käynyt
pitkäjännitteiseen suunnitteluun.112
109 ”Hyvän kehästä” ks. esim. Kettunen, Pauli 2012: Hyvän kehän kerrokset ja rajat. Teoksessa
Alaja, Antti (toim.): Kriisikierteestä hyvän kehään. Kalevi Sorsa -säätiön julkaisuja 4/2012. Jyväskylä, Kalevi Sorsa -säätiö, 13–36; Hagfors, Robert & Kajanoja, Jouko 2010: Hyvän kehän hypoteesi. Teoreettista taustaa ja empiiristä arviointia. Kelan tutkimusosasto Nettityöpapereita 11/2010.
Helsinki, Kelan tutkimusosasto.
110 Kuusi 1961a, 345–346.
111 Kuusi 1963b, 107.
112 Waris 1961, 304.
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Ensi kertaa on kansojen keskuudessa virinnyt usko siihen, että köyhyys
voidaan todella karkottaa. Kansanvalta, sosiaalinen tasoitus ja taloudellinen kasvu näyttävät nyky-yhteiskunnassa kytkeytyvän onnellisella
tavalla toisiinsa. Sosiaalipolitiikka näyttää nousevan vapaan ja kasvuhakuisen ihmisluonnon pohjalta.113

Talouskasvu ei toisaalta näyttäytynyt vain ”kasvuhakuisen ihmisluonnon” sisäsyntyisenä ja itsestään selvänä seurauksena, vaan myös
kansallisena välttämättömyytenä kansainvälistyvässä ja muuttuvassa
maailmassa. Kuten Kuusi asian ilmaisi: ”Jos mielimme Ruotsin ja Neuvostoliiton, kahden kasvutietoisen ja -kykyisen kansan, välissä jatkaa
omaa elämäämme, me olemme tuomitut kasvamaan.”114
Jorma Kalelan mukaan Kuusen perusajatus sosiaali- ja talous
politiikan dynaamisesta suhteesta ja laajasta sosiaalipolitiikasta hyväksyttiin alkuhämmennyksen jälkeen pian. Kalela antaa ajattelutapojen
nopean muutoksen osaselitykseksi välttämättömyyden kyetä hallitsemaan 1960-luvun yhteiskunnan muutosprosesseja.115 Suunnittelu
oli kuitenkin näyttäytynyt keinona hallita muutosta jo 1950-luvulla.
Muutoksen luonne kuitenkin muuttui 1960-luvulla odotushorisontin
mukaisesti: tulevaisuuden uhkan hallitsemisesta oli siirrytty eteen
avautuvien mahdollisuuksien optimoimiseen.
”Uudessa” suunnitteluideologiassa tieteen rooli koki vastaavan
muutoksen uhkasta mahdollisuudeksi. Kuusen ja Wariksen näkemyksiä leimasi yhä positivistinen ja loogis-empiristinen tieteenfilosofia. Suunnitteluoptimismin hengessä tietoa ei kuitenkaan valjastettaisi vain ei-toivotun hallitsemiseen, vaan hyvinvointia lisäävän
sosiaalipolitiikan tavoitteiden määrittelyyn ja arviointiin.116
Sosiaalipoliittinen yhdistys järjesti syksyllä 1961 60-luvun sosiaali
politiikan julkistamisen kunniaksi kaksi kokousta, joissa Yhdistyksen
riveistä teosta kommentoivat Niilo A. Mannio ja Armas Nieminen.
Vaikka Mannio sinänsä tervehti kirjaa kiitoksin, hänen puheenvuoronsa olivat pitkälti kriittisiä ja ilmensivät sangen tyylipuhdasta
113
114
115
116

Kuusi 1961a, 8.
Kuusi 1961a, 34.
Kalela 2005, 216.
Kuusi 1961a, 17; Kuusi 1961b; Waris 1961, 308.
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uusklassista talousajattelua, konservatiivista sosiaalipolitiikkaa ja
paluuta suunnittelun vierastamiseen. Hän muun muassa suhtautui
skeptisesti Keynesin ja Myrdalin oppeihin, kavahti ”teoksen materialistista asennetta” sekä varoitteli Kuusen taipumusta ”jakaa enemmän
kuin tuotetaan, vaikka siitä on seurauksena inflaatio”. Mannio myös
ihmetteli laajaa, verovaroin kustannettua sosiaalipolitiikkaa ja varoitteli sen kasvatuksellisista vaaroista: ”Meillä kasvatetaan lapsia omatoimisuuteen, kansalaisilta se kielletään.” Lisäksi hän esitti huolestuneen toiveen, ettei ”Kuusen ohjattu talous […] merkitse samaa kuin
itäisissä maissa”.117
Kuusi selvensi veteraanisosiaalipoliitikolle ”poliittis-ideologisia
munaskujaan” toteamalla, että ”ohjatun talouden” asemesta hän olisi
valmis käyttämään ”ohjelmoitua taloutta”. Lisäksi hän viittasi sukupolvieroon: ”Tämän ikäpolven miehet eivät käytä samoja termejä kuin
ennen, he eivät puhu sosialisoinnista jne.”118 Kenties tämä oli myös
Kuusen puolikohtelias tapa vihjata Manniolle tämän käyttävän vanhentunutta terminologiaa, joka myös ilmaisi ajastaan jälkeenjäänyttä
ajattelutapaa.
Niemisen vastaanotto oli yleisesti ottaen myönteinen. Kritiikkinä
hän kuitenkin esitti inhimillisten arvojen ja sosiaalihuollon unohtamisen ja korosti, ettei kuluttajan aktivoiminen aina riitä. Nieminen
näkikin – Mannion tavoin – Kuusen esityksen ennen muuta tulonsiirtopolitiikkana ja uumoili, että tarkoituksenmukaisuudesta huolimatta
”loogisuudessa ja kaavamaisuudessa voi piillä heikkous”.119 Nieminen ei
toisin sanoen ollut vakuuttunut suunnittelun kaikkivoipaisuudesta, mutta
suhtautui siihen kuitenkin yleisesti ottaen Manniota myönteisemmin.
Vuonna 1963 julkaistussa artikkelissaan Nieminen pohti yhteiskuntasuunnittelun tarkoituksenmukaista roolia ja toteutustapaa.
Hän korosti Kuusta ja Warista enemmän yhteiskunnan ja yksilöiden
vapaankin kehityksen tärkeyttä, mutta asettui joka tapauksessa kan117 Sosiaalipoliittinen yhdistys: Pöytäkirja Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kokouksesta
17.10.1961, päivätty 17.10.1961, kansio C4 Pöytäkirjat liitteineen (1959–1970), Sosiaalipoliittisen
yhdistyksen arkisto, Kansallisarkisto.
118 Sosiaalipoliittinen yhdistys 1961.
119 Sosiaalipoliittinen yhdistys: Pöytäkirja Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kokouksesta
26.9.1961, päivätty 26.9.1961, kansio C4 Pöytäkirjat liitteineen (1959–1970), Sosiaalipoliittisen
yhdistyksen arkisto, Kansallisarkisto.
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nattamaan dynaamista, hyvinvointia lisäävää yhteiskuntasuunnittelua,
joka perustui sekä tutkimustietoon että kansalaisten omiin mieli
piteisiin.120 Nieminenkin oli näin ollen parin vuoden sisällä vastannut
suunnitteluoptimismin paradigman kutsuun.

Lopuksi
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen keskustelun vertaaminen Ruotsin keskusteluun avaa mielenkiintoisia näkökulmia. Kuusen ja Wariksen
suunnittelunäkemykset olivat 1960-luvun alussa kehittyneet vastaamaan Ruotsin sosiaalidemokraattien 1950–60-luvun vahvan yhteiskunnan ideologiaa121. Molempia leimasi kehitysoptimismi, eli käsitys
harmonisesta taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä, jossa talouskasvu johti kasvavaan turvallisuuteen ja elintasoon. Molempien
sosiaalipoliittinen fokus oli laajentunut tarjoamaan yhteiskunnan laitamilla oleville turvaa ja mahdollisimman suurta tuottavuutta. Kyse oli
kasvuorientoituneesta sosiaalipoliittisesta ideologiasta, jonka tavoitteena oli tuottavuuden laajentuminen ja jossa rationaalinen ja laajentunut sosiaalipolitiikka nähtiin investointina jatkuvaan kasvuun.
Anderssonin mukaan Ruotsin sosiaalidemokraattien vahvan
yhteiskunnan ideologia oli vastaisku 1950-luvun lopun porvarilliselle
kritiikille, jonka mukaan julkisen sektorin kasvu kiihdytti inflaatiota ja
kahlitsi yksilönvapautta.122 Tämä tuo esille eroja ja yhtäläisyyksiä porvarillis-keskustaliberaaliin Sosiaalipoliittiseen yhdistykseen. Yhdistyksessähän olivat esillä sekä suunnitteluoptimistiset näkemykset,
jotka vastasivat Ruotsin sosiaalidemokraattien vahvaa yhteiskuntaa,
että konservatiivisen sosiaalipolitiikan näkemykset, jotka vastasivat
Ruotsin porvarillista kritiikkiä. Kuusi itse tekee 60-luvun sosiaalipolitiikassa osuvan huomion:

120 Nieminen, Armas 1963: Mitä on yhteiskunnan suunnittelu. Teoksessa Sipponen, Kauko
& Hulkko, Jouko (toim.): Yhteiskuntasuunnittelu. Yhteiskuntapoliittinen julkaisusarja 1. Helsinki,
Suomalaisuuden liitto, 9–16.
121 Andersson 2003, 32–34.
122 Andersson 2003, 35.
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Merkille pantavaa on, miten meillä ja muualla [sosiaalipolitiikan]
taloudellisista kysymyksistä käytävää keskustelua harjoittaa ja johtaa
jatkuvasti se demokraattinen vähemmistö, joka joutuu olemaan tulojen
tasoituksessa antavana puolena. Sosiaalipolitiikan vallitseva kansan
taloudellinen kuva lienee täällä siis jo syntytapansa tähden porvarillisittain hahmoteltu.123

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen 1950-luvun diskursseja ei voi Ruotsin
keskustelun tavoin luonnehtia sosiaalidemokraattisten ja porvarillisten
näkemysten törmäyksenä. Vaikka ”porvarillisittain hahmoteltua” konservatiivista sosiaalipolitiikkaa yhdistyksessä edustivatkin selvimmin
Mannio ja Meinander, eivät Kuusen ja Wariksenkaan lähestymistavat
sitä 1950-luvulla voimallisesti haastaneet. Jälkimmäisten suunnittelunäkemykset eivät tuolloin pohjautuneet käsityksiin dynaamisesta
ja laajasta sosiaalipolitiikasta tai varsinkaan suhdanteita tasaavasta
talouspolitiikasta, eivätkä kasvu, hyvinvointi ja turvallisuus vielä tässä
vaiheessa olleet symbioottisia käsitteitä. Sen sijaan Kuusi ja Waris
korostivat tieteellisen tiedon merkitystä suunnittelulle, joka suitsisi uhkaavana näyttäytyvää laajenevaa sosiaalipolitiikkaa. Kuusen ja
Wariksen suunnittelunäkemyksetkin olivat siis alun perin porvarillisittain hahmoteltuja, vaikka 1960-luvun suunnitteluoptimismissa onkin
helppo nähdä yhtymäkohtia Ruotsin sosiaalidemokraattien ajatteluun.
Porvarillisuuden käsite tavoittaa silti Sosiaalipoliittisen yhdistyksen 1950–60-lukulaisen keskustelun sangen heikosti – vastin
pareiksi saa korkeintaan konservatiivisempi–liberaalimpi, jotka nekään
eivät kauttaaltaan maltillisen yhdistyksen sisäisistä näkemyseroista
sellaisenaan kerro juuri mitään. Erilaiset menneen ja tulevaisuuden
suhteet ja jännitteet samoin kuin lyhyemmät ja pidemmät aikaperspektiivit sen sijaan selittävät yhtäältä sen, miksi jotkut yhdistyksen
edustajat vierastivat kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista yhteiskuntapolitiikkaa, toisaalta miksi suunnittelu näyttäytyi toisille varteenotet-
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tavana vaihtoehtona, ja kolmanneksi senkin, miksi näkemykset suunnittelun mahdollisuuksista ja tavoitteista saivat optimistisen sävyn.
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen keskustelujen lähestyminen paradigmamuutoksena puolestaan valottaa asiantuntijayhteisön kehitystä
ja kipuilua, kun uudet näkemykset valtaavat alaa vanhoilta. Kyse ei
ollut pelkästään yksilöiden mielipiteistä tai uusista faktoista, vaan
muuttuvista tieteellis-yhteiskunnallisista maailmankuvista. Konservatiivisen sosiaalipolitiikan, ennaltaehkäisevän suunnittelun ja suunnitteluoptimismin mukaiset näkemykset perustuivat erilaisille käsityksille
siitä, miten sosiaalipoliittinen tieto syntyy, minkälaisiin kysymyksiin sen tulisi vastata ja minkälaisia tarkoitusperiä sen tulisi palvella.
Kyseessä ei ollut harmoninen ja suoraviivainen siirtymä vaiheesta toiseen, vaan moniääninen ja ristiriitainen yhteiskunta- ja tieteenfilosofinen kehitys, joka heijasteli ympäröivän yhteiskunnan muutoksia.
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Uusia polkuja
yhteiskunnan kehitysmaastoon
Kilpailukyvyn käsite
Sitran perustamisessa 1967

topi houni

Pieni mutta sisukas Sitra ja notkea kilpailukyky
Suomen Pankin pääjohtaja Klaus Waris esitelmöi Kuopion Kauppakamarissa 18. maaliskuuta 1967. Itsenäisyyden 50-vuotisen taipaleen
kunniaksi Waris käsitteli esitelmässään Suomen talouden kehittymistä köyhästä maasta yhdeksi teollistuneen maailman vauraimmista.
Avainsana oli nimenomaan kehittyminen. Waris esitti maalailevalla
tyylillä ja runsain vertauskuvin kuinka pienen, Pohjois-Euroopassa
sijaitsevan maan ainoa toivo menestyä maailmanmarkkinoilla oli
pysyä tiedollisen ja teknisen kehityksen kärjessä – tai ainakin sen tuntumassa. Hänen mukaansa Suomen vauraus oli luotu pitkälti puunjalostusteollisuudessa, joka muodosti maan ”kehitysblokin” keskeisen
ytimen. Tiedollisen ja teknisen kehityksen myötä pelkkiin luonnonvaroihin perustuva talouskasvu oli kuitenkin hänen mukaansa päättymässä, minkä takia myös suomalaisten tuli herätä näkemään maan
talouden tulevaisuus uudella tavalla. Tekniset innovaatiot ja erikoistuajankohta 2018
toim. e. h akonie m i , i . k är ry l ä ,
k . silvan & r. ta av e t t i
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minen sellaisiin tuotteisiin, joissa maalla oli luontaista kilpailukykyä,
olivat tekijöitä, joiden avulla Wariksen mukaan ”teknillis-taloudellisen
kehityksemme puustoon (…) pystyttäisiin ymppäämään uusia oksia”.1
Johtopäätös viimeksi mainitusta tosiasiasta on, että meidän on nähtävä oma kehityksemme ja edistettävä sitä nimenomaan kansainvälistä taloudellista yhdentymistä silmällä pitäen. Siitä pois sulkeutumalla Suomi jäisi purjelaivaksi, jonka nykyaikaiset alukset jättäisivät
kauas jälkeensä. Mutta riittävätkö meidän taloudelliset ja henkiset
voimavaramme kilpailukykyiseen yhdentymiseen? 2

Esitelmässään Waris ei tyytynyt pelkästään maalailemaan piruja
seinille, vaan esitti konkreettisia ehdotuksia, joiden avulla hänen
tavoittelemansa ”kehityspolitiikan aktivoiminen” oli saavutettavissa.
Keskeisin ja konkreettisin uusi avaus oli Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto (Sitra), jonka perustamisesta kerrottiin suurelle yleisölle ensimmäisen kerran Wariksen esitelmässä. ”Antaakseen osaltaan
pontta kehityspolitiikan aktivoimiseen” Waris kertoi Suomen Pankin
esittäneen eduskunnalle uuden rahaston perustamista, jonka tavoitteena oli ”sellaisten toimenpiteiden rahoittaminen, jotka tukien rahan
arvon vakautumista tähtäävät maamme taloudellisen kasvun nopeuttamiseen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen”. Wariksen
ajattelussa uusi rahasto oli uudenlaisen kehityspolitiikan pieni mutta
sisukas veturi, joka avaisi ”yhteiskuntamme kehitysmaastoon uusia
polkuja”. Wariksen päättäessä esitelmäänsä tähtäin oli asetettu pitkälle tulevaisuuteen: ”toivon, että rahastosta muodostuisi instituutio,
jonka merkitys tunnustetaan vielä Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlaakin vietettäessä.”3
Klaus Wariksen puhetta on mielenkiintoista lukea satavuotiaassa
Suomessa. Vuonna 1967 perustetun Sitran ydintehtäväksi nimetty
kilpailukyvyn parantaminen toimii edelleen keskeisenä avainkäsit1 Waris, Klaus 1967a: Kehityspolitiikan aktivoiminen. Esitelmä Kuopion kauppakamarissa
18.3.1967, Klaus Wariksen puheita, lausuntoja ym. kirjoituksia 1952–1968 (kotelo 12), Klaus
Wariksen arkisto, Suomen Pankin arkisto (SPA).
2 Waris 1967a.
3 Waris 1967a.
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teenä, kun maamme ajankohtaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa
kuvataan ongelmia ja rakennetaan mahdollisia ratkaisuja. Kuvaavana
esimerkkinä työmarkkinakeskusjärjestöjen välisestä yhteiskuntasopimuksesta alettiin keväällä 2016 virallisesti käyttää nimitystä kilpailukykysopimus. Talouteen ja taloustieteelliseen viitekehykseen tiiviisti sidoksissa oleva kilpailukyky on kuitenkin olemukseltaan notkea
ja tuntuu pakenevan yhtä tyhjentävää määritelmää. Mistä oikeastaan
puhumme, kun puhumme kilpailukyvystä ja sen parantamisesta?
Suomen Pankin johtokunnan nykyinen neuvonantaja Lauri
Kajanoja on määritellyt kilpailukyvyn jakamalla käsitteen käyttötavat
kahdelle eri aikatasolle: lyhemmän aikavälin kustannuskilpailukyvyksi ja pidemmän aikavälin kasvukilpailukyvyksi. Kajanojan mukaan
lyhemmän aikavälin kustannuskilpailukyvyllä tarkoitetaan yleensä
talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä kilpailla ulkomaisten kauppakumppanien kanssa. Tällöin mittareina toimivat esimerkiksi yritysten ja julkisen talouden kustannus- ja hintataso. Pidemmän aikavälin kasvukilpailukyvyssä korostuvat talouden kasvumahdollisuuksia
parantavat tekijät, kuten innovaatiot, tekniset edistysaskeleet ja toimivampi infrastruktuuri, jotka parantavat talouden tuottavuutta.4 Käsitteen määrittelyn monimuotoisuutta ovat kuitenkin lisänneet erilaiset
kilpailukykymittarit ja -vertailut, jotka pyrkivät arvioimaan kansantalouksien taloudellisen menestymisen edellytyksiä erilaisten indikaattorien avulla. Mittareita ja seurantoja tuottavista tahoista riippuu
paljon se, minkä kaikkien tekijöiden lasketaan vaikuttavan kilpailukykyyn ja miten erilaisten indikaattorien painoarvot määräytyvät suhteessa toisiinsa.5
Kilpailukyvyn monitulkintaisesta määrittelystä johtuen tutkijat
ovat esittäneet käsitteen olevan liian laaja ja epämääräinen näkökulma lähestyä kansantalouden kysymyksiä.6 Tutkimuskirjallisuu4 Kajanoja, Lauri 2012: Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen. Euro & Talous 13.12.2012.
<https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/13158/172194.pdf ?sequence=1>;
Kajanoja, Lauri 2017: Kustannuskilpailukyvyn mittaaminen Suomessa. Euro & Talous 16.3.2017.
<http://www.eurojatalous.fi/fi/2017/artikkelit/kustannuskilpailukyvyn-mittaaminen-suomessa/>.
5 Kilpailukykymittareista ja niitä julkaisevista instituutioista ks. esim. Kantola, Anu & Seeck,
Hannele 2011: Dissemination of management into politics: Michael Porter and the political uses
of management consulting. Management Learning, 42(1), 29–31.
6 Ks. esim. Krugman, Paul 1994: Competitiveness. A Dangerous Obsession. Foreign Affairs,
73(2), 28–44.
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dessa on myös esitetty, että 1900-luvun viimeisten vuosikymmenten
aikana voimistunut globalisaatio on vaikuttanut kilpailukyvyn käsitteen merkityssisältöön. Pauli Kettusen mukaan vanhemmassa – jo
1800-luvulla voimissaan olleessa – ajattelutavassa kilpailukyvyllä tarkoitettiin nimenomaan ”meidän” yritystemme kansainvälistä kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Voimistuneen globaalin talouden
seurauksena ylikansalliset toimijat ovat kuitenkin enenevissä määrin
asettaneet ne taloudelliset reunaehdot, joihin kansallisen politiikan
tulee vastata. Uudemmassa ajattelutavassa kilpailukyky tarkoittaakin
sitä, että Suomen on oltava kilpailukykyinen sijaintipaikka kilpailu
kykyiselle yritystoiminnalle.7
Anu Kantola on esittänyt, että kustannuksiin, palkkoihin ja hinta
tasoon keskittynyt hintakilpailukyvyn paradigma muodostui keskeiseksi poliittiseksi imperatiiviksi toisen maailmansodan jälkeisessä
Suomessa. Kyse oli nimenomaan vientiteollisuuden kansainvälisestä
kilpailukyvystä, jota tarpeen vaatiessa parannettiin kansallisilla devalvaatioilla ja 1960-luvun lopulta lähtien tulopoliittisilla kokonaisratkaisuilla.8
Hintakilpailukyvyn hallitseva paradigma alkoi Kantolan mukaan
kuitenkin menettää merkitystään vaiheittain 1970-luvulta lähtien.
Pääoman, hyödykkeiden ja palvelujen sääntelyn purku ja suurempi
liikkuvuus muuttivat talouden olosuhteita varsinkin teollistuneissa
länsimaissa, mikä vaikutti siihen, että uudenlainen, teknologia- ja
innovaatiovetoinen kilpailukykyajattelu valtasi jalansijaa länsimaissa.
Itävaltalaisen taloustieteilijä Josef Schumpeterin jo 1900-luvun alkupuolella esittämät ajatukset innovaatioista, teknologiasta ja kilpailusta talouden dynamiikan moottoreina toimivat uuden kilpailukyky
paradigman perustana. Kantolan mukaan uusi – schumpeterilainen
– kilpailukykypuhe ja -politiikka valtasi alaa suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa pitkin 1980-lukua ja lävisti viimeistään 1990-luvun
laman yhteydessä koko yhteiskunnan rakenteen. On kuitenkin eri7 Kettunen, Pauli 2008: Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki.
Tampere, Vastapaino, 121–122, 216–219.
8 Kantola, Anu 2013: Unholy Alliances. Competitiveness as a Domestic Power Strategy. Teoksessa Alasuutari, Pertti & Qadir, Ali (toim.) 2013: National Policy-Making: Domestication of Global
Trends. London, Routledge, 47–49.
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tyisen mielenkiintoista, että Kantolan mukaan teknologian ja innovaatioiden merkitystä korostaneita ideoita liikkui Ruotsin ja talousjärjestö
OECD:n kautta Suomeen jo 1960-luvulla, mistä yhtenä osoituksena on
hänen mukaansa juuri Sitran perustaminen.9 Hän ei kuitenkaan avaa
havaintoaan enempää, ja terävä huomio jää odottamaan tarkentavaa
vastausta.
Aikaisempi tutkimus asettaa Sitran perustamisen mielenkiintoiseen valoon. Oliko Sitra varhainen ilmentymä teknologia- ja innovaatiovetoisesta kilpailukykyajattelusta, joka levisi laajemmin suomalaiseen yhteiskuntaan vasta 1980-luvun mittaan? Tarkastelen
artikkelissani Sitran perustamisvaihetta vuosina 1966–1967. Olen
valinnut tarkastelun painopisteeksi kilpailukyvyn käsitteen, joka oli
keskeisessä asemassa Sitran tehtäväkentässä rahaston perustamisesta
lähtien. Keskeinen tutkimuskysymykseni on seuraava: miten Sitran
perustamisessa mukana olleet henkilöt käsittivät kilpailukyvyn vuosina 1966–1967?
Päätutkimuskysymykseni apukehikkona hyödynnän politiikan
tutkija Quentin Skinnerin kehittelemää jaottelua, jonka mukaan käsitteelliset kiistat voidaan jakaa käsitteen käytön kriteerejä, käyttöyhteyksiä ja arvovärityksiä koskeviin erimielisyyksiin. Käytön kriteereillä Skinner tarkoittaa julkilausumattomia taustaoletuksia ja -ehtoja,
joita käsitteeseen liitetään: minkä kriteerien tulee täyttyä, jotta voidaan todeta, että puhutaan juuri kyseisestä käsitteestä. Käyttöyhteydellä hän tarkoittaa niitä käytännön tilanteita, joissa käsitteen käytön
kriteerit täyttyvät – siis sitä, missä kontekstissa käsitettä käytetään.
Arvoväritys taas kertoo, minkälaisia asenteita käsitteeseen liitetään eli
yksinkertaistetusti: mielletäänkö käsite positiiviseksi, negatiiviseksi tai
kenties neutraaliksi.10 Apukysymykseni ovat skinnerläisittäin ilmaistuna seuraavat: käytiinkö kilpailukyvyn käsitteen käytön yhteydessä
sen kriteereihin ja käyttöyhteyteen liittyvää määrittelykamppailua tai
sen arvoväritykseen liittyvää arvotuskamppailua? Skinnerin edellä esi9 Sama, 47–50; ks. myös Lemola, Tarmo 2004: Tiede- ja teknologiapolitiikan muutostarpeet.
Teoksessa Lemola, Tarmo & Honkanen, Petri (toim.) 2004: Innovaatiopolitiikka – Kenen hyväksi,
keiden ehdoilla. Helsinki, Gaudeamus, 290–303.
10 Skinner, Quentin 1989: Language and Political Change. Teoksessa Ball, Terence & Farr,
James & Hanson, Russell L. (toim.) 1989: Political Innovation and Conceptual Change. Cambridge,
Cambridge University Press, 8–11.
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telty jaottelumalli toimii näin ollen artikkelini analyysiosan rakenteen
selkärankana.
Edellä mainittujen tutkimuskysymysten avulla on mahdollista
vastata, miten kilpailukyky käsitettiin Sitran perustamisen yhteydessä. Samalla vastaus on yhdistettävissä laajempiin kysymyksiin:
Esiintyikö Sitran perustamisvaiheessa erilaisia kilpailukykyparadigmoja? Entä minkälainen on Sitran merkitys laajemmassa kontekstissa?
Voiko rahastoa pitää uudenlaisen teknologiaa ja innovaatioita painottaneen kilpailukykyajattelutavan ilmentymänä, kuten aikaisemmissa
tutkimuksissa on esitetty? Kilpailukyvyn käsitehistoriallinen analyysi
tarjoaa lisäksi mielenkiintoisen ikkunan tulevaisuuskäsityksiin, joita
esiintyi aikalaisten parissa Sitran perustamisen yhteydessä. Historiantutkija Reinhart Koselleckin mukaan modernissa poliittisessa kielessä
tulevaisuuden odotukset määrittävät nykyisyyttä, mikä on johtanut
siihen, että käsitteistä on muodostunut tulevaisuuteen suuntautuneita
liikekäsitteitä. Koska ihmisillä on erilaisia odotuksia tulevaisuuden
suhteen, käytettyihin käsitteisiin projisoidaan erilaisia merkityksiä ja
arvostuksia.11 Miten tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet käsitettiin, vaikutti siis myös siihen, minkälaisia merkityksiä ja arvovärityksiä
kilpailukyvyn käsitteeseen liitettiin 1960-luvun Suomessa.
Artikkelini varsinainen analyysiosuus jakautuu kahteen osaan. Selvitän ensin laajan lehtiaineiston avulla, käytiinkö loppuvuodesta 1967
kilpailukyvyn käytön yhteydessä sen kriteereihin ja käyttöyhteyteen
liittyvää määrittelykamppailua tai arvoväritykseen liittyvää arvotuskamppailua. Lehtiaineistojen analyysin jälkeen erittelen ja analysoin
Sitran perustamiseen liittyneet keskeiset puheenvuorot, joissa määriteltiin ja arvotettiin kilpailukyvyn käsitettä. Sanoma- ja aikakausilehtiaineistojen analyysin avulla luon toisin sanoen kilpailukyvyn käsitteen käytöstä laaja-alaisen kokonaiskuvan. Suhteutan siihen Sitran
perustamiseen liittyvät havaintoni, jotka käsittelen yksityiskohtaisesti
omassa luvussaan. Jotta käyttämäni kieli olisi kilpailukyvyn osalta jatkossa mahdollisimman yksiselitteistä ja ymmärrettävää, hyödynnän
analyysissäni Lauri Kajanojan jaottelua, jonka mukaan pitkän aikavälin kasvukilpailukyky ja lyhemmän aikavälin kustannuskilpailukyky
11 Koselleck, Reinhart 1985: Futures Past. On the Semantics of Historical Time. Cambridge &
Massachusetts, MIT Press, 77–79.
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ovat eroteltavissa toisistaan. Kasvukilpailukyky on rinnastettavissa
Anu Kantolan käyttämän schumpeterilaisen kilpailukykyajattelun ja
kustannuskilpailukyky taas hintakilpailukyvyn kanssa.

Kilpailukyvyn suppeat
käyttöyhteydet ja käytön kriteerit
Käytän kilpailukyvyn laajemman kontekstin selvittämisessä alkuperäislähteinä Helsingin Sanomien (HS), Kauppalehden (KL), Suomen
Sosialidemokraatin (SSd), Kansan Uutisten (KU), Suomenmaan (Sm),
Uuden Suomen (US) ja Suomen Kuvalehden (SK) numeroita ajalta 1.10.–
31.12.1967. Koska Sitran perustamiseen liittyvä ajanjakso on kestoltaan lyhyt, olen valinnut lehtiaineiston niin, että yhteiskunnan eri intressit tulisivat mahdollisimman hyvin edustetuiksi. Helsingin Sanomat
ja Suomen Kuvalehti olivat sitoutumattomia lehtiä, Kauppalehti talousja liike-elämän lehti ja loput neljä suurimpien puolueiden pää-äänenkannattajalehtiä. Työmarkkinaetujärjestöjen äänenkannattajalehdet,
esimerkiksi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön (SAK) Palkkatyöläinen ja Suomen Työnantajain Keskusliiton (STK) Työnantaja, on
jätetty tarkastelun ulkopuolelle, koska etujärjestöjen ääni välittyy selkeästi myös valitussa lehtiaineistossa.
Etsin kuudesta sanomalehdestä ja yhdestä aikakausilehdestä
kaikki kilpailukykyhavainnot, jotka esiintyivät lehtien numeroissa
loka–joulukuussa 1967. Kuviosta 1 selviää, että kilpailukyky esiintyi
kaikissa lehdissä säännöllisesti, yhteensä 513 kertaa koko aineistossa.
Useimmiten kilpailukyky esiintyi Uudessa Suomessa ja Helsingin Sanomissa, jotka olivat laajalevikkisiä ja runsassivuisia julkaisuja. Käsite
esiintyi harvemmin vasemmistolaisissa Suomen Sosialidemokraatissa
ja Kansan Uutisissa sekä aikakausilehti Suomen Kuvalehdessä, joka
aineiston lehdistä ainoana ilmestyi vain kerran viikossa.
Kilpailukykyhavaintojen lehdittäin jakautuvia kappalemääriä
kiinnostavampaa on kuitenkin se, oliko lehtien välillä sisällöllistä
eroa kilpailukyvystä puhuttaessa. Sisällöllisten erojen kartoittamiseksi
tutkin kaikkien kilpailukykyhavaintojen semanttisen kentän Atlas.ti-
ohjelman avulla. Quentin Skinnerin esittämän jaottelun mukaisesti
erittelin kilpailukykyhavainnot koodimerkinnöillä niiden suppean
h ouni
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Kuvio 1. Kilpailukyky-sanan havainnot (n=513) sanoma- ja aikakausilehtiaineistossa
1.10.―31.12.1967.

käyttöyhteyden perusteella. Suppean käyttöyhteyden erittelyssä keskityin siihen, minkä asian kilpailukyvystä kulloinkin puhuttiin. Puhuttiinko kansantalouden, yksittäisen toimialan, yrityksen, tuotteen, valtiota suuremman yksikön, valtiota pienemmän yksikön kilpailukyvystä
vai kenties jonkun muun asian kilpailukyvystä? En päättänyt käyttö
yhteyteen liittyviä koodimerkintöjä ennalta, vaan merkitsin koodit
havaintojen aiheyhteyden perusteella sitä mukaan, kun erilaiset
yhteydet esiintyivät aineistossa. Käytetty menetelmä on siis aineistolähtöinen. Koodimerkintöjen perusteella voidaan todeta, että kilpailukyvystä puhuttiin yleisimmin kansantalouksien, yksittäisten toimialojen, tuotteiden tai hintojen yhteydessä. Yleisin suppea käyttöyhteys,
jossa käsite esiintyi, oli Suomen vientiteollisuuden kilpailukyky, mikä
osoittaa, että aikalaiset mielsivät Suomen kansantaloudellisen ja maan
vientiteollisuuden kilpailukyvyn hyvin usein yhdeksi ja samaksi asiaksi.
Käyttöyhteyden perusteella tehty luokittelu tarjoaa välineet myös
arvioida, mitkä olivat kilpailukyvyn käytön kriteerit tarkastellulla ajanjaksolla. Yleispiirteiltään voidaan sanoa, että kilpailukyky oli pohjim64
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miltaan tapa vertailla samankaltaisten asioiden tai toimijoiden ominaisuuksia tietyllä aikavälillä. Kaavamaisesti voidaan esittää, että
kilpailukyky tarkoitti asian tai toimijan A kykyä pärjätä kilpailussa
asian tai toimijan B, C, D kanssa asioissa X, Y, Z aikavälillä N. Kun kilpailukyvyn käytön kriteerit ymmärretään näin kaavamaisesti, voidaan
todeta, ettei käytön kriteereissä ollut suurta vaihtelua lehtien välillä.
Maita verrattiin kilpailijamaihin, toimialoja toisen maan toimialoihin,
yrityksiä toisten maiden yrityksiin ja kotimaisia tuotteita ulkomaisiin
tuotteisiin. Lisäksi on huomionarvoista, että kilpailukykyä käytettiin
kansallisessa mielessä: Suomen, suomalaisen teollisuuden, tuotteiden,
yritysten ja tuotteiden kilpailukykynä suhteessa kansainväliseen toimintaympäristöön.

Kilpailukyvyn tarkemmin eritellyt käyttöyhteydet
Kilpailukykyhavaintojen käyttöyhteyksien tarkemman analyysin
perusteella voi huomata, että käsitteellä viitattiin erilaisiin asioihin.
Lauri Kajanojan määrittelyn mukaisesti voi sanoa, että lehtiaineistossa
esiintyi lyhemmän aikavälin kustannuskilpailukykyyn ja pidemmän
aikavälin kasvukilpailukykyyn liittyviä piirteitä. On tarpeen huomauttaa, että kilpailukyky ei kertaakaan esiintynyt lehtiaineistossa
yhdyssanamuodoissa kustannus- tai kasvukilpailukyky, kuten 2010luvun lehtikirjoituksissa on ollut yleisenä tapana.12 Käytän näitä käsitteitä kuitenkin analyysini kehikkona, koska havainnoissa esiintyi
selvästi piirteitä, jotka ovat yhdistettävissä edellä mainittuihin yhdyssanoihin.
Lehtiaineistossa esiintyi erittäin hallitseva tapa puhua Suomen
asemasta kansainvälisessä ympäristössä ja maailmanmarkkinoilla. Hallitsevassa puhetavassa Suomi nähtiin pienenä kansantaloutena, jonka
ainoana keinona selviytyä kiristyvässä maailmantaloudessa pidettiin viennin ja erityisesti vientiteollisuuden pärjäämistä maailmanmarkkinoilla. Suomen talouden kasvaessa 1960-luvun alussa suomalaiset intoutuivat ostamaan ulkomaisia tuontihyödykkeitä, joiden
12 Komonen, Hannu-Pekka 2014: Kilpailukykyinen kansakunta. Diskurssit ja asiantuntijavalta
Suomen kilpailukyvystä käydyssä keskustelussa Helsingin Sanomissa 2012–2013. Pro gradu -tutkielma,
Helsinki, Helsingin yliopisto, 29, 69–72.
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käypähintainen arvo ylitti vientituotteista saadut tulot. Suomen
ulkomaankaupan epäsuhta synnytti 1960-luvun puolivälissä maksutaseongelman, jota vielä pahensi se, että Suomessa myytävien tuotteiden hintataso ja suomalaisten keskimääräinen tulotaso kohosivat
nopeammin muihin maihin verrattuna.13
Suomen kustannustason perusteella määräytyvän kilpailukyvyn
tasoa verrattiin pitkälti muihin maihin ja maailmanmarkkinoihin. On
syytä muistaa, ettei Suomen ulkomaankauppa ollut samanlaista kaikkien maiden kanssa. Neuvostoliiton ja muiden sosialistimaiden kanssa
harjoitettiin bilateraalikauppaa, joka perustui valtioiden kahdenvälisiin sopimuksiin. Muiden, etenkin Länsi-Euroopan maiden kauppa
perustui pitkälti markkinatalouden periaatteille. Tästä näkökulmasta
tarkasteltuna on mielenkiintoista havaita, että yhtä poikkeusta14
lukuun ottamatta kaikki kilpailukykyhavaintojen yhteydessä esiintyvät
vertaukset muihin maihin, muiden maiden toimialoihin tai maailmanmarkkinoihin viittasivat nimenomaan Länsi-Euroopan suuntaan.
Kiristyvä kansainvälinen kilpailu nähtiin pitkälti länsieurooppalaisiin
maihin ja yleisemmin kapitalistiseen maailmaan kuuluvana ilmiönä.
SDP:n kansanedustajan ja eduskunnan pankkivaltuusmiesten puheenjohtajan Veikko Kokkolan puheenvuoro syksyn eduskuntakeskustelussa kuvasti tiivistetysti näkemystä, jossa kansainvälinen kilpailu nähtiin kapitalistiseen maailmankauppaan liittyväksi ilmiöksi:
Suomen maksutaseongelmaa on lisäksi kärjistänyt tärkeissä vientimaissamme vuosina 1966–1967 esiintynyt vakava suhdannetaantuma, joka yhdessä nopeasti kohonneen kustannustasomme kanssa on
ollut johtamassa kilpailukykymme heikkenemiseen ja länsivientimme
kasvun merkittävään hidastumiseen.15

Suomen talouden ulkoisen tasapainon kannalta keskeinen tapahtuma
oli maan valuutan kansainvälisen perusarvon muuttaminen eli Suomen
13 Ks. esim Kuusterä, Antti & Tarkka, Juha 2012: Suomen Pankki 200 vuotta. II, Parlamentin
pankki. Helsinki, Otava, 250–251.
14 Yksittäinen poikkeus liittyi Neuvostoliiton ja sen metalliteollisuusosaamisen ja -tuotteiden
kilpailukykyyn. Kansan Uutiset (KU) 16.11.1967, 10.
15 Suomen Sosialidemokraatti (SSd) 6.10.1967, 9.
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markan devalvointi 11. lokakuuta. Devalvaatiolla saavutettiin kustannustason kertaluonteinen madaltaminen suhteessa kilpailijamaihin.
Devalvaatiopäätöstä kuitenkin kritisoitiin tuoreeltaan lähes kaikissa
lehtiaineiston kirjoituksissa. Esimerkiksi kommunistiset pankkivaltuusmiehet Aarne Saarinen ja Oiva Lehto olivat vastustaneet devalvaatiota jo pankkivaltuuston kokouksessa, koska heidän mielestään
devalvaatio kiihdyttäisi hintojen ja elinkustannusten nousua, mikä
kohdistuisi erityisesti vähävaraisiin kansalaisiin. Heidän mielestään
kauppatase olisi pitänyt tasapainottaa tuontisääntelyllä sekä lisäämällä
kauppaa sellaisten maiden kanssa, joiden kanssa kauppa- ja maksutase on suurin piirtein tasapainoinen – eli sosialistimaiden, joiden
Suomen-kauppa perustui bilateraalisopimuksiin.16 Kansan Uutisten
sivuilla devalvaatiota kritisoitiin tuoreeltaan Saarisen ja Lehdon esittämien argumenttien pohjalta17, mutta devalvaatiopäätökseen tyydyttiin
nopeasti, ja kirjoituksissa alettiin keskittyä devalvaation seurauksiin.
Valtiovarainministerinä toiminut Mauno Koivisto ja Suomen
Pankin Klaus Waris korostivat devalvaatiopäätöksen yhteydessä kustannusten sijasta kuitenkin edellytysten luomista kasvu- ja kehityspolitiikalle sekä sellaisille rakennemuutoksille, joita Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen vaati. Koiviston ja Wariksen visiossa
devalvaatio sekä kasvu- ja kehityspolitiikka olivat keinoja, joilla tavoiteltiin sekä lyhemmän ja pidemmän aikajänteen haluttuja tulevaisuuksia. Kasvu- ja kehityspolitiikkaan liittyneiden toimenpiteiden
yhteydessä alettiin lehdissä käyttää ilmauksia devalvaation ”jälkihoito” sekä ”kasvupaketti”.18 Kajanojan esittämän jaottelun mukaisesti
devalvaatiossa ja sen ”jälkihoidossa” esiintyivät siis sekä lyhemmän
aikajänteen kustannuskilpailukyky että pidemmän aikavälin kasvukilpailukyky. Loppuvuoden 1967 keskustelu pidemmän aikavälin kilpailukyvystä kietoutui tiiviisti devalvaation ”jälkihoidon” ja ”kasvupaketin” ympärille.
Suomen hallituksen ja Suomen Pankin keskeisten henkilöiden
hahmottelema uudenlainen kasvu- ja kehityspolitiikka perustui pit16 Kuusterä & Tarkka 2012, 274–275.
17 KU 12.10.1967, Devalvaatio on tapahtunut (pääkirjoitus (pk)).
18 KU 13.10.1967, 11; Koiviston ja Wariksen talouspoliittisen linjan kehityksestä ks. myös
Kuusterä & Tarkka 2012, 270–275.
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kälti ajatukseen, että Suomen taloutta ja erityisesti teollisuuden rakennetta tuli kehittää monipuolisemmaksi, jotta sillä olisi kykyä kilpailla
kiristyvillä maailmanmarkkinoilla. Dominoivassa asemassa olleen
puunjalostusteollisuuden rinnalle kaivattiin esimerkiksi erikoisoloihin
tarkoitettuja jäänmurtajia ja muotiteollisuutta, joilla olisi kykyä kilpailla ulkomaisten tuotteiden kanssa. Hallituksen ”kasvupaketista” kolmannes suunnattiin yrityksille, joilla nähtiin olevan kykyä uudenlaisen
viennin toteuttamisessa.
”Kasvupaketti” herätti kuitenkin suurta närää vientiteollisuuden
ja porvaripuolueiden keskuudessa, koska 600 miljoonan markan suuruinen paketti oli tarkoitus rahoittaa vientituotteita verottamalla.
Näissä piireissä devalvaatiota kutsuttiin vientimaksulain herättämissä
tunnelmissa ”sosialistiseksi devalvaatioksi”, jonka turvin valtio pyrki
heidän mielestään ohjailemaan pääomavirtoja haluamiinsa kohteisiin.
Suurimpana epäkohtana nähtiin se, että yksityissektorilta kerätyistä
vientimaksuvaroista suurin osa suunnattiin valtionyhtiöihin ja voimatalouteen, josta valtio omisti leijonanosan. Tällaisen pääoman siirron
katsottiin heikentävän suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukykyä.19
Toisena epäkohtana teollisuuden piirissä nähtiin se, että yritykset,
jotka käyttivät tuontituotteita ja -raaka-aineita vientituotteidensa valmistamiseen eivät hyötyneet vientimaksun seurauksena devalvaatiosta.
Tällaiset yritykset joutuivat edelleen ostamaan tuontituotteita ja -raaka-aineita ulkomaisella valuutalla, joka devalvaation seurauksena kallistui suomalaisten osalta. Teollisuuspiirit ja porvaripuolueet vaativat
yrityksen tuotannon laatuun perustuvaa alenevaa porrastusta vientimaksuihin.20 Kun Englanti devalvoi puntansa marraskuun puolivälissä,
etenkin puunjalostusteollisuuden piiristä vaadittiin, että vientimaksuissa tulisi antaa huojennuksia yhtiöille ja tuotteille, joiden keskeinen
vientimaa Englanti oli.21
Keskustalaisessa Suomenmaassa devalvaatio ja siihen liittyvä vientimaksulaki nähtiin oikeansuuntaisena liikkeenä, mutta ”kasvupaketin”
varojen suuntaamisessa esitettiin oma puolue- ja aluepoliittinen toi19 Kauppalehti (KL) 13.10.1967, 2, Sosialistinen devalvaatio (pk); US 13.10.1967, 2, Jatko
ratkaisee (pk).
20 Uusi Suomi (US) 13.10.1967, 18.
21 Helsingin Sanomat (HS) 20.11.1967, 4, Punnalle pelastusrengas (pk).
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vomus. Suomenmaan pääkirjoituksessa esitettiin, että ”tärkeätä olisi,
että nimenomaan Pohjois-Suomen vaikeuksissa kamppailevat valtioenemmistöiset puutavarayhtiöt pääsevät näistä varoista osallisiksi”.22
Pohjois-Suomi oli vankkaa keskustapuolueen kannatusaluetta.
SDP:ssä Mauno Koivisto kielsi jyrkästi puheet sosialistisesta devalvaatiosta ja pääomavirtojen kanavoimisesta erityisesti valtionyhtiöihin.
Toisaalta pääministeri Rafael Paasio puki sanoiksi vasemmistolehdissäkin esiintyneen yleisen näkökannan: keskuspankin tasolla oli viimein mahdollista toteuttaa työväen rahapolitiikkaa.23 Samoin valtion
oli mahdollista toteuttaa sellaista kasvu- ja rakennepolitiikkaa, jota erityisesti sdp oli ajanut hallituksessa.24
SKDL:n ja sen lehden Kansan Uutisten sivulla nähtiin, että yksityissektorilta kerättävät vientimaksut ja niistä koottavan ”kasvupaketin” olevan keskeinen osa, jotta devalvaatiota voitiin pitää työtä
tekevän kansanosan kannalta mielekkäänä ratkaisuna. Kansan Uutisten
sivuilla suhtauduttiin kielteisesti erilaisiin vientimaksun porrastusehdotuksiin, joita teollisuus ja porvaripuolueet esittivät tuotannon laadun
ja Englannin punnan marraskuisen devalvaation seurauksena. SKDL:n
ja Kansan Uutisten piirissä pääomavirtojen ohjaamiseen valtionyhtiöille suhtauduttiin myös myönteisemmin kuin sdp:n Mauno Koivisto.
Sosialismi ei ollut kirosana, ja ”kasvupaketin” tuoma vahvistus valtionyhtiöille nähtiin pikemmin oikeana suuntana kohti tulevaisuutta.25
Mielenkiintoista kaikissa näissä vientimaksulakiin ja ”kasvupakettiin” liittyvissä kirjoituksissa on se, että niissä esitettiin omat intressit
Suomen tai suomalaisen vientiteollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn parantamisen kannalta myönteisinä ratkaisuina. Pidemmän
aikavälin kilpailukykykäsityksiä tarkastelemalla huomataan, että se,
mikä puolueissa ja puoluelehdissä nähtiin kilpailukyvyn kannalta
myönteisenä, liittyi vahvasti puolueiden omiin pitkän aikavälin tavoitteisiin ja toivottuihin tulevaisuuskuviin.

22 Suomenmaa (Sm) 13.10.1967, 2, Ekspansiiviseen kasvupolitiikkaan? (pk).
23 Särkikoski, Tuomo 2007: Sitra. Tulevaisuus tehtävänä. Helsinki, Edita, 42.
24 Sm 13.10.1967, 2.
25 KU 13.12.1967, Kilpailukyky (pk); Juorkunan Jussi (Kerttu Kauniskangas-Salonen) 1967: Jos
(pakina). KU 24.11.1967.
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Kilpailukyvyn arvoväritykset
Kilpailukyvyn käsitteelle annettujen arvoväritysten selvittämisessä on
lehtijuttujen yleisen kontekstin lisäksi keskitytty erityisesti verbeihin
ja verbijohdannaisiin, jotka tarjoavat mahdollisuuden tarkastella sitä,
minkälaisia toimintatavoitteita kilpailukykyyn liitettiin vuonna 1967.
Kilpailukyky nähtiin mittarina tai asiantilana, joka kontekstista riippuen parantuu, heikentyy, lisääntyy, säilyy – toisin sanoen, asiantila
muuttuu tulevaisuudessa joko paremmaksi, huonommaksi tai säilyy
ennallaan. Kuten kilpailukyvyn käytön kriteerien kohdalla esitin, kilpailukyky oli pohjimmiltaan tapa vertailla luonteeltaan samankaltaisia yksiköitä toisiinsa. Maita verrattiin kilpailijamaihin, toimialoja
toisen maan toimialoihin, yrityksiä toisten maiden yrityksiin ja kotimaisia tuotteita ulkomaisiin tuotteisiin. Verbien ja verbijohdannaisten
perusteella neutraalina tarkastelumittarina pidetty kilpailukyky näyttäytyy pikemminkin positiivisena tavoitetilana, jonka saavuttamiseksi
erilaisten toimenpiteiden toteuttaminen esitettiin välttämättömänä.
Lokakuisen devalvaatiopäätöksen yhteydessä antamassaan lausunnossaan Suomen Pankin pääjohtaja Klaus Waris esitti kilpailukyvyn positiivisena tavoitetilana, jonka saavuttamiseksi devalvaatio ja
sen ”jälkihoitoon” liittyvät toimenpiteet oli suoritettava:
Suoritetun devalvoinnin tarkoituksena on luoda edellytykset taloudelliselle kasvu- ja kehityspolitiikalle ja sellaisten rakennemuutosten
toteuttamiselle, joita tuotannon tehostaminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen vaativat.26

Valtiovarainministeri Mauno Koiviston lausunnossa samaisella sivulla
kilpailukyky esiintyi samanlaisena, haluttuna tavoitetilana:
[Devalvaation – T.H.] tavoitteita ei saavuteta, ellei jatkossakin olla
pidättyviä: ellei budjettipolitiikka ole tiukkaa ja johdonmukaista ja ellei
tulopolitiikassa päästä sellaisiin nimellistuloja koskeviin ratkaisuihin,
että tuotantomme kilpailukyky ei jatkuvasti heikkene, kuten tapahtui
1960-luvun alkupuoliskolla.27
26
27

KU 13.10.1967, 11.
Sama.
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Eduskunnan puhemiehen, keskustapuolueen Johannes Virolaisen
puheessa Suomalaisen työn viikon pääjuhlassa – Suomen 50-vuotis
juhlaviikolla – kilpailukyky näyttäytyi erityisen selvästi tavoitetilana,
jonka saavuttamiseksi koko kansan on puhallettava yhteen hiileen:
Taloudellisen kasvun nopeuttaminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen muodostavat taloutemme pääongelman. Tämän
ongelman ratkaiseminen on se suuri johtoajatus, joka on Suomen kansalle nyt esitettävä. En näe nyt ja lähitulevaisuudessa mitään muuta
ongelmaa, joka olisi Suomen kansalle niin elintärkeä kuin tämä.28

Edellä esitettyjen katkelmien tavoin lähes kaikissa lehtiaineistossa
esiintyneissä havainnoissa kilpailukyky ja kilpailukykyisyys näyttäytyivät haluttuna tavoitetilana ja tulevaisuuskuvana, jonka arvoväritys
oli lähtökohtaisesti positiivinen. Kilpailukyvylle ei löydy eri sanasta
muodostuvaa vastakäsitettä, johon olisi projisoitu negatiiviset arvoväritykset. Sen sijaan kilpailukykyinen-adjektiivin vastakäsitteenä
esiintyi sana kilpailukyvytön, joka esiintyi aineistossa erilaisine taivutusmuotoineen yhteensä viisi kertaa. Kilpailukykyisyys nähtiin positiivisena ja kilpailukyvyttömyys negatiivisena asiantilana.
Kriittisempiä näkemyksiä esitettiin ainoastaan SKDL:n riveistä
Kansan Uutisten sivuilla.
Sanaa kilpailukyky on käytetty viime aikoina sangen hämäävästi selitettäessä vientimme nykyhetken ja tulevaisuuden asemaa maailman
markkinoilla. Näin on tapahtunut erityisesti puunjalostusteollisuuden
vientituotteista puhuttaessa. Maamme kilpailukyky paranisi, jos
markka devalvoitaisiin, sanottiin, mutta kun punta devalvoitiin runsas
kuukausi myöhemmin kuin markka, niin kilpailukykymme on jälleen
huonontunut.29

Kansan Uutisten pääkirjoituksessa esitettiin, että kilpailukykyä käytettiin etenkin puunjalostusteollisuuden piirissä hämäävästi, kun puhut28 Virolainen, Johannes 1967: Nyt on aika osoittaa kansallista kypsyyttä talouspolitiikassa. Sm
3.12.1967, 4.
29 KU 13.12.1967, 4, Kilpailukyky (pk).

h ouni

71

tiin vientituotteiden hinnoista. Pääkirjoituksessa oikaistiin, että puunjalostustuotteiden hinnat määräytyivät maailmanmarkkinoilla, joten
devalvaatiolla ei suoraan pystytty vaikuttamaan hintoihin. Kilpailukykyä – haluttua tavoitetilaa – ei sinänsä kritisoitu. SKP:n vähemmistösiipeen kuuluneen Erkki Tuomisen kirjoittamassa artikkelissa
yleiskriittinen sävy ulottui pidemmälle – vaatimuksiin teollisuuden
kilpailukyvyn lisäämisestä:
Työtätekevien väestöpiirien vallitsevaa tyytymättömyyttä on ollut
omiaan lisäämään se, että hallitus on varonut kaventamasta suurpääoman taloudellisia etuja. Kansainvälisen kilpailun kiristyminen ja vaatimukset teollisuutemme kilpailukyvyn lisäämisestä ovat päinvastoin
aiheuttaneet sen, että hallituksessa on oltu taipuvaisia harkitsemaan ja
esittämäänkin toimenpiteitä, jotka välittömästi ja välillisesti parantavat
myös suurpääoman taloudellisia etuja.30

SKP:n vähemmistösiipeen kuulunut Taisto Sinisalo oli Tuomisen
kanssa samoilla linjoilla:
SKDL:n ryhmä on useissa yhteyksissä esittänyt pieniin omaisuuksiin
kohdistuvan verotuksen poistamista tai helpottamista, mutta samalla
suuriin omaisuuksiin kohdistuvan verotuksen kiristämistä. Sen vuoksi
kansandemokraatit eivät pidä oikeana esitystä yhtiöiden omaisuusveron poistamisesta, vaan vastustavat sitä […] Ed. Sinisalo huomautti,
että suuryhtiöiden verohelpotuksia on aina perusteltu kilpailukyvyn
parantamisella ja tällöin on päädytty näiden verojen suorastaan markkamääräiseen alenemiseen.31

Kansan Uutisten sivuilla esiintyneissä kriittisissä kilpailukykyhavainnoissa yleisenä piirteenä oli se, ettei Suomen ja suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä kritisoitu itsessään. Kritiikkiä herätti lähinnä
se, että kirjoittajien mielestä kilpailukyvyn nimissä tehtiin sellaisia
toimenpiteitä, jotka olivat heidän näkemyksensä mukaan haitallisia
30
31

Tuominen, Erkki 1967: Talouspoliittiset näkymät tänään. KU 12.12.1967, 4.
KU 17.12.1967, 10.

72

a j a n k o hta 2018

työtätekeville suomalaisille. Tiivistetysti voisi sanoa, että SKDL:n –
ja erityisesti SKP:n vähemmistösiiven – riveistä kuuluneissa kriittisissä puheenvuoroissa pidettiin Suomen kilpailukykyä tavoiteltavana
tilana, muttei niin, että teollisuus saisi yksin nauttia kaikista hyödyistä.
Kansan Uutisten vakiopakinoitsija Kerttu Kauniskangas-Salonen tiivisti tämän näkemyksen omassa marraskuisessa pakinassaan:
Ilman vientimaksuja, joista kasvupaketti koostuu, devalvaation hyöty
olisi jäänyt vientiteollisuudelle kokonaan. Nyt siitä osa siirtyy valtion
käyttöön. Sitä aiotaan käyttää työtilaisuuksien luomiseen. Devalvaation pitäisi parantaa kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä ulkomaisen
rinnalla. Tämä mahdollisuus menetetään, jos kotimaiset hinnat nousevat.32

”Kansallinen järki” ja Länsi-Euroopan talousintegraatio
Anu Kantola on tarkastellut kilpailukykyä eräänlaisena valtastrategiana, jolla ”oikeutetaan poliittista vallankäyttöä ja pyritään hallitsemaan valtiota globalisoituvassa maailmantaloudessa”.33 Kantolan
mukaan vallankäyttöön liittyvän strategisen toiminnan keskeinen
piirre on se, että eri toimijat pyrkivät määrittelemään omat intressinsä kilpailukyvyn kautta. Loppuvuoteen 1967 ajoittuvat maininnat
kilpailukyvystä sanoma- ja aikakausilehtiaineistossa ovat mielestäni
luonteeltaan hyvin samanlaisia kuin Kantolan esittämät havainnot
1980–2000-lukujen Suomesta. Kilpailukyky esiintyi arvoväritykseltään useimmiten positiivisena tavoitetilana, jonka kautta erilaiset toimenpiteet esitettiin välttämättöminä Suomen kansantalouden, toimialojen, yritysten tai tuotteiden menestymisen kannalta. Kilpailukyvyn
luonnetta korostaa lisäksi se, että käsite esiintyi lehdissä lähes päivittäin, ja kilpailukykyä käyttivät puheissaan ja kirjoituksissaan erityisesti
yhteiskunnan päätöksistä vastuussa olevat henkilöt. Hallitus- ja oppositiopoliitikot, työmarkkinaetujärjestöjen johtajat, yritysten johtajat ja
32 Juorkunan Jussi (Kerttu Kauniskangas-Salonen) 1967: Jos (pakina). KU 24.11.1967.
33 Kantola, Anu 2010: Kilpailukyky politiikan valtastrategiana. Teoksessa Kaisto, Jani & Pyykkönen, Miikka (toim.) 2010: Hallintavalta: sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä. Helsinki,
Gaudeamus, 97.
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valtionhallinnon johtavat virkamiehet käyttivät kaikki kilpailukykyä
perusteena sille, että heidän esittämänsä toimenpiteet tulisi suorittaa.
Kilpailukyvyn luonteessa erottui lisäksi kansallisen ”järjen” idea,
jolla pyrittiin vastaamaan kansainvälistymisen haasteeseen. 1960luvun yhteydessä ei voi vielä puhua samanlaisesta globalisaatiosta, joka
voimistui 1980-luvulla rahamarkkinoiden sääntelyn purkautuessa ja
koko maailmantalouden yhdentyessä. Kiristyvä kilpailu maailmankaupassa, tuontisäännöstelyn ja tullien purkaminen sekä erityisesti Länsi-
Euroopan talousintegraatio nähtiin kuitenkin vääjäämättömänä kehityskulkuna ja tulevaisuuskuvana, johon myös Suomen tuli sopeutua.
Tässä mielessä ilmiöissä on paljon yhtymäkohtia. Kiristyvä maailmankauppa, Länsi-Euroopan talousintegraatio ja Suomen kilpailukyky
kytkeytyivät tiukasti toisiinsa ulkoministeri Ahti Karjalainen marraskuisessa puheessa:
Kaikkien kansalaispiirien olisi elintärkeä oivaltaa, että nyt kansainvälisen kilpailukykymme osalta hankittua ja Englannin punnan devalvoinnin jälkeenkin olevaa liikkumatilaa olisi yritystoiminnan ymmärrettävä ja saatava käyttää kilpailuasemamme siihen tekniseen ja
taloudelliseen sisäiseen vahvistamiseen, jota etenkin eurooppalainen
yhdentymiskehitys meiltä edellyttää.34

Karjalainen tarkoitti, että kaikkien suomalaisten tulisi suhtautua maltillisesti palkankorotustoiveisiin, jotta devalvaation avulla hankittua
kilpailukykyä ei heti menetettäisi suhteessa eurooppalaisiin kilpailijamaihin. Karjalaisen kanssa samalla tavalla ajatteli myös Klaus Waris
puhuessaan Stuttgartissa järjestetyssä Suomen 50-vuotistilaisuudessa:
Selviö kuitenkin on, että EFTA:n sisäisen kaupan kehittämisessä on
rajansa ja että ne ovat ahtaammat kuin EEC:n piirissä. Sangen selvästi
tämä kuvastuu yhä useampien EFTA-maiden pyrkimyksissä päästä
muodossa tai toisessa EEC:n jäseniksi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että
ovelle kolkuttajien annetaan odottaa – mutta jos ovi rupeaa raoittumaan, ei Suomikaan tietysti voi jäädä syrjään kehityksestä, vaan sen on
myös muuttuvissa oloissa varmistettava osallistumisensa integraatioon.
34

HS 21.11.1967, 20.
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Olen varma siitä, että kun se ajankohta tulee, löytyy sopivia muotojakin. […] Perimmältään menestys [yhdentyvässä Euroopassa – T.H.]
kuitenkin edellyttää, että pystymme keskittämään rajalliset, taloudelliset ja henkiset voimavaramme juuri sellaisiin kohteisiin, joissa pienelläkin maalla on luontaista kilpailukykyä.35

Lehtiaineistossa esiintynyt tapa tarkastella Suomea osana maailmantaloutta muistuttaa hyvin paljon Pauli Kettusen esittämää ajatusta, jonka
mukaan globalisaatio on tulkittu ja tulkitaan ennen kaikkea kansalliseksi haasteeksi.36 Kettusen mukaan globalisaatio ja etenkin globaali
talouskilpailu luo edellytyksiä nationalismille, jonka eräs käsitteellinen
elementti on nyt tarkasteltava kilpailukyky. Kilpailukyvyn ympärille
rakentuva ”kansallinen katse” ja globaali talouskilpailu muodostavat
itseään vahvistavan kehän, josta muodostuu se ”järki”, jonka pohjalta
esimerkiksi Ahti Karjalainen ja Klaus Waris tarkastelivat Suomen
asemaa Euroopan yhdentyessä.
Edellä esitetyn jälkeen ei ole yllättävää, että devalvaatiota ja vientimaksujen porrastusta vastustanut SKDL ja erityisesti SKP:n vähemmistöryhmä suhtautuivat Euroopan taloudelliseen yhdentymiseen
jyrkän kielteisesti. Kovasanaisimmin näkemys tuli esiin jouluaattona,
kun Kansan Uutiset kommentoi pääkirjoituksessaan Klaus Wariksen
Stuttgartin-puhetta, jossa hän sanoi, ettei Suomi voi jäädä Euroopan
taloudellisen yhdentymisen ulkopuolelle.
On edesvastuutonta, että hän [Klaus Waris – T.H.] puhuu Suomen liittymisestä EEC:hen ja että kun ovi rupeaa raottumaan, ei muka Suomikaan voi jäädä ”syrjään kehityksestä”. Hänellä ei ole enää mitään valtuuksia puhua keskuspankin pääjohtajana ja Suomen valtion korkeinta
johtoa edustavana henkilönä. Englannin EEC:hen liittymistä kannattavat piirit Suomessa eivät ajattele niinkään Englantia kuin sitä, että
Suomi saisi tästä ponnahduslaudan omille liittymispyrkimyksilleen.37

35
36
37

HS 4.12.1967, 14; US 4.12.1967, 6.
Kettunen 2008, 11–12, 223–228.
KU 24.12.1967, 4, EEC, Englanti ja Suomi (pk).
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SKDL:n ja varsinkin sen kommunistijäsenten piirissä länsi-integraation
vastustaminen perustui muista puolueista eriävään näkemykseen maailmankaupan ja talouden luonteesta. SKP:n puheenjohtajan Aarne Saarisen puhe syyskuulta 1967 on tässä mielessä havainnollistava. Hänen
mukaansa maailmantalouden ja Suomen talouden heikko tila johtui
porvarien harjoittamasta ei-marxilaisesta talouspolitiikasta. Talouden
tilanne olisi hänen mielestään ollut entistä huonompi, ellei Suomi olisi
harjoittanut kauppaa sosialististen maiden kanssa. Saarisen mukaan
marxilainen talouspolitiikka ja lisääntyvä ulkomaankauppa sosialististen maiden kanssa olisivat olleet parempi vaihtoehto Suomelle kuin
talouden kehittäminen länsi-integraation ehdoilla.38 Saarisen tavoittelema tulevaisuuskuva Suomelle ei olisi juuri enempää voinut erota esimerkiksi Wariksen ja Karjalaisen visioista.

Sitran suoraviivainen perustamisprosessi
Ajatus Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahastosta syntyi Suomen
Pankissa 1960-luvun puolivälissä. Aikaisempi tutkimus ja alkuperäislähteet välittävät eheän kuvan siitä, että Suomen Pankin pääjohtajana toiminut Klaus Waris oli uuden rahaston henkinen isä.39 Waris
omaksui idean itsenäisestä rahastosta Ruotsista, jossa maan keskuspankki Sveriges Riksbank oli vuonna 1968 täyttämässä 300 vuotta.
Tämän kunniaksi oli jo vuonna 1965 – eli kolme vuotta etukäteen
– perustettu Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, tiedettä ja tutkimusta tukeva rahasto. Suomen Pankin 150-vuotisjuhlavuotta oli juhlittu jo vuonna 1961, joten Waris päätti ehdottaa tulevan rahaston
perustamisideaksi Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlavuotta.40
Käytännössä kaikki Sitraan liittyvät esitykset ideoitiin ja valmisteltiin Suomen Pankin johtokunnassa. Sitran nopeasta ja suoraviivaisesta perustamisprosessista kertoo paljon se, että eduskunnan pankkivaltuusmiehet antoivat esityksen rahaston perustamisesta omassa
38 Saarinen, Aarne 1973: Yhteistyön viitat ja karikot. Puheita vuosilta 1966–1973. Helsinki,
Kansankulttuuri Oy, 24–25.
39 Särkikoski 2007, 22–23; Kuusterä & Tarkka 2012, 336–340.
40 Särkikoski 2007, 22–23; Härnqvist, Kjell & Svensson, Nils-Eric 1990: Forskning i ett
föränderligt samhälle: Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond 1965–1990. Hedemora, Gidlund, 12–16.
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vuosikertomuksessaan, joka annettiin maaliskuussa 1967 eduskunnan pankkivaliokunnan käsiteltäväksi. Pankkivaliokunta ja eduskunnan täysistunto hyväksyivät vuosikertomuksen muutamassa kuukaudessa, joten uusi rahasto perustettiin tosiasiallisesti 2. kesäkuuta
1967. Uuden rahaston sääntöjä muotoiltiin kuitenkin kesän ja syksyn
ajan, ja Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahaston säännöt
vahvistettiin eduskunnan juhlaistunnossa 5.12.1967. Wariksen Ruotsista omaksuttu idea juhlarahastosta läpäisi valtiollisen päätöksentekokoneiston alle vuodessa ja juurikaan sisällöllisiä keskusteluja herättämättä.41
Kun Sitran perustamista esitettiin eduskunnan pankkivaltuusmiesten vuosikertomuksessa, rahaston tehtäväksi kerrottiin ”sellaisten
toimenpiteiden rahoittamiseen, jotka tukien rahan arvon vakautumista
tähtäävät maamme taloudellisen kasvun nopeuttamiseen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen”.42 Uuden rahaston keskeisiksi tehtäviksi määriteltiin kustannus- ja hintatason madaltaminen, elinkeinojen ja hallinnan tehostaminen, rakennemuutosten edistäminen sekä
tuotteiden ja valmistusmenetelmien kehittäminen. Mielenkiintoista
on, että kilpailukyvystä puhuttaessa käytettiin vielä täsmennystä kansainvälinen kilpailukyky. Kilpailukyvyn kansainvälistä luonnetta alleviivattiin vuosikertomuksessa korostamalla, että rahaston tulee suorittaa vertailuja muiden maiden oloihin, seurata hintatasoa suhteessa
ulkomaihin, edistää rakennemuutosta aloilla, joilla jälkeenjääneisyys
suhteessa muihin maihin on ilmeinen sekä helpottaa Suomelle sopivien teknologian ulkomaisten edistysaskeleiden nopeata omaksumista.43
Sitran keskeiset tavoitteet ja tehtävät säilyivät muotoiluiltaan lähes
muuttumattomina vuosikertomuksesta aina lopullisiin sääntöihin asti.
Koska muotoilut hyväksyttiin eduskunnan valiokunnissa ja täysistunnoissa ilman varsinaisia sisällöllisiä erimielisyyksiä, on tarpeellista tarkastella lähemmin Suomen Pankin johtokunnassa laadittua toimintasuunnitelmaa, jossa hahmoteltiin, mitä markan arvon vakauttaminen,
41 Särkikoski 2007, 22–23.
42 Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus vuodelta 1966 eduskunnan pankkivaliokunnalle 1.3.1967. Valtiopäivät 1967. Asiakirjat IV. Helsinki 1967 (VP 1967 asiakirjat IV).
43 Sama.
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taloudellisen kasvun nopeuttaminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn
parantaminen tarkoittivat käytännön toimenpiteiden tasolla. Artikkelin ongelmanasettelun kannalta toimintasuunnitelman mielenkiintoisinta antia on sen ensimmäinen kohta, jossa selostetaan mitä selvittely- ja tutkimustöitä on suunniteltava ja pantava käyntiin ensi sijassa.
1a-kohta on otsikoitu ”Suomen teollisuuden kansainväliseen kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät”:
Tutkimuksen tulee kohdistua teollisuuden kustannusrakenteen tärkeimpiin eriin, työpanoksen tehokkuuteen, raaka-aineiden hintoihin,
pääomakustannuksiin, käyttövoiman ja kuljetusten suhteelliseen osuuteen, verotuksen vaikutukseen ym. kilpailuedellytyksiin.44

Toimintasuunnitelman ensimmäisessä kohdassa painotettiin, että
tulevissa tutkimuksissa kyse oli Suomen teollisuuden kansainväliseen
kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä. Edellä lainatusta katkelmasta
saa kuvan siitä, että teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky samaistettiin pitkälti kilpailuedellytyksiksi, jotka muodostuivat ”kustannusrakenteen tärkeimmistä eristä”. Toimintasuunnitelmasta ei kuitenkaan
ole luettavissa niin yksinkertaista ajatusta, että Suomen kansainvälinen
kilpailukyky tarkoitti aikalaisille ainoastaan teollisuuden kansainvälistä
kilpailukykyä, joka taas olisi tiivistettävissä kustannuskilpailukyvyksi.
Tulevien selvitys- ja tutkimustöiden aiheiksi oli nimittäin lisäksi määritelty ”teollisuuden sijainnin optimointi Suomen oloissa” sekä ”teknisen informaation käsittely ja levitys”.45
Teollisuuden sijainti -tutkimusten tarkoituksena oli selvittää,
”missä määrin ja millä keinoin voidaan estää tuotannon liiallista alueellista keskittymistä ja edistää kehitysalueiden taloudellisia mahdollisuuksia”. Informaatiotutkimusten tarkoituksena oli selvittää, miten
nimenomaan ulkomailla tapahtuvan nopean teknologisen kehityksen
seuraamista voitaisiin tehostaa ja saattaa kerätty informaatioaineisto
suomalaisten yritysten käyttöön riittävän helposti. Omien selvittely44 Liite 70d – Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahaston toimintasuunnitelma,
laajemman pankkivaltuuston kokous (N:o 22) 13.12.1967, Eduskunnan pankkivaltuusmiesten
pöytäkirjat ja kirjeet 1967 (SPA).
45 Sama.
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ja tutkimustöiden lisäksi rahaston keskeiseksi tehtäväksi asetettiin yritysten, yhteisöjen ja laitosten toteuttamien tutkimus- ja kehitystöiden
rahoittaminen. Toimintasuunnitelmassa määriteltiin, että etusija tuli
antaa sellaisille projekteille, joiden tuloksena syntyy uusia tuotteita ja
menetelmiä, jotka ovat heti kaupallisesti hyödynnettävissä.46
Kun Sitran ensimmäistä toimintasuunnitelmaa tarkastelee kokonaisuutena, voi siitä lukea samanlaisen jaottelun kustannus- ja kasvukilpailukyvyn välillä kuin Lauri Kajanojan esityksissä. Kustannuskilpailukykyyn luettavat asiat liitettiin teollisuuden välittömiksi
kilpailuedellytyksiksi, ja koko maahan, tuotteisiin ja menetelmiin liittyvät innovaatiot taas pidemmän aikavälin kasvukilpailukykyyn liittyviksi tekijöiksi, joiden avulla Suomen oli mahdollista kuroa umpeen
eroa suhteessa kansainväliseen toimintaympäristöönsä pidemmällä
aikavälillä.
Suomen Pankin johtokunnan ideoimista ja edellä kuvattujen päätöksentekoelinten läpikäyneistä esityksistä ja ensimmäisestä toimintasuunnitelmasta hahmottuvat Quentin Skinnerin esittämän jaottelun
mukaisesti selvästi ne käytön kriteerit, käyttöyhteydet ja arvoväritykset,
joita kilpailukykyyn liitettiin Sitran perustamisprosessin aikana. Aikaisemman osion lehtiaineiston tapaan kilpailukykyä käytettiin kansantalouden, toimialojen, yritysten ja yksittäisten tuotteiden yhteydessä.
Kilpailukyvyn käsitteen käytön välttämättömät kriteerit olivat myös
samansuuntaisia kuin lehtiaineistossa: kilpailukyvystä puhuttaessa vertailtiin vähintään kahden toimijan ominaisuuksia tietyllä aikavälillä.
Sitran yhteydessä voidaan käsitteen käytön välttämättömiin kriteereihin lisätä se, että toinen toimijoista oli Suomi tai suomalainen ja
toinen ulkomainen vastinpari – olihan kyse eksplisiittisesti ilmaistuna
kansainvälisestä kilpailukyvystä. Lehtiaineiston valtavirran tapaan kilpailukykyyn liitettiin Sitran varhaisessa perustamisvaiheessa myönteisiä arvovärityksiä. Kilpailukyky näyttäytyi myönteisenä tavoitetilana
ja käsitteenä, jonka ympärille rakennettiin tulevan rahaston tehtävät
ja niiden perustelut.

46
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Rahastoidean isä – Klaus Wariksen kehityspolitiikka
Koska Sitran perustamiseen liittyvissä asia- ja pöytäkirjoissa ei esiinny
mainittavasti keskustelua tai perusteluja kilpailukykyyn liittyvästä ajattelusta, syvennän tätä näkökulmaa tarkastelemalla Klaus Wariksen
ajattelua kilpailukykyyn liittyen. Tukeudun tarkastelussa aikaisempaan
tutkimuskirjallisuuteen, mutta erityisesti alkuperäislähteisiin, joiden keskeisen osan muodostavat Wariksen puheet ja esitelmät vuodelta 1967.
Avaindokumentti, joka sitoo Sitran perustamisen Wariksen laajempaan ajatteluun, on hänen maaliskuussa 1967 Kuopiossa pitämänsä
esitelmä Kehityspolitiikan aktivoiminen47, joka esiteltiin tämän artikkelin alussa. Maaliskuinen esitelmä on kahdesta syystä erityisen mielenkiintoinen. Waris selvensi siinä aktiivisen kehityspolitiikan merkitystä Suomelle sekä paljasti suurelle yleisölle ensimmäistä kertaa, että
Suomen Pankin yhteyteen oltiin perustamassa itsenäisyyden juhlavuoden rahastoa.
Wariksen ajattelussa kehityspolitiikka tarkoitti tietoista, julkista
toimintaa, joka perustui suunnitteluun, eri vaihtoehtojen kriittiseen
punnintaan, järkevään valintaan ja epäkypsien ideoiden karsimiseen.
Hänen mielestään Suomessa tuli päästä eroon ”varsinkin improvisaatiosta, sattumanvaraisista, tunneperäisistä tai sormituntumalla tehdyistä ratkaisuista” ja keskittää resurssit sellaiseen toimintaan, jossa
maalla oli tulevaisuudessa mahdollisuus menestyä. Esitelmän lopussa
esitelty tuleva juhlarahasto edusti kaikkea sitä, mitä Waris piti keskeisenä kehityspolitiikan aktivoimisessa: suunnittelua, kriittistä tutkimus- ja kehitystyötä, järkevien hankkeiden edistämistä ja epäkypsien ideoiden karsimista.48
Sitra, kehityspolitiikka, kilpailukyky ja kansainvälinen taloudellinen yhdentyminen linkittyivät kaikki toisiinsa Wariksen ajattelussa.
Sitra edisti ja rahoitti tutkimus- ja kehitystyötä, joka oli keskeinen
osa kehityspolitiikan aktivoimista. Suunnitelmallisella kehityspolitiikalla taas pyrittiin parantamaan Suomen kilpailukykyä, mikä oli elin

47
48

Waris 1967a.
Sama, 4–11.
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ehto, mikäli Suomi mieli selviytyä ja menestyä maailman – ja erityisesti Länsi-Euroopan – yhdentyvillä markkinoilla.
Edellä esitelty kuvaus Klaus Wariksen ajattelusta saa tukea myös
Tuomo Särkikosken teoksesta. Särkikoski mainitsee, että ”kehityspolitiikka ilmestyi Wariksen terminologiaan pian sen jälkeen, kun
Euroopan vapaakauppaliitto EFTA ja OECD oli perustettu vuonna 1960
ja Suomesta oli tullut EFTA:n liitännäisjäsen seuraavana vuonna”.49
Särkikosken mukaan Suomen Pankissa oli koko 1960-luvun ajan
korostettu sitä, että Suomen kilpailukykyä tulisi parantaa, jotta pienellä maalla olisi eväät menestyä kansainvälisen integraation paineessa.
Kilpailukyvyn parantaminen tarkoitti Suomen Pankin piirissä kustannusten alentamisen lisäksi vientituotevalikoiman monipuolistamista
sekä taloudellisten voimavarojen tehokkaampaa hyväksikäyttöä.50
Lisäpontta 1960-luvun alussa virinneille ajatuksilleen Waris sai
ruotsalaiselta taloustieteilijältä Erik Dahménilta, jonka teos Suomen
talouden kehitysmahdollisuuksista ilmestyi vuonna 1963. Dahmén
kirjoitti analyysinsa Wariksen pyynnöstä, joten ei ole ihme, että heidän
näkemyksensä Suomen talouden ongelmista olivat hyvin yhtenäiset.
Kummatkin näkivät, että Suomen talouden rakennetta tulisi monipuolistaa, jotta koko yhteiskunta ei seisoisi yhden alan, metsäteollisuuden, suhdannevaihteluiden armoilla. He kummatkin näkivät, että
talouden rakenne ei monipuolistuisi itsestään, vaan julkisen vallan ja
erityisesti keskuspankin tehtävänä oli rahoittaa talouden uusia avauksia
– kuten muissa kilpailijamaissa jo tehtiin.51 Juha Tarkan mukaan Waris
ja Suomen Pankki tilasivat Dahménilta katsauksen Suomen talouden
kehitysmahdollisuuksista nimenomaan silloin, kun EFTA-kysymys oli
ajankohtainen. Tarkan mukaan Dahménin suoraa vaikutusta suomalaiseen talouspolitiikkaan ja taloudelliseen ajatteluun on vaikea arvioida. Hänen mukaansa on kuitenkin erittäin todennäköistä, että Waris
kiinnostui Dahménin esittämistä schumpeteriläisistä eli innovaatioiden ja teknologian kehitystä painottaneista ajatuksista. Vahva todiste
49 Särkikoski 2007, 77.
50 Sama, 77–78.
51 Kuusterä & Tarkka 2012, 336–337; Dahmén, Erik 1963: Suomen taloudellinen kehitys ja
talouspolitiikka: vuoden 1949–1962 sekä tulevaisuuden näkymiä. Helsinki, Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos.
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Dahménin vaikutuksen puolesta on Tarkan mukaan se, että Sitran
alkuperäiset painopisteet olivat täsmälleen samalla tavalla kuvattu kuin
Dahménin raportissa vuonna 1963.52

Devalvaatio, Sitra ja Suomen taloudellinen linjanmuutos
Kuten olen edellä esittänyt, kehityspolitiikan ja uudenlaisen – innovaatioita ja teknologiaa painottaneen – kilpailukykyajattelun merkitys alkoi kasvaa Suomessa Länsi-Euroopan taloudellisen integraation seurauksena viimeistään 1960-luvun alusta lähtien. Kuitenkin
vasta lokakuussa 1967 toteutettu markan devalvaatio loi otollisen
tilaisuuden talouden suunnanmuutokselle. Myös Tuomo Särkikosken
mukaan Sitran perustaminen ja vuoden 1967 devalvaatio liittyivät
tiiviisti toisiinsa: rahaston perustaminen ja devalvaatio toteutuivat
samoihin aikoihin, ja toimenpiteiden asialliset sisällöt liittyivät keskeisesti samaan aiheeseen – uuden kasvu- ja kehityspolitiikan aloittamiseen.53
Akuuteissa maksutaseongelmissa painineessa Suomessa devalvaation mahdollisuutta oli väläytelty jo alkukeväästä 1967. Suomen
Pankin Klaus Waris ja valtiovarainministeri Mauno Koivisto olivat
kuitenkin julkisesti hyvin vastahankaisia devalvaation suhteen. Heidän
mielestään oikea lääke maan pitkäaikaisiin ongelmiin ei ollut devalvaatio, joka olisi tuonut talouteen lyhytaikaisen kasvusysäyksen, mutta
samalla luonut inflaatiokierteen, joka purkautuisi taas uuden devalvaation muodossa muutaman vuoden kuluttua. Vuoden kuluessa devalvaatiomielipiteet alkoivat kuitenkin muuttua talousasiantuntijoiden ja
johtavien poliitikkojen piirissä.54
Mielialojen muutos liittyi siihen, ettei siihen asti toteutetun kontraktiivisen eli pidättyväisen talouspolitiikan nähty auttavan tarpeeksi
tehokkaasti maan taloudellisiin ongelmiin. Valuuttavarantojen ehtyminen, työttömyyden kasvu, inflaation kiihtyminen ja laajemmin
52 Tarkka, Juha 2007: Erik Dahmén and Finnish Economic Policy. Teoksessa Karlson, Nils &
Storm, Per & Johansson, Dan & Mölleryd, Bengt (toim.) 2007: Erik Dahmén och det industriella
företagandet. Tukholma, Ratio, 192–212.
53 Särkikoski 2007, 32–33.
54 Sama, 33–39.
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Euroopan integraation aiheuttama talouden rakennemuutos nähtiin syinä, joihin tuli vastata tehokkaammin. Tiivistetyn kuvan maan
talousongelmista tarjosivat Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen johtaja Timo Helelä ja tutkija Jouko Paunio, jotka kirjoittivat Suomen Pankin pankkivaltuuston kesäkuun kokousta varten
katsauksen Suomen kansantalouden sopeutumisongelmista. Vaikka
Helelä ja Paunio eivät suositelleet devalvaatiota ratkaisuksi, he esittivät seikkaperäisen kuvauksen maan taloudellisista ongelmista.
Euroopan taloudellisen yhdentymisen laajetessa herää kysymys, mitä
mahdollisuuksia on puoliteollistuneella ja viennin kannalta yhden pääraaka-aineen käyttöön nojautuneella maalla välttää joutumasta tilanteeseen, jossa tulokuilu sen ja teollistuneiden maiden välillä levenee
Suomen vahingoksi. Jääkö Suomi Euroopan uuden työnjaon seurauksena pysyvästi maaksi, jossa on työvoiman liikatarjontaa ja joka tuottaa
pääasiassa raaka-aineita ja puolivalmisteita?55

Timo Helelä ja Suomen Pankin Jouko J. Voutilainen hahmottelivat
Suomen kasvu- ja kehityspolitiikan mahdollisuuksia vielä konkreettisemmin elokuisessa muistiossaan, jossa Suomen talouden ongelmat
nähtiin hyvin samansuuntaisina kuin Helelän ja Paunion kesäkuisessa katsauksessa. Helelän ja Voutilaisen ”Operaatio Esteri” -muistiossa esitettiin, että Suomen talouden rakenne- ja maksutaseongelmat
olisivat ratkaistavissa joko devalvaatiopolitiikan tai tuontisäännöstelyn
avulla. Heidän mielestään tuontisäännöstely tarkoitti kuitenkin sellaisten olosuhteiden luomista, jotka myöhemmin purkautuisivat pakkodevalvaation muodossa. Ainoa toimiva vaihtoehto oli heidän mielestään siis devalvaatio.
Toimintavaihtoehdon tulisi olla sellainen, joka antaa kasvupolitiikan
kannalta riittävän liikkumatilan maksutaseessa ja joka on omiaan myö-

55 Helelä, Timo & Paunio, Jouko 1967: Suomen kansantalouden sopeutumisongelmasta. Helsinki,
Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos, 7.
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tävaikuttamaan rakennemuutosten nopeutumiseen ja kansantalouden
kilpailukyvyn riittävään paranemiseen.56

Myös Mauno Koivisto ja Klaus Waris siirtyivät devalvaatioratkaisun
kannalle kesän aikana. He näkivät, että pelkästään taloutta rajoittava
politiikka oli riittämätön keino kasvu- ja kehityspolitiikan käynnistämiseksi. Heidän mielestään tarvittiin valtion aktiivista otetta, jolla
taloutta pystyttäisiin laajentamaan ja kehittämään. Kesän aikana he
kokivat Suomen Pankin virkamiesten tavoin, että devalvaatio oli ainoa
keino toteuttaa talouspolitiikan linjanmuutos. Koivisto puki linjanmuutoksen runolliseen muotoon: talouspolitiikassa valittiin ainaisen
kitinän sijasta ”kertarutina”. Waris taas muotoili, että kasvu- ja kehityspolitiikan käynnistäminen päätettiin aloittaa nopeasti kulkemalla
”devalvaation portin kautta”.57 Devalvaatiopäätöksen aattona Waris
selvensi ajatuksiaan vielä pankkivaltuusmiehille, joiden tehtävänä oli
hyväksyä päätös, mutta jotka oli pidetty pimennossa58 elokuussa käynnistetyistä devalvaatiosuunnitelmista.
Tosiasia on, että nykyisin valuuttakurssein emme vielä pitkään aikaan
voi vakavissamme kuvitella mitään todella ekspansiivista politiikkaa
[…] Kuluu ilmeisesti vuosia, ennen kuin pidättyväisyydellä pääsemme
uudestaan tasapainoon. Jos sen sijaan halutaan pyrkiä nopeasti tasapainoon ja muuttamaan myös työllisyysnäkymiä, ei markan ulkomaisen
arvon alentamiselta taas voida välttyä. Muuten ei voida parantaa teollisuuden kannattavuutta niin, että todella syntyisi uutta halua investointeihin ja muutenkin tuotannon laajentamiseen. Tällöin on kuitenkin
kotimaisten kustannusten kehitys pystyttävä tarpeeksi hyvin hallitsemaan kansainvälistä kilpailukykyämme ajatellen.59

56 Helelä, Timo & Voutilainen, Jouko J. 1967: Operaatio Esteri -muistio, 12.8.1967. Devalvaatio, Operaatio Esteri ym. (kotelo 37), Heikki Valvanteen arkisto (SPA).
57 Särkikoski 2007, 40–41.
58 Pankkivaltuusmiesten roolista devalvaatiopäätöksessä ks. esim. Junnila, Tuure 1970: Devalvaatiosta devalvaatioon. Vuosikymmen 1957–1967 suomalaista talouspolitiikkaa. Porvoo, WSOY,
162–168.
59 Waris, Klaus 1967b: Eduskunnan pankkivaltuusmiehille työllisyydestä ja rahapolitiikasta,
10.10.1967. Klaus Wariksen muistiot 1955–1972 (kotelo 13), Klaus Wariksen arkisto (SPA).
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Kuten edellisessä devalvaatiopäätöksen taustan erittelyssä ja lehtiaineiston analyysissä esitin, devalvaatiolla ja sen ”jälkihoitoon” liittyneillä toimenpiteillä oli tarkoitus parantaa – Lauri Kajanojan termein
– lyhytaikaista kustannuskilpailukykyä sekä pitempiaikaista kasvukilpailukykyä. Valuuttakurssin muutos auttoi välittömästi kustannuskilpailukykyyn ja Suomen maksutaseen tasapainoon, mikä yhdessä
”jälkihoidon” toimenpiteiden kanssa loivat liikkumavaran maan rakenteellisille uudistuksille ja pitempiaikaisen kasvukilpailukyvyn parantamiselle. Tässä mielessä Sitran – etenkin rahaston ensimmäisessä
toimintasuunnitelmassa määritelty – tehtäväkenttä on huomattavan
samansuuntainen. Tutkimus- ja selvitystöiden tarkoituksena oli löytää
ratkaisuja, joiden avulla Suomen ja suomalaisen teollisuuden kustannuksiin perustuvat kilpailuedellytykset parantuisivat suhteessa ulkomaisiin kilpailijoihin. Toisaalta rahaston tuli tukea innovaatioiden ja
teknologian tutkimuksia, joiden tuloksena syntyisi nopeasti kaupallistettavia tuotteita ja menetelmiä.
Devalvaatiopäätöksessä, ”jälkihoidon” toimenpiteissä, kasvu- ja
kehityspolitiikan käynnistämisessä ja Sitran perustamisessa oli esillä
sekä lyhytaikaiseen kustannuskilpailukykyyn että pitempiaikaiseen
kasvukilpailukykyyn liittyneitä piirteitä. Kun toimenpiteet suhteutetaan Klaus Wariksen edellä esiteltyyn ajattelutapaan, voi havaita, että
kaikki asiat liittyivät samaan perusongelmaan, jonka hän muotoili joulukuisessa Stuttgartin-puheessaan:
Perimmältään menestys [yhdentyvässä Euroopassa – T.H.] kuitenkin
edellyttää, että pystymme keskittämään rajalliset, taloudelliset ja henkiset voimavaramme juuri sellaisiin kohteisiin, joissa pienelläkin
maalla on luontaista kilpailukykyä.60

Perimmäinen vai sittenkin vain välineellinen tavoite?
Tässä artikkelissa olen esittänyt, että kilpailukyky käsitettiin 1960luvun Suomessa eräänlaisena tavoitetilana ja haluttuna tulevaisuusku60 Waris, Klaus 1967c: Suomen taloudelliset saavutukset ja tulevaisuuden ongelmat, 3.12.1967.
Klaus Wariksen puheita, lausuntoja ja ym. kirjoituksia 1952–1968 (kotelo 12), Klaus Wariksen
arkisto (SPA).
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vana, johon nojautuen perusteltiin erilaisten toimenpiteiden välttämättömyys. Eduskunnan juhlaistunto, jossa Sitran säännöt hyväksyttiin,
asettaa kuitenkin edellä mainitun tulkinnan osittain kyseenalaiseksi.
Joulukuun 5. päivänä pidetyssä juhlaistunnossa ainoana käsiteltävänä
aiheena oli uuden juhlarahaston sääntöjen vahvistaminen. Istunnon
ajoittuminen vain päivää ennen Suomen 50. itsenäisyyspäivää toi kuitenkin täysistuntosalin keskusteluun sävyjä, joissa uuden rahaston
tehtävät sidottiin tiukasti koko maan tulevaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Juhlaistunnon puheenvuorot tarjoavat mielestäni oivallisen
tirkistysaukon siihen, mikä oikeastaan oli suomalaisen yhteiskunnan
perimmäinen tulevaisuuskuva, ja miten kilpailukyky ja Sitra suhteutuivat siihen.
Edellä mainittujen teemojen kannalta juhlaistunnon mielenkiintoisin ja selventävin puheenvuoro oli eduskunnan puhemies Johannes
Virolaisen avauspuhe, jossa hän esitteli istunnon päiväjärjestyksen ja
samalla eritteli oman näkemyksensä uudesta juhlarahastosta.
Rahaston tuotolla tuetaan toimenpiteitä, jotka tähtäävät taloudellisen
kasvun lisäämiseen ja kansainvälisen kilpailukykymme parantamiseen.
[…] Tämän ratkaisun suorittaminen symboloi Suomen kansan lujaa
pyrkimystä menestyä jatkuvasti kansojen välisessä taloudellisessa kilpailussa. Vain onnistumalla tässä pyrkimyksessään Suomi säilyy nykyaikaisena hyvinvointivaltiona ja voi tarjota kaikille kansalaisilleen edellytykset ihmisen arvoiseen elämään.61

Virolaisen puheenvuorossa Sitran keskeiset päämäärät, eli talouden
kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky, näyttäytyivät välttämättöminä
ehtoina, jotta Suomi menestyisi kansainvälisessä talouskilpailussa.
Nykyaikainen hyvinvointivaltio ja kansalaisten ihmisarvoinen elämä
olivat kuitenkin perimmäisiä tavoitteita ja tulevaisuusvisioita, joihin
hän puheessaan tähtäsi. Tässä valossa kansakunnan hyvinvoinnin voidaan nähdä olleen suomalaisen yhteiskunnan keskeinen haluttu tule-

61

VP 1967 ptk. II, 5.12.1967, 1856, puhemies Johannes Virolainen (kesk).

86

a j a n k o hta 2018

vaisuuskuva, ja talouskasvu sekä kilpailukyky sen toteutumisen välttämättömiä ehtoja.
Virolaisen avauspuheen jälkeen kaikki eduskuntaryhmät pitivät
ryhmäpuheenvuorot, joissa käsiteltiin juhlarahastoa ja itsenäisyyden
juhlavuotta. Huomattavaa on, että kaikki eduskuntaryhmät tukivat
yksimielisesti juhlarahaston sääntöjen vahvistamista. Tulevaisuuskuvien kannalta on mielenkiintoista, että myös muissa puheenvuoroissa juhlarahaston perimmäisenä tavoitteena nähtiin nimenomaan
hyvinvoinnin turvaaminen. Kansanedustaja V. J. Sukselainen tiivisti
Keskustapuolueen kannan omassa puheessaan:
Olemme mielihyvin myös tukemassa sitä esitystä, joka tämän istunnon
esityslistalla vertauskuvallisesti edustaa pyrkimystä parempaan tulevaisuuteen ja hyvinvointiin.62

Kansallinen hyvinvointi esiintyi juhlaistunnon puheenvuoroissa
perimmäisenä tavoitteena, jonka saavuttamiseksi Sitran kilpailukykyyn liittyvät tehtävät nähtiin välttämättöminä. Teesi yhteiskunnan
hyvinvoinnin keskeisestä asemasta suomalaisissa tulevaisuusvisioissa
saa tukea myös tutkimuskirjallisuudesta. 1960- ja 1970-lukujen työmarkkinasuhteisiin liittyneitä käsitekamppailuja tutkineen Ilkka Kärrylän mukaan Suomessa talouskasvu ja kilpailukyky on nähty ensisijaisina tavoitteina, jopa välttämättömyyksinä yhteiskunnan hyvinvoinnin
parantamisen kannalta. Perimmäinen tavoite on kuitenkin ollut
yhteiskunnan hyvinvointi. Kansantaloudellisen yhteishyvän, talouskasvun ja kilpailukyvyn hegemoninen asema hyvinvoinnin ensisijaisina määrittelijöinä on vaikuttanut siihen, että yhteiskunnan muut
intressit ovat jääneet esimerkiksi työmarkkinapolitiikassa häviäjän
rooliin. Kärrylän mukaan kansallinen tai kansantaloudellinen etu oli
1960- ja 1970-luvuilla kulttuurinen normi, joka määritti rajat keskustelulle yhteiskunnan hyvinvoinnista, ja jota oli lähes mahdotonta
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VP 1967 ptk. II, 5.12.1967, 1858, ed. Vieno Johannes Sukselainen (kesk.).
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muilla argumenteilla kyseenalaistaa.63 Myös Jukka Pekkarinen ja
Juhana Vartiainen ovat esittäneet, että pienessä, avoimessa ja ulkomaankaupasta riippuvaisessa Suomessa vientiteollisuuden kilpailukyky
määräsi talouspolitiikan asialistan ja pelivaran toisen maailmansodan
jälkeisinä vuosikymmeninä.64

Yhteenveto
Kilpailukykykeskustelun erittely ja analyysi osoittavat, että kilpailukyvyn käsitteellä oli keskeinen asema Sitran perustamisvaiheessa
ja yleisemmin suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa vuonna 1967.
Eduskunnan puhemies Johannes Virolaisen lausunto, jonka mukaan
”taloudellisen kasvun nopeuttaminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn
parantaminen muodostavat taloutemme pääongelman”, kuvaa hyvin
sitä keskeistä asemaa, joka käsitteelle annettiin.
Tarkastellun sanoma- ja aikakausilehtiaineiston perusteella voidaan sanoa, ettei kilpailukyvyn käsite ollut staattisen muuttumaton
eivätkä sen merkitykset olleet yksiselitteiset ja kaikkien yhteisesti
jakamat. Quentin Skinnerin jaottelun mukaisesti voidaan sanoa, että
kilpailukyvyn käytön kriteereistä, käyttöyhteyksistä ja arvovärityksistä
ei aina oltu samaa mieltä. Käsitettä määriteltiin ja arvotettiin omien
retoristen ja poliittisten tarpeiden mukaisesti.
Kilpailukyvyn käytön kriteerit olivat vähiten kiistelty osa-alue
käsitteen määrittelyssä. Kilpailukyky oli ja on edelleen pohjimmiltaan
tapa vertailla samankaltaisten asioiden tai toimijoiden ominaisuuksia
tietyllä aikavälillä. Kilpailukyvyn käsiteydin rakentui yleisen kilpailu
asetelman ja siinä toimivien asioiden tai toimijoiden ominaisuuksien
vertailun ympärille. Yhdessäkään lehtiaineiston kilpailukykyhavainnossa ei käsitteen käytön kriteerejä määritelty toisella tavalla.
Myös suppeiden käyttöyhteyksien tarkastelu tukee edellä mainittua havaintoa. Lehtiaineistossa yleisimmin esiintyneitä toimijoita
63 Kärrylä, Ilkka 2012: Yritysdemokratia vai yhteistoiminta? Kamppailu työelämän demokratisoinnin käsitteistä 1960- ja 1970-lukujen Suomessa. Pro gradu -tutkielma, Helsinki, Helsingin
yliopisto, 11–12; Kärrylä, Ilkka 2016: Kansallinen etu demokratian rajoituksena. Historiallinen
Aikakauskirja, 114(4), 456–457.
64 Pekkarinen, Jukka & Vartiainen, Juhana 1995: Suomen talouspolitiikan pitkä linja. Porvoo–
Helsinki–Juva, WSOY, 42–43.
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tai asioita, joiden ominaisuuksia verrattiin, olivat kansantaloudet, toimialat, yritykset, hinnat ja tuotteet. Erityisen yleistä oli puhua Suomen
teollisuuden kilpailukyvystä, mikä osoittaa sen, että kilpailukyvyn
käytön keskeinen konteksti oli teollisuus, kuten myös aikaisemmissa
tutkimuksissa on esitetty.65 Lehtien välillä ei ollut suuria eroja suppeiden käyttöyhteyksien suhteen, joten voidaan esittää, että kilpailukykyä käytettiin verrattain vakiintuneissa käyttöyhteyksissä.
Huomattavimmat erot käsitteen määrittelytavoissa esiintyivät
käsitteen tarkemmin eriteltyjen käyttöyhteyksien kohdalla. Tarkemmin eritellyt käyttöyhteydet paljastavat sen, minkä konkreettisten
asioiden yhteydessä puhujat käyttivät kilpailukyvyn käsitettä. Kaikki
kannattivat kilpailukykyistä Suomea, mutta toimenpide-ehdotukset
ja niiden myötä tulevaisuuskuvat saivat erilaisia painotuksia puhujasta
riippuen: keskustalaisille kilpailukyky tarkoitti aluepolitiikkaa, teollisuuspiireille ja oikeistopoliitikoille yritysten toimintaedellytysten
parantamista ja vasemmistopuolueille valtionyhtiöitä. Tarkemmin eritellyt käyttöyhteydet osoittavat, että kilpailukyvyn näennäisen neutraalin ulkokuoren alle oli jo 1960-luvulla kerääntynyt suuri määrä
poliittisesti latautuneita merkityksiä.
Lehtiaineiston perusteella kilpailukyky miellettiin pitkälti positiiviseksi tavoitetilaksi, ja käsitteeseen liitettiin positiivinen arvoväritys.
Haluttuna tavoitetilana nähty kilpailukykyisyys esiintyi käsitteenä,
jota voidaan pitää suomalaisen talouspolitiikan keskeisenä tavoitteena
ja jopa kansallisena ”järkenä”, jonka turvin erilaisten toimenpiteiden
toteuttaminen esitettiin välttämättömänä. Kuvaavaa on, että ainoastaan Kansan Uutisten sivuilla kritisoitiin tällaista hegemonista asemaa.
Aineiston perusteella voidaan esittää valistunut näkemys, että SKDL:n
ja erityisesti SKP:n vähemmistöryhmän piirissä kilpailukyky liitettiin
vahvasti Suomen teollisuuden ja pääomapiirien menestymiseen kuuluvaksi käsitteeksi, minkä vuoksi käsite ei tuntunut omimmalta käyttää.
Lehtiaineistossa esiintyneiden kilpailukykyhavaintojen määrittämis- ja arvottamistapoja tarkastelemalla voidaan myös esittää, että
kilpailukyky oli vuonna 1967 vahvasti tulevaisuuteen suuntautunut liikekäsite, johon projisoitiin merkityksiä erilaisista odotushorisonteista.
65

Ks. esim. Kantola 2013, 46–48; Pekkarinen & Vartiainen 1995, 42–43.
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Yleisimmässä odotushorisontissa Suomen tulevaisuuden vaikeudet
ja mahdollisuudet liitettiin tulevaisuuskuvaan yhdentyvästä Länsi-
Euroopasta, mikä taas vaikutti paljon siihen, että kilpailukyky käsitettiin eri tavoin eri ryhmissä. Suurin osa mielsi kilpailukyvyn parantamisen välttämättömäksi tavoitteeksi, jotta Suomi pärjäisi yhdentyvän
Länsi-Euroopan ja kiristyvien maailmanmarkkinoiden ristipaineessa.
Vähemmistöön jääneiden kommunistien mielestä talouden olosuhteiden muokkaaminen länsi-integraation ehdoilla oli väärää politiikkaa. Toimivampi vaihtoehto olisi heidän mielestään ollut lisätä
kauppaa ja yhteyksiä Neuvostoliiton suuntaan. Erilaiset odotushorisontit vaikuttivat siihen, miten kilpailukyky käsitettiin.
Kilpailukyvyn liikekäsiteluonne ja Länsi-Euroopan taloudellinen integraatio ovat mielestäni keskeiset tekijät, jotka liittävät Sitran
perustamisen osaksi laajempaa keskustelua kilpailukyvyn luonteesta.
Sitran perustamisen keskeisenä hahmona toimineen Klaus Wariksen
ajattelussa Sitra, kehityspolitiikka, kilpailukyky ja kansainvälinen
taloudellinen yhdentyminen linkittyvät kaikki toisiinsa. Sitra edisti ja
rahoitti tutkimus- ja kehitystyötä, joka oli keskeinen osa kehityspolitiikan aktivoimista. Suunnitelmallisella kehityspolitiikalla taas pyrittiin parantamaan Suomen kilpailukykyä, mikä oli elinehto, mikäli
Suomi mieli selviytyä ja menestyä maailman – ja erityisesti Länsi-
Euroopan – yhdentyvillä markkinoilla. Artikkelini tulokset tukevat
aikaisemman tutkimuskirjallisuuden näkemystä, jonka mukaan Länsi-
Euroopan talousintegraatio ja erityisesti Suomen EFTA-liitännäisjäsenyys olivat tekijöitä, joiden johdosta kilpailukyvyn käyttö käsitteenä
lisääntyi 1960-luvulla.
Havaintojen perusteella on oikeutettua myös esittää, että
Sitra edusti osittain pitkän aikavälin kasvukilpailukykyajattelua jo
1960-luvulla. Uudet teknologiset edistysaskeleet, innovaatiot sekä tutkimus- ja kehitystyöt olivat näyttävästi esillä, kun rahastosta puhuttiin tai rahaston tulevaa toimintaa suunniteltiin. Käyttipä Klaus Waris
jopa sanoja innovaatio ja riskirahoitus kuvatessaan rahaston tulevaa
toimintaa – sanoja, jotka on useimmiten esitetty kasvukilpailukykyajattelun kulmakiviksi. On hyvä täsmentää, että Sitra edusti mielestäni
vain osittain kasvukilpailukykyajattelua. Sekä Sitran perustamiseen
liittyvissä asiakirjoissa että laajempaa keskustelua kuvaavassa lehtiai90
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neistossa esiintyi voimakkaana ajatus lyhyen aikavälin kustannuskilpailukyvystä, jonka mukaan erityisesti vientiteollisuuden hinta- ja kustannustasoon liittyvä kilpailukyky oli maan menestymisen kannalta
keskeistä. Kustannuksiin ja hintoihin liittyvä kilpailukyky esiintyi
hegemonisena ajatusrakennelmana myös 1950- ja 1960-lukujen
hallitusohjelmissa66, mikä korostaa sitä, että kustannuskilpailukyvyn
parantaminen oli Suomessa pitkäaikainen pohjavire, joka määritteli
talouspolitiikan reunaehdot.
Onkin täsmällisempää puhua kahdesta eri merkityskerrostumasta,
joista kustannuskilpailukykyajattelu edusti voimakasta pohjakerrostumaa ja innovaatioihin ja teknologiaan painottunut kasvukilpailukykyajattelu uutta pintakerrostumaa. Kasvukilpailukykyyn liittyneitä
ajatuksia esiintyi Suomessa jo 1960-luvun alusta lähtien. Tulosteni
ja aikaisempien tutkimusten perusteella ruotsalaisekonomisti Erik
Dahmén ja Suomen Pankin pääjohtaja Klaus Waris olivat keskeiset
henkilöt, joiden kautta uudet ajatukset rantautuivat Suomeen. Ajatus
kasvukilpailukyvystä tiivistyi selvimmin Klaus Wariksen kehityspoliittisissa ulostuloissa, joissa hän totesi uusien innovaatioiden ja tekno
logioiden olevan Suomen keskeinen tapa erikoistua ja löytää paikkansa
taloudellisesti yhdentyvässä Euroopassa. Vuonna 1967 perustettu Sitra
ei siis ollut tämän pintakerrostuman ensimmäinen ilmentymä, mutta
symbolisesti merkittävä ja konkreettinen instituutio, jolle aikalaiset
antoivat suuren merkityksen.
Artikkelin perusteella ei ole kuitenkaan perusteltua esittää, että
Sitran perustamisvaiheessa olisi esiintynyt eriäviä käsityksiä kilpailu
kyvystä, joita voi Pauli Kettusen tavoin kutsua kansainväliseksi ja kansalliseksi kilpailukyvyksi. Tutkimuksen analyysin perusteella voidaan
sanoa, että 1960-luvulla kilpailukyky käsitettiin poikkeuksetta ”meidän
yritystemme kyvyksi menestyä maailmanmarkkinoilla”, kuten Kettunen on asian muotoillut.67 Talouden ulkoinen toimintaympäristö
oli kansainvälinen, mutta toiminnan puitteet kireän sääntelyn takia
kansalliset. Kansallinen katse oli suunnattu ulospäin kansainvälisille
markkinoille. Suomea ei käsitteellistetty kilpailukykyisenä sijaintipaik66 Houni, Topi 2017: Kilpailukyky ja Sitra. Kilpailukyvyn käsite Sitran perustamisvaiheessa 1966–
1967. Pro gradu -tutkielma, Helsinki, Helsingin yliopisto, 27–30.
67 Kettunen 2008, 11–12, 227–228.

h ouni

91

kana kansainväliselle yritystoiminnalle. Kansallinen katse ei siis kääntynyt sisäänpäin vielä 1960-luvulla.
Poliittisen imperatiivin luonne on kuitenkin ollut ja säilynyt koko
ajan. Taloudelliseen yhteiseen etuun ja sen käsitteelliseen elementtiin
kilpailukykyyn vedoten on Suomessa esitetty koko yhteiskuntaa koskevia toimenpide-ehdotuksia tutkimustulosteni ja aikaisemman tutkimuskirjallisuuden perusteella ainakin toisesta maailmansodasta lähtien. Yhteiskunnan hyvinvoinnin tavoittelussa kansantaloudellinen etu
ja kilpailukyky ovat olleet niin voimakkaita kulttuurisia normeja ja
osoituksia ”kansallisesta järjestä”, ettei ole kovinkaan yllättävää, että
kilpailukyvyn määrittämis- ja arvottamiskamppailussa esiintyi vain
pieni kommunistien muodostama vähemmistö, joka suhtautui käsitteeseen nuivasti. Kilpailukyky selvästi määritti sotienjälkeisessä Suomessa ja Sitran perustamisvaiheessa talouspoliittisen keskustelun reunaehdot ja rajasi poliittisen alaa eli sitä, miten oli mahdollista toimia.
Samalla kilpailukyky asetti voimakkaat reunaehdot mahdollisille tulevaisuuskuville, joita suomalaiset päättäjät visioivat omista lähtökohdistaan.
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Queer-historian
avoimet menneisyydet
r i i k k a ta av e t t i 1

Sandra Hagman käsittelee teoksessaan Seitsemän kummaa veljestä
yksittäisten miesten tarinoiden avulla Suomen modernisaatiota. Tutkimuksensa alussa Hagman kuvaa, että teos ei kerro ”suomalaisista
homoista historiassa”, vaan siitä, millaisia merkityksiä miesten väliselle halulle on annettu eri aikoina.2 Tällaista näkökulmaa menneisyyden seksuaalisuuteen voi pitää queer-historiallisena, ”outouttavana”
katseena menneisyyden seksuaalisuutta ja sukupuolta rajanneisiin
normeihin sekä näihin normeihin sopimattomiin ihmisiin. Tarkastelen tässä artikkelissa suomalaisen historiankirjoituksen näkökulmia
queer-teoreettisesti kiinnostaviin keskusteluihin ajasta, historiasta ja
aineistojen hiljaisuuksista. Kysyn, millaisia perspektiivejä suomalainen
tutkimus tarjoaa ja millaisia metodologisia ja teoreettisia oivalluksia
suomalaisesta keskustelusta on löydettävissä.
Artikkelissani käsittelen ensin queer-teorian suhdetta aikaan
yleisesti sekä erityisesti historiantutkimusta koskeviin kysymyksiin
lineaarisuudesta ja edistyksestä. Sitten pohdin, miten queer-teoria on
muuttanut käsitystä seksuaalisuuden ja sukupuolen marginaaleja kar1 Kiitän tutkijatohtori Julian Honkasaloa, dosentti Jukka Lehtosta sekä Ajankohta-vuosikirjan
referee-arvioijia ja vuosikirjan toimittajakollegoitani kommenteista, jotka auttoivat ajattelemaan
uudelleen ja parantamaan tätä artikkelikäsikirjoitusta.
2 Hagman, Sandra 2016: Seitsemän kummaa veljestä. Kertomuksia suomalaisen homoseksuaalisuuden historiasta. Helsinki, Gaudeamus, 7.
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toittavan historiantutkimuksen kohteesta ja kuinka erilaiset genealogiat ovat osa queer-historiallista tutkimusta. Lopuksi tarkastelen,
millaisia näkökulmia queer-historia on avannut tutkimuksen metodeihin, lähteisiin ja hiljaisuuksiin. Avoimien tulevaisuuksien näkökulma, tämän Ajankohta-vuosikirjan teema, kulkee mukana läpi artikkelin, mutta tekstin päätteeksi pohdin vielä erikseen, miten menneet
tulevaisuudet avautuvat (tai sulkeutuvat) tutkimuksessa.
Suomessa homo- ja lesbohistorian tutkimus akateemisena työnä
alkoi laajamittaisemmin vasta queer-teorian kehittymisen jälkeen,
eli 1990-luvun lopulla ja 2000-luvulla.3 Queer-tutkimus on puolestaan esitetty aiemman homo- ja lesbotutkimuksen kritiikkinä. Suomalainen queer-historiankirjoitus tarjoaakin mielenkiintoisen mahdollisuuden tarkastella, miltä queer-teorian tuottama muutos näyttää,
kun sitä edeltänyttä historiantutkimuksen vaihetta, vakiintunutta ja
identiteettilähtöistä homo- ja lesbohistoriantutkimusta, ei ole Suomen
osalta olemassa.4 Tarkoitukseni onkin vastustaa tässä kirjoituksessa
ajatusta, että queer-teoria olisi vain ulkomaista lainaa, jota korkeintaan sovelletaan Suomen ja muiden (semi)periferioiden olosuhteisiin
vähän jälkijunassa.5 Pohdin, millaisia uusia teoreettisia oivalluksia suomalaisessa queer-historiantutkimuksessa on syntynyt.
Käytän tarkasteluni lähtökohtana neljää suomalaisen homoseksuaalisuuden historiaa käsittelevää tutkimusta sekä historian tunnettuja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluneita koskevaa
3 1980-luvulla suomalaista lesbohistoriaa oli käsitelty Terhi Saarisen haastatteluissa, joita levitettiin itsekopioituna vihkosena (julkaistu 1990-luvulla: Saarinen, Terhi 1994: Alussa oli kellari.
Viisi helsinkiläistä lesbotarinaa. Seta-Julkaisut 1. Helsinki, Seksuaalinen tasavertaisuus SETA),
Seta-lehdessä sekä ensimmäisessä suomalaisessa homoseksuaalisuutta käsitelleessä tietokirjassa
Rakkauden monet kasvot, joka ilmestyi vuonna 1984, ks. erityisesti Månsson, Ulf 1984: Synti, rikos,
ihmisoikeus − oikeustaistelun historiaa ja nykypäivää. Teoksessa Sievers, Kai & Stålström, Olli
(toim.) 1984: Rakkauden monet kasvot. Homoseksuaalisesta rakkaudesta, ihmisoikeuksista ja
vapautumisesta. Espoo, Weilin + Göös, 331−357.
4 Sama eriaikaisuus ja tutkimuksen kritiikin kohteeksi asetetun vakiintuneen homo- ja lesbotutkimuksen puuttuminen koskee suomalaista queer-tutkimusta laajemminkin. Tutkimussuun
tausten kehittymisestä ks. Juvonen, Tuula & Hekanaho Pia Livia 2008: Leaving a Glorious Future
Behind? Queer in the Finnish Academia. Trikster − Nordic Queer Journal (2) <http://trikster.net/2/
juvonenhekanaho/1.html>.
5 Ks. queer-teorian angloamerikkalaisen hegemonian kritiikistä erityisesti Itä- ja Keski-Euroopan näkökulmasta Mizielińska, Joanna & Kulpa, Robert 2011: Contemporary Peripheries.
Queer Studies, Circulation of Knowledge and East/West Divide. Teoksessa Mizielińska, Joanna
& Kulpa, Robert (toim.) 2011: De-Centring Western Sexualities. Central and Eastern European
Perspectives. Farnham, Ashgate, 11–26.
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tutkimuskeskustelua. Valitsemani neljä tutkimusta ovat julkaistuja
väitöskirjoja tai julkaisemattomiin väitöskirjoihin perustuvia kirjoja.
Koska olen kiinnostunut tutkimuksen asemoitumisesta queer-teoriaan
ja etenkin sen käsityksiin ajasta, väitöskirjat ovat hedelmällisiä teoksia
tällaisen keskustelun etsimiseen. Esimerkiksi lyhemmät artikkelit ja
kulttuurituotteisiin liittyvät tutkimukset sisältävät vain vähän historiantutkimuksen luonteeseen tai lähteisiin liittyviä pohdintoja.6 Menneisyyden ihmisten homoseksuaalisuuden käsittelyn olen valinnut
tarkasteluni kohteeksi, sillä tästä aiheesta on käyty keskustelua historiantutkimuksen sisällä ja sen rajoilla Suomessakin. Olen kiinnostunut pohtimaan suomen kielellä tutkimisen vaikutusta tutkimukseen
ja siksi olen valinnut käsittelyyn nimenomaan suomenkielisiä tutkimuksia. Kaikki tutkimukset käsittelevät Suomen historiaa 1800-luvun
lopulta eteenpäin, mitä pidän tarkastelun kannalta hyödyllisenä. Suhteellinen samanviitteisyys, tutkijoiden keskittyminen samaan aikakauteen ja maantieteelliseen alueeseen, helpottaa tutkimuksen erojen ja
yhtäläisyyksien hahmottamista.7
Kiinnostavaa on, että vaikka kaikki analysoimani tutkimukset
käsittelevät menneisyyttä, niistä vain yksi perustuu historiatieteessä
hyväksyttyyn väitöskirjaan ja sekin on hyväksytty ulkomaisessa yliopistossa. Sandra Hagmanin Seitsemän kummaa veljestä. Kertomuksia suomalaisen homoseksuaalisuuden historiasta, joka on käsittelemistäni tutkimuksista tuorein, perustuu hänen Euroopan yliopistoinstituutissa
Firenzessä vuonna 2015 hyväksyttyyn väitöskirjaansa.8 Tutkimus tarkastelee homoseksuaalisuuden tuloa yhteiskunnallisen kysymykseksi
6 Suomalaisen homoseksuaalisuuden historiaa käsittelevistä artikkeleista ks. erit. Mustola, Kati
2007a: Suomalaisten lesbo- ja homoliikkeiden historiaa. Teoksessa Mustola, Kati & Pakkanen,
Johanna (toim.) 2007: Sateenkaari-Suomi. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Helsinki,
Like, 18–48; Mustola, Kati 2007b: Finland 1889−1999. A Turbulent Past. Teoksessa Rydström,
Jens & Mustola, Kati (toim.) 2007: Criminally Queer. Homosexuality and Criminal Law in
Scandinavia 1842−1999. Amsterdam, Aksant, 215−256 ja Mustola, Kati 2006: Homoseksuaalisuus ja sota. Kahden veteraanin tarinat. Teoksessa Kinnunen, Tiina & Kivimäki, Ville (toim.)
2006: Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta. Helsinki, Jyväskylä, Minerva,
171–189. Kulttuurintutkimuksesta ks. erit. Hekanaho, Livia & Mustola, Kati & Lassila, Anna &
Suhonen, Sami [ent. M.] (toim.): Uusin silmin. Lesbinen katse kulttuuriin. Helsinki, Yliopistopaino.
7 Ns. yleisen, eli muita maita kuin Suomea koskevan, historiantutkimuksen osalta tarkasteluuni
olisi sopinut ainakin Linkinen, Tom 2014: Same-Sex Sexuality in Later Medieval English Culture.
Crossing Boundaries. Amsterdam, Amsterdam University Press.
8 Hagman 2016, 296.
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Suomessa mikrohistoriallisesti, hahmottamalla tätä muutosta seitsemän samansukupuolisesta ”haureudesta” eri vuosikymmenillä syytetyn miehen oikeustapausten avulla. Käsittelemistäni tutkimuksista
vanhin, Jan Löfströmin jo vuonna 1999 julkaistu Sukupuoliero agraarikulttuurissa. ”Se nyt vaan on semmonen” on laajennettu versio hänen
Essexin yliopiston sosiologian laitokselle 1990-luvun alkupuolella
tekemästään väitöstutkimuksesta.9 Teoksessaan hän tutkii suomalaisen
maaseutukulttuurin sukupuolikäsitystä erityisesti 1990-luvun homoseksuaalisuuskuvan näkökulmasta.
Ajallisesti näiden tutkimusten väliin osuvat kaksi muuta valitsemaani väitöskirjaa. Tuula Juvosen tamperelaista homoseksuaalisuuden
sosiaalihistoriaa 1940-luvulta 1960-luvulle analysoiva tutkimus Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia on viralliselta tieteenalaltaan sosiaalipolitiikkaa, vaikka hän kuvaakin naistutkimusta tutkimuksensa keskeiseksi ”kainaloksi”10. Antu Soraisen Rikollisia sattumalta? Naisten
keskinäistä haureutta koskevat oikeudenkäynnit 1950-luvun Itä-Suomessa taas edustaa tieteenalaltaan naistutkimusta.11 Moninaisesta tieteenalakirjosta huolimatta katson, että tämä pieni joukko tutkimuksia
kattaa melko hyvin sen, mitä suomalaisessa tutkimuksessa on pohdittu
queer-näkökulmasta Suomen historiaan. On selvää, että näiden tutkimusten analyysi antaisi aineksia myös laajempaan pohdintaan suomalaisesta queer-tutkimuksesta. Rajaan kuitenkin tässä artikkelissa
käsittelyni kysymyksiin, joita pidän historiantutkimuksen ja erityisesti menneiden tulevaisuuksien hahmottamisen kannalta oleellisina.
Siinä missä (valkoisten) homomiesten tutkimus − sekä tutkijan
positiona että tutkimuskohteena ymmärrettynä − on dominoinut
monien maiden queer-tutkimusta ja -historiaa, Suomessa naisten

9 Löfström, Jan 1999: Sukupuoliero agraarikulttuurissa. ”Se nyt vaan on semmonen”. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 8. Vaikka
Löfström on sittemmin siirtynyt tutkimaan ja opettamaan varsin toisenlaisia aiheita, hän palasi
homoseksuaalisuuteen ja hiljaisuuksiin liittyviin kysymyksiin artikkelissaan Löfström, Jan 2015:
Miten päätellä, onko hiljaisuus vaikenemista? ”Homoseksuaalisuus” agraarikulttuurin perinne
aineistoissa. Teoksessa Häkkinen, Antti & Salasuo, Mikko (toim.) 2015: Salattu, hävetty, vaiettu.
Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä. Tampere, Vastapaino, 121–135.
10 Juvonen, Tuula 2002: Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Tampere, Vastapaino, 8.
11 Sorainen, Antu 2005: Rikollisia sattumalta? Naisten keskinäistä haureutta koskevat oikeudenkäynnit 1950-luvun Itä-Suomessa. Helsinki, Helsingin yliopisto.
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tekemä ja naisia koskeva tutkimus on ollut vähintään yhtä yleistä.12
Vaikka historiantutkimuksen valintoja ei voi suoraan selittää menneisyyden tapahtumilla ja niiden jättämillä lähteillä, silti voi olla merkityksellistä, että Suomessa naisten välinen ”haureus” oli kriminalisoitua,
toisin kuin useimmissa muissa Euroopan maissa.13 Tästä syystä usein
näkymättömiin jäävästä naisten välisen halun historiasta on olemassa
myös oikeuslähteitä. Lisäksi kiinnostavaa on, että näistä tutkimuksista
ainoastaan Hagmanin väitöskirja käsittelee edes osin Helsinkiä, eikä
Helsingistä ole tehty kattavaa queer-historiallista tutkimusta samaan
tapaan kuin monista muista suur- tai pääkaupungeista.14 Tämä on merkillepantavaa, koska kansainvälisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historian tutkimuksen leimallinen piirre on ollut keskittyminen
metropoleihin, joiden tuottamia tiloja on pidetty jopa välttämättöminä
esimerkiksi modernien homo- ja lesboidentiteettien kehitykselle.15

Queer-teorian aika ja paikka
Queer-käsite teoreettisena työkaluna syntyi akateemisesta ja poliittisesta aktivismista, joka oli seurausta 1980-luvun AIDS-kriisistä erityisesti Yhdysvalloissa.16 Kriisi osoitti assimilaatioon ja homoseksuaalisuuden tavanomaisuuden korostamiseen perustuvan politiikan
rajallisuuden. Yhtäältä HIV:n leviäminen nosti homomiesten seksuaa12 Miesten “katoamisesta” suomalaisessa queer-tutkimuksessa ks. Juvonen & Hekanaho 2008.
13 Naisten välinen seksi on ollut Suomen ohella kriminalisoitu Ruotsissa, Alankomaissa, Itävallassa, Kreikassa ja osassa Sveitsin kantoneita (Sorainen 2005, 4). Lisäksi Bulgariassa naisten
välinen seksi oli rikollista vuosina 1950–1968 ilmeisesti ainoana sosialistimaana, joskin vaikuttaa
siltä, ettei tämän pykälän perusteella koskaan tuomittu naisia (Roseneil, Sasha & Stoilova Mariya
2011: Heteronormativity, Intimate Citizenship and the Regulation of Same-Sex Sexualities in
Bulgaria. Teoksessa Mizielińska, Joanna & Kulpa, Robert (toim.) 2011: De-Centring Western
Sexualities. Central and Eastern European Perspectives. Farnham, Ashgate, 170).
14 Ks. kuitenkin Sorainen, Antu 2014: Two cities of Helsinki? One liberally gay and one
practically queer? Teoksessa Cook, Matt & Evans, Jennifer V. (toim.) 2014: Queer cities, queer
cultures. Europe since 1945. Lontoo & New York, Bloomsbury, 211−239.
15 Esim. Howard, John 2001: Men Like That. A Southern Queer History. Chicago, University of Chicago Press, 11−13 ja Juvonen, Tuula 2006: Shadow Lives and Public Secrets. Q ueering
Gendered Spaces in 1950s and 60s Tampere. SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti 1 (1),
49−70.
16 Queer-käsitteen yhdysvaltalaisesta historiasta jo ennen AIDS-aktivismia sekä sen poliittisesta ja akateemisesta synnystä esim. Kornak, Jacek 2015: Queer as a Political Concept. Helsinki,
Helsingin yliopisto, 16−40.
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lisen erilaisuuden näkyväksi tavalla, joka oli ristiriidassa suhteessa
monien homo- ja lesboliikkeiden omaksumaan samanlaisuuden retoriikkaan. Toisaalta osoittautui, etteivät päällisin puolin sallivat yhteiskunnat olleet halukkaita torjumaan homomiehiin kohdistuvaa uhkaa
− homot nähtiin edelleen yhteiskuntien ulkopuolisina, joiden seksuaalista käyttäytymistä pidettiin AIDSin leviämisen syynä.17 Yhdysvalloissa queer on toiminut myös kritiikkinä normatiiviseksi, uusliberaaliksi ja kaupalliseksi miellettyä homokulttuuria ja -politiikkaa
vastaan.18 Aktivismin lisäksi queer-teorian tausta oli vankasti akateeminen ja se perustui homo- ja lesbotutkimuksen sekä feministisen tutkimuksen sisäiselle kritiikille.19 Lisäksi, kuten Jacek Kornak on analysoinut, queerin käsite mahdollisti poliittisen aktivismin ja akateemisen
keskustelun rajojen häivyttämisen.20
Ensimmäisille myöhemmin queer-teoreettisiksi mielletyille julkaisuille 1990-luvun alussa oli tyypillistä, ettei queer-käsitettä joko
mainittu niissä lainkaan21 tai niiden suhde käsitteeseen oli jännitteinen.22 Edelleen queer pakenee täsmällisiä määritelmiä. Tämä määrittelemättömyys − hauraus, kuten Leena-Maija Rossi sitä Sara Ahmedin
käsitteen kääntäen kutsuu23 − onkin koko termin käyttökelpoisuuden
perusteita. Lasse Kekin mukaan queer yhdistää yhtäältä homo-, lesbobi- ja transtutkimuksen yhteisen sateenkaaren alle ja toisaalta kääntää
kummastelevan katseen hetero- ja sukupuolinormatiivisiin käytän-

17 Queer-teorian yhteyksistä AIDS-aktivismiin esim. Rossi, Leena-Maija 2017: Hauras,
korjaava ja parantumaton queer. SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti 11 (1), 1−18; myös
Kornak 2015, 40−43.
18 Yhdysvaltalaisesta keskustelusta esim. Kekki, Lasse 2006: Pervon puolustus. Kulttuurintutkimus 23 (3), 14−16.
19 Queer-teorian kehityksestä laajemmin esim. Jagose, Annamarie 1996: Queer Theory. An
Introduction. New York, New York University Press ja Kornak 2015.
20 Kornak 2015, 74−75, 81−83.
21 Esim. Butler, Judith 1999 [1990]: Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity.
New York, Routledge ja Sedgwick, Eve Kosofsky 2008 [1990]: Epistemology of the Closet. Berkeley,
University of California Press.
22 Näin voi sanoa esimerkiksi ensimmäisenä queer-käsitettä sen teoreettisessa merkityksessä
käyttäneestä Differences-lehden teemanumeron johdannosta: de Lauretis, Teresa 1991: Queer
Theory. Lesbian and Gay Sexualities. An Introduction. Differences 3 (2), iii−xviii. De Lauretisin
esseestä ks. Kornak 2015, 85−92. Queer-käsitteen teoretisoinnin varhaisvaiheista myös Kekki
2006, 9−11.
23 Rossi 2017, 13−15.
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töihin ja niitä horjuttaviin ilmiöihin.24 Juuri käsitteen sitoutumattomuus pysyviin identiteetteihin ja joustavuus erilaisten ”outoksien”
käsittelyssä tekee siitä käyttökelpoisen myös historiantutkimuksessa,
jossa usein tarkastellaan aikaa ennen modernien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöidentiteettien kehittymistä.
Queer-teoria on levinnyt 1990-luvulta alkaen omaa syntykontekstiaan huomattavasti laajemmalle sekä akateemisesti että maantieteellisesti. Kun teoriaa on käännetty eri kielille ja sovitettu erilaisiin
yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, sen paikantuminen tiettyyn historialliseen aikaan ja tiettyihin angloamerikkalaisiin yhteiskuntiin on
käynyt selväksi. Esimerkiksi Valerie Traub huomauttaa, että queer on
rakentunut suhteessa aivan tietynlaisiin seksuaalisuuden ja sukupuolen
ymmärtämisen tapoihin, eli kritiikkinä pysyviksi oletettuja homo- ja
lesboidentiteettejä kohtaan. Siksi Traubin mukaan queeria ei pitäisi
ajatella historiattomana ja universaalina vastarinnan, kritiikin ja kummastelun tapana, vaan ymmärtää sen asema omassa historiallisessa
kehyksessään. 25 Queer-käsitteen teho on juuri sen sitoutumisessa tiettyyn aikaan ja paikkaan. Historiantutkimuksessa se tarjoaa subjektiivisen aseman, josta menneisyyttä tarkastellaan.
Suomalaisesta sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen liikkeiden että homo- ja lesbotutkimuksen näkökulmasta katsottuna erot
esimerkiksi Yhdysvaltojen historiaan ja tilanteeseen queer-teorian
alkuvaiheessa ovat merkittävät. Suomessa AIDS ei aiheuttanut samanlaista epidemiaa kuin Yhdysvalloissa, vaan se saatiin hallintaan pitkälti suomalaisten terveysviranomaisten ja homoaktivistien yhteistyön avulla. Tarve torjua HIV:n leviämistä myös auttoi Setaa, jo siinä
vaiheessa merkittävintä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen järjestöä, murtautumaan pois yhteiskunnan marginaalista, sillä AIDS-

24 Kekki, Lasse 2004: Pervot pidot. Johdanto homo-, lesbo- ja queer-kirjallisuudentutkimukseen. Teoksessa Kekki, Lasse & Ilmonen, Kaisa (toim.) 2004: Pervot pidot. Homo-, lesbo- ja
queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen. Helsinki, Like, 28−29.
25 Traub, Valerie 2013: The New Unhistoricism in Queer Studies. PMLA. Publications of the
Modern Language Association of America 128 (1), 21−39.
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kriisi osoitti, ettei miesten välisestä seksistä ole mahdollista vaieta.26
Siinä missä esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Britanniassa AIDS-epidemia
katkaisi kehityksen, jossa homoseksuaalisuus oli muuttunut − jos ei
hyväksytyksi, niin ainakin siedetyksi − seksuaalisuuden muodoksi, tällaista muutosta ei tapahtunut vastaavassa mittakaavassa Suomessa.27
Toki Suomessakin AIDS kovensi asenteita ja lisäsi syrjintää, mutta sen
vaikutus ei ollut yhtä massiivinen kuin maissa, joissa homokulttuuri
oli kasvanut näkyväksi jo ennen kriisiä.
Suomessa oli queer-teoreettisen keskustelun alkaessa 1990-luvun
alussa pienimuotoista mutta aktiivista homo- ja lesbotutkimusta, joka
järjestyi lähinnä opiskelijoista ja nuoremmista tutkijoista koostuneiksi
eri yliopistoja yhdistäviksi verkostoiksi.28 Kuitenkin akateemisena tutkimusaiheena, jota opetetaan (ensin sukupuolentutkimuksen, mutta
sittemmin muidenkin oppiaineiden) kursseina ja josta tehdään väitöskirjoja ja muita tutkimuksia, lesbo- ja homotutkimus on vakiintunut
Suomessa vasta queer-teorian kehittämisen aikoihin ja jälkeen. Tuula
Juvonen ja Pia Livia Hekanaho huomauttavatkin, että tästä syystä
Suomessa ei ollut myöskään sellaista lesbo- ja homotutkimuksen
perinnettä, jota olisi ollut tarpeen kritisoida ja purkaa − eikä toisaalta
homo- ja lesbotutkijoiden akateemisia asemia, joita olisi ollut tarpeen
puolustaa.29 Yhdysvaltalaisissa yliopistoissa, joissa lesbo- ja homotutkimus oli vakiintuneinta, queer-tutkimuksen kehittyminen näyttäytyi
1990-luvun puolivälissä osin sukupolvierona. Esimerkiksi tuon ajan
opiskelijoiden suhde myös lesbo- ja homohistoriaan oli merkittävästi
erilainen kuin heitä vanhempien opettajien, sillä opiskelijat eivät enää

26 AIDS-kriisistä Suomessa Nikkanen, Hanna & Järvi, Antti 2014: Karanteeni. Kuinka aids
saapui Suomeen. Helsinki, Siltala. Suomen AIDS-kriisistä pohjoismaisessa kontekstissa Rydström,
Jens 2011: Odd Couples. A History of Gay Marriage in Scandinavia. Amsterdam, Aksant, 47–50.
AIDS-kriisi myös osoitti tuolloin suomalaisessa lainsäädännössä olleen homoseksuaalisuuteen
”kehottamisen” kieltävän pykälän ongelmallisuuden: Mustola, Kati 2007b, 241.
27 Suhtautumisesta AIDSiin ja sen vaikutuksesta suhtautumiseen homoihin 1980-luvun Britanniassa, ks. esim. Cook, Matt 2017: AIDS, Mass Observation, and the Fate of the Permissive Turn.
Journal of the History of Sexuality 26 (2), 239−272.
28 Juvonen & Hekanaho 2008.
29 Juvonen & Hekanaho 2008, suomalaisen queer-tutkimuksen historiasta myös Kekki 2006.
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tunnistaneet itseään marginalisoinnin kuvauksiin keskittyneestä historiantutkimuksesta.30
Joanna Mizielińska on pohtinut queer-teorian kääntämistä ja
ei-amerikkalaiseen kontekstiin asettamista sekä analysoinut, kuinka
queer-termi on Suomessa usein jätetty kääntämättä. ”Queer” on alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan loukkaava sana, ja osa teorian merkitystä on tämän sanan positiivinen haltuunotto. Silti vastaavalla
tavalla loukkaavat ja seksuaalissävytteiset suomennokset (kuten esimerkiksi ”pervo”) ovat kohdanneet Suomessa huomattavaa vastustusta.31 Suomeksi puhutaan yleensä queerista, mikä on omiaan häivyttämään käsitteen poliittiset ja historialliset paikantuneisuudet
sekä piilottamaan sen seksuaaliset konnotaatiot.32 Toisaalta esimerkiksi pervo-sanan käyttäminen queer-termin käännöksenä voi sitoa
sen myös ongelmallisella tavalla seksuaalisuuteen ja sulkea ulkopuolelleen sukupuolivähemmistöt ja sukupuolen moninaisuuden.33 Kuten
Mizielińska kirjoittaa, suomalaiset tutkijat ovat olleet luovia kehitellessään erilaisia, usein kertakäyttöisiä tai lyhytaikaisia, suomennoksia
queerille.34 Monet näistä ovat olleet verbimäisiä tai adjektiivinomaisia
käytöltään, kuten ”vikuroida” tai ”outo”35 − omissa tutkimuksissani olen
käyttänyt queerin käännöksenä myös kuritonta.36 Voikin ajatella, että
erilaiset vakiintumattomat, hylätyt tai marginaaleissa elävät queerin
käännökset ovat eräänlaisia teorian menneitä tulevaisuuksia, jotka ovat
jääneet toteutumatta ja niihin liittyvät keskustelut ainakin toistaiseksi
tutkimatta.
Tiina Rosenberg on kuvannut queer-käsitteen asettumista ruotsalaisen keskustelun osaksi ja arvoinut, että sen vieraus ja ulkomaalaisuus
30 Aikalaiskommenttina 1990-luvun muutoksesta Abelove, Henry 1995: The Queering of
Lesbian/Gay History. Radical History Review 1995 (62), 44–57.
31 Mizielińska, Joanna 2006: Queering Moominland. The Problems of Translating Queer
Theory into a Non-American Context. SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti 1 (1),
87−104.
32 Mizielińska 2006; Sorainen 2005, 37−38; Kekki 2006.
33 Tästä huomiosta erityiskiitos tutkijatohtori Julian Honkasalolle.
34 Mizielińska 2006, 91.
35 Käännöksistä Kekki 2006, 12−13.
36 Taavetti, Riikka 2015: ”Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä…” Kuriton ja tavallinen sateenkaari
nuoruus. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 81, Seta-julkaisuja
25. Helsinki, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Seta.
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on mahdollistanut käsitteen käytön myös identiteetin rakentamisen
välineenä.37 Vaikka queerin yksi tausta onkin identiteettipolitiikan
kritiikissä, se on silti toiminut myös ilmeisen tarpeellisena ja käyttökelpoisena identiteettinä − ehkä tosin erityisen avoimena ajatuksille
identiteetin rakentuneisuudesta ja epäluonnollisuudesta. Lisäksi, kuten
osa queer-perusteista identiteetin kritiikkiä kommentoineista on huomauttanut, queerin suhde identiteetteihin ei ole välttämättä niin johdonmukaisen kriittinen kuin innokkaimmat queer-teoreetikot ovat
välillä tuntuneet kuvittelevan.38 Nykyinenkin ”queer” on ainakin osittain päällekkäistä erilaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöidentiteettien kanssa kaikesta identiteettikritiikistään huolimatta.39
Queer-tutkimuksen piirissä käyty keskustelu on avannut näkökulmia myös aikaa koskevaan teoretisointiin, ja keskustelussa on kritisoitu lineaarisia ja edistykseen perustuvia aikakäsityksiä.40 Eräs teorian
keskeisiä debatteja on käyty ”queer-utopismin” ja ”poliittisen negatiivisuuden” välillä, joista jälkimmäinen asettuu tulevaisuuteen suuntautuvaa paradigmaa vastaan korostamalla queer-halun kieltäytymistä
reproduktiosta eli jälkeläisten tuottamisesta.41 Tässä mielessä queer voi
tarkoittaa myös antiutooppista ja tulevaisuudelta sulkeutuvaa ajattelua.
Keskeinen keskustelunavaaja antiutooppiseen suuntaan oli Lee Edelmanin vuonna 2004 julkaistu No Future. Queer Theory and the Death
Drive, jossa hän hahmottaa sellaista suhtautumista aikaan, joka hylkäisi
yhteiskunnan sitoutumisen tulevaisuuteen. Edelmanin mukaan kaikki
politiikka, oli se sitten ”edistyksellistä” tai ”konservatiivista” on kiinni
paremman tulevaisuuden odotuksessa, jota edustaa lapsen hahmo.
Queer taas merkitsee hänelle kieltäytymistä tulevaisuuden ajatuk37 Rosenberg, Tiina 2008: Locally Queer. A Note on the Feminist Genealogy of Queer Theory.
The Graduate Journal of Social Science 5 (2), 5−18.
38 Tästä kritiikistä erityisesti queer-historiantutkimuksen osalta Doan, Laura 2013: Disturbing Practices. History, Sexuality, and Women’s Experience of Modern War. Chicago, The University of
Chicago Press, erit. 72−80.
39 Traub 2013, 33.
40 Esim. Ferguson, Roderick A. & Edelman, Lee & Nguyen, Tan Hoang & Dinshaw, Carolyn
& Freeman, Elizabeth & Freccero, Carla & Jagose, Annamarie & Nealon, Christopher &
Halberstam, Jack [ent. J.] 2007: Theorizing Queer Temporalities. A Roundtable Discussion. GLQ
− A Journal of Lesbian and Gay Studies 13 (2), 177−195.
41 Tätä keskustelua tiivistää Edenheim, Sara 2013: Lost and Never found. The Queer Archive
of Feelings and its Historical Propriety. Differences 24 (3), 36–37.
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sesta ja siksi myös odotusten sijoittamisesta lapsen symboliseen hahmoon.42 Edelmanille luopuminen tulevaisuusorientaatiosta tarkoitti
samalla lineaarisen historiankertomuksen hylkäämistä.43Queer-teorian omalla historiallisella paikantuneisuudella on vaikutuksia myös
sen käsitykselle ajasta. Kuten Carla Freccero on todennut, sekä juhlivalla että surevalla queer-ajan ymmärryksellä on yhteys siihen, että
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhteisöissä kuolema on ollut
usein liian aikainen vieras.44 Erityisesti 1980-luvulla alkanut AIDSkriisi, mutta myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva
väkivalta, ovat saaneet queer-teoriasta keskustelijat ajattelemaan niin
henkilökohtaista kuin historiallista aikaakin toisin kuin ne saatettaisiin
mieltää yhteisöissä, jotka eivät ole kohdanneet vastaavia tilanteita.45
Toisaalta queer-aikaa koskevaa keskustelua on käyty myös kritiikkinä sukupuolineutraalia avioliittoa tavoittelevaa aktivismia ja siihen
sisältyviä lopullisten tavoitteiden toteutumisen odotuksia kohtaan.
46
Näiden erilaisten queeriin ja aikaan liittyvien pohdintojen yhdistelmä − queer kadotettuna, tuhottuna tai sulkeutuvana menneisyytenä
− antaa erityisen värin sille, miten mennyt, nykyinen ja tuleva kietoutuvat yhteen queer-historian tutkimuksessa.

Homoesivanhemmista queer-historiaan
Queer-näkökulma historiaan kehittyi 1990-luvun aikana tilanteessa,
jossa esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa oli jo olemassa
42 Edelman, Lee 2004: No Future. Queer Theory and the Death Drive. Series Q. Durham, Duke
University Press.
43 Edelman 2004, 4. Edelmanin antiutopismia on kritisoitu erityisesti lesbofeministisestä ja
ei-valkoisesta näkökulmasta: ks. tiivistyksenä esim. Freeman, Elizabeth 2007: Introduction. GLQ
− A Journal of Lesbian and Gay Studies 13 (2–3), 166–167; ks. myös Kornak 2015, 178−180. Edelmanin tulevaisuuden, lapsen ja heteroseksuaalisuuden yhdistämisen kritiikistä ks. Honkasalo,
2016: Sisterhood, Natality, Queer. Reframing Feminist Interpretations of Hannah Arendt. Helsinki,
Helsingin yliopisto, 156−164.
44 Freccero, Carla & Menon, Madhavi & Traub, Valerie 2013: Historicism and Unhistoricism
in Queer Studies. PMLA − Publications of the Modern Language Association of America 128 (3), 781.
45 AIDS-kriisin aiheuttamista katkoksista ja muistamattomuudesta (”unremembering”) homoja queer-liikkeissä ks. Castiglia, Christopher & Reed, Christopher 2012: If Memory Serves. Gay
Men, AIDS, and the Promise of the Queer Past. Minneapolis, University of Minnesota Press.
46 Tästä kritiikistä ja sen ongelmista erityisesti queer-ajan näkökulmasta Boellstorff, Tom 2007:
When Marriage Falls. Queer Coincidences in Straight Time. GLQ − A Journal of Lesbian and Gay
Studies 13 (2), 227−248.
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homo- ja lesbohistorian traditio. Tässä traditiossa oli etsitty seksuaalisten vähemmistöjen historiaa, joka oli aiemmin jäänyt ja myös tietoisesti jätetty piiloon. Vuonna 1989 julkaistun kokoomateoksen nimi,
Hidden from History47, ”historialta piilotettu”, kuvaa hyvin tätä tutkimusotetta. Kuten kokoelman toimittajat George Chauncey, Martin
Duberman ja Martha Vicinus johdantonsa alussa kirjoittavat, homoseksuaalisuuden historiaa on todella piilotettu ja tuhottu: esimerkiksi
natsit tuhosivat vuonna 1933 Magnus Hirschfeldin instituutin kokoelmat ja Alfred Kinseyn tutkimusrahoitus loppui 1950-luvun Yhdysvalloissa osin siksi, että Kinseyn työ oli normalisoinut erityisesti
miesten homoseksuaalisuutta.48 Kirjoittajat kuvaavat, miten homojen
ja lesbojen oikeuksia ajaneen poliittisen liikkeen toiminta on tehnyt
mahdolliseksi myös lesbojen ja homojen historian tutkimisen − tosin
ei ilman riskejä tutkijan uralle. Kirjoittajien mukaan akateeminen historiantutkimus hylki pitkään seksuaalisuuden historian näkökulmia, ja
ensimmäiset tutkimukset syntyivät yhteisölähtöisissä hankkeissa yliopistojen ulkopuolella.49 Suomessa lähimmäs tällaisia yhteisölähtöisiä
hankkeita tulevat lesbohistorialliset haastattelu- ja elämäntarina-antologiat 1980- ja 1990-luvuilta.50
Historiantutkimuksen piirissä queer on tarkoittanut mahdollisuutta − ja myös vaatimusta − luopua menneisyyden selkeiden identiteettien ja itsetietoisten vähemmistöjen edustajien etsimisestä. Tämä
tutkimuksen aiempi tavoite oli tosin kyseenalaistunut jo 1980-luvun
lopulla, kun keskustelu konstruktionistisen ja essentialistisen seksuaalisuusnäkemyksen välillä oli päätynyt siihen, että konstruktionis-

47 Duberman, Martin & Vicinus, Martha & Chauncey, George, Jr. (toim.) 1989: Hidden from
History. Reclaiming Gay and Lesbian Past. New York, Meriadian.
48 Chauncey, George, Jr & Duberman, Martin & Vicinus, Martha 1989: Introduction. Teoksessa Duberman, Martin & Vicinus, Martha & Chauncey, George, Jr. (toim.) 1989: Hidden from
History. Reclaiming Gay and Lesbian Past. New York, Meriadian, 1. Kinseystä ja homoseksuaalisuudesta, ks. myös Bauer, Heike 2012: Sexology Backward. Hirschfeld, Kinsey and the Reshaping
of Sex Research in the 1950s. Teoksessa Cook, Matt & Bauer, Heike (toim.) 2012: Queer 1950s.
Rethinking Sexuality in the Postwar Years. Lontoo, Palgrave Macmillan, 133−149.
49 Näistä riskeistä sekä siitä, miten marginaalisissa asemissa monet varhaisista homo- ja lesbohistorian tutkijoista työskentelivät, kirjoittaa myös Rubin, Gayle 2011: Blood Under the Bridge.
Reflections on “Thinking Sex”. GLQ − A Journal of Lesbian and Gay Studies 17 (1), 18–19.
50 Saarinen 1994; Kaartinen, Auli & Kurkinen, Marjaana & Malinen, Outi & Pakkanen,
Johanna (toim.) 1992: Toisenlaisia naisia. Elämäntarinoita. Helsinki, Meikänainen.
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mista oli tullut vallitseva (akateeminen) ajattelutapa.51 Kuten Gayle
Rubin kuvaa, nykyisin on enää vaikea ymmärtää, miten muuten kuin
konstruktionistisesti seksuaalisuutta voisi ajatella ja käsitys, jonka
mukaan esimerkiksi homoseksuaalisuus olisi historiallisesti muuttumaton ilmiö, tuntuu kovin vieraalta.52
Verrattuna konstruktionistiseen näkemykseen, queer on puolestaan suunnannut tutkimuksen siihen, millaisia menneisyyden seksuaalisia ja sukupuolisia normeja rikkovia käytänteitä kummasteleva
katse voi paljastaa. Queer-historia kysyy, mitä menneisyydestä voidaan
kertoa, jos esimerkiksi homoseksuaalisuutta ilmiönä ei oleteta, vaikka
sitten yhteiskunnallisesti rakentuneenakin, olemassa olevaksi.53 Tällöin mielenkiinnon kohteeksi ovat nousseet paitsi normeja rikkovien
ihmisten omat kokemukset ja käsitykset, myös se, miten heidät on eri
aikoina ja erilaisissa historiallisissa tilanteissa ymmärretty. Tämä keskustelu on osaltaan tuottanut teoreettista pohdintaa siitä, millä tavalla
nykyhetkestä lähtevä tarkastelu voi ottaa menneisyyden vastaan avoimena samalla, kun se yrittää löytää menneestä jotain nykyhetkelle tunnistettavaa.
Laura Doan on kuvannut muutosta lesbo- ja homohistorian tutkimuksesta queer-historiaan kutsumalla ensin mainittua esivanhempien genealogiaksi (”ancestral genealogy”) ja jälkimmäistä queer-genealogiaksi (”queer genealogy”). Yhdessä nämä kaksi vaihetta, joista
jälkimmäinen ei suinkaan ole korvannut ensimmäistä kokonaan, muodostavat Doanin ajattelussa genealogisen projektin. Doan yhdistää
suuntaukset yhteisen käsitteen alle, sillä eroistaan huolimatta suuntauksilla on paljon yhteistä ja koska ne molemmat ammentavat Michel
Foucault’n genealogian käsitteestä. Doanin mukaan queer-genealogiakin ottaa, identiteettikritiikistään huolimatta, lähtökohdakseen
modernit seksuaali-identiteetit.54
Suomessa esivanhempien genealogia lesbo- ja homohistorian
muotona on ollut melko marginaalinen, koska akateemista lesbo- ja
homohistorian tutkimusta on tehty vasta queer-teorian piirissä esi51
52
53
54

Kekki 2006, 8−9.
Rubin 2011, 18.
Juvonen 2002, 26−27.
Doan 2013, 58−93.
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tetyn kritiikin jälkeen. Ehkä lähimmäs tätä muotoa tulee vuonna 2007
julkaistu Sateenkaari-Suomi-kokoelma. Sen toimittaneet Kati Mustola
ja Johanna Pakkanen kuvaavatkin teosta matkaksi
historiaan, jota vielä vähän aikaa sitten ei näyttänyt olevan olemassa
kaan. Suomalaisen lesbo-, homo-, trans-, bi- ja queer-tutkimuksen
synty ja kehittyminen ovat tehneet mahdolliseksi alkaa tutkia unohdettujen ja vaiennettujen historiaa.55

Tämä kuvaus, joka suorastaan hämmästyttävällä tavalla muistuttaa
melkein kaksi vuosikymmentä aiemmin julkaistun yhdysvaltalaisen
kokoelman kehystystä, määrittää myös kirjan ”Kuka kukin on” -osiota,
jota voisi pitää esimerkkinä ”litanismista”. Taidehistorioitsija Harri
Kalhan ”litanismi”-termi tarkoittaa usein poliittista tarkoitusta täyttävää ”erilaisissa historiallisissa tilanteissa eläneiden yksilöiden niputtamista yhteen historiallisen jatkuvuuden ja samuuden illuusiota luovaksi nimilitaniaksi[.]”56 ”Litanismia” voi siis pitää yhtenä muotona
siitä, mitä Doan on myöhemmin kutsunut esivanhempien genealogiaksi, sillä molemmissa on keskeistä yli aikojen jatkuvan tunnistettavuuden korostuminen.
Sateenkaari-Suomi-kokoelmassa on esillä sosiologi Edvard Westermarck, jonka elämää artikkelin kirjoittaneen Antu Soraisen mukaan
leimasi ”aikakauteen nähden harvinaisen avoin homoseksuaalisuus.”57
Historiantutkijat Julia Dahlberg ja Niina Timosaari ovat ottaneet tällaiset kuvaukset Westermarckin yleisesti tunnettuna tosiasiana esitetystä homoudesta lähdekriittisen tarkastelun kohteeksi.58 Kuten he
toteavat, menneisyyden seksuaalisuuksien sekä eri kulttuurien seksu55 Mustola, Kati & Pakkanen, Johanna 2007: Johdanto. Teoksessa Mustola, Kati & Pakkanen,
Johanna (toim.) 2007: Sateenkaari-Suomi. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Helsinki,
Like, 12.
56 Kalha, Harri 2005: Tapaus Magnus Enckell. Historiallisia tutkimuksia. Helsinki, Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, 47.
57 Sorainen, Antu 2007: Edvard Westermarck. Teoksessa Mustola, Kati & Pakkanen, Johanna
(toim.) 2007: Sateenkaari-Suomi. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Helsinki, Like,
226.
58 Dahlberg, Julia & Timosaari, Niina 2014: ”Kaikkihan tiesivät että Edvard-setä oli homo!”
Seksuaalisuuden tutkiminen lähdekriittisenä ongelmana. Teoksessa Hakosalo, Heini & Jalagin,
Seija & Junila, Marianne & Kurvinen, Heidi (toim.) 2014: Historiallinen elämä. Biografia ja historiantutkimus. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 98−112.
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aalisuuteen ja intiimiyteen liittyvien tapojen tulkinnassa pitää noudattaa varovaisuutta ja lähdekriittistä tarkkuutta. Kirjoittajat kritisoivat tapaa, jolla Westermarckin homoutta on kommentoitu usein
ilman mitään lähteitä. Samalla, kun Dahlbergin ja Timosaaren luenta
osoittaa monia Westermarck-tulkintojen ongelmia ja suoranaisia virheitä, se myös paljastaa tutkimukseen helposti ujuttuvia heteronormatiivisuuksia. Dahlberg ja Timosaari kirjoittavat historiantutkimuksen
eettisistä ja metodisista vaatimuksista:
Tosiasiamuotoisia väitteitä tutkittavan henkilön seksuaalisuudesta
ei tulisi esittää ilman kestäviä todisteita. Jokainen julkisesti lausuttu
historiallista henkilöä koskeva väite vaikuttaa tuleviin tulkintoihin ja
ohjaa niitä. Tutkijan tulee puntaroida, onko oikein tuoda esiin sellaisen historiallisen toimijan homoseksuaalisuus, joka ei itse elinaikanaan tunnustautunut homoseksuaaliksi tai edes välttämättä nähnyt
itseään homoseksuaalina.59

Tämä luenta tiivistää monia niitä ongelmia, joita ”litanismissa” ja laajemminkin esivanhempien genealogiassa on havaittu. Vain hyvin harvoin, aivan viimeisiä aikoja lukuun ottamatta, on mahdollista löytää
historiallisia toimijoita, jotka ovat ”tunnustautuneet” homoiksi tai
lesboiksi − saati bi- tai transihmisiksi tai muilla tavoin seksuaalitai sukupuolivähemmistöihin kuuluviksi. Tunnustautumisen ajatus
on kuitenkin ongelmallisella tavalla yhteydessä kaapin käsitteeseen, eli ajatukseen siitä, että seksuaalinen suuntautuminen julkistetaan muille, kun siitä on ensin tultu itse tietoisiksi.60 Kaapin metaforassa on ongelmallista paitsi ajatus valmiina piilossa paljastamistaan
odottavasta identiteetistä, myös se, että ”kaappi” olettaa ulkopuolelleen jotain, mihin ”tulla ulos”. Westermarckilla esimerkiksi ei olisi ollut
1900-luvun alussa Suomessa mitään sellaista homoyhteisöä tai vastaavaa, johon hän olisi voinut ”tulla kaapista”.
Ajatus ”tunnustautumisesta” onkin äärimmäisen rajoittava vaatimus sille, että Westermarckin läheisiä suhteita miesten kanssa voisi
59
60

Dahlberg & Timosaari 2014, 100.
Kaapista queer-tutkimuksessa ja -politiikassa esim. Sorainen 2005, 31.
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tarkastella myös homoseksuaalisen halun kehyksessä. Kuten queerhistoriantutkimus korostaa, kyse ei ole vain siitä, ettei menneisyydessä ollut käytössä nykyisiä nimityksiä seksuaalisuuden kokemiselle:
Joan Scottia lainaten, identiteetit eivät odottaneet menneisyydessä valmiina löytämistään.61 Erilaisissa kulttuurisissa yhteyksissä ihmiset ovat
ymmärtäneet seksuaalisuutensa eri tavoin ja koko seksuaalisuuden
käsite, eli tiettyjen tunteiden ja käytäntöjen niputtaminen yhteen
tavalla, jota nykyisin kutsutaan seksuaalisuudeksi, on varsin nuori.62
Näin ollen riippumatta siitä, oliko Westermarckilla suhteita miesten
kanssa, tai oliko jopa hänen seksuaalinen kiinnostuksensa kohdistunut
yksinomaan miehiin, hän ei välttämättä olisi ”nähnyt” itseään homoseksuaalina.
Dahlbergin ja Timosaaren kritiikki heijastelee näkemystä, jota
Tuula Juvonen on kutsunut homoseksuaalisuuden ongelmalliseksi
arkaluontoisuudeksi.63 Vaikuttaa siltä, että Dahlbergille ja Timosaarelle tuottaa vaikeuksia juuri Westermarckin esittäminen homoseksuaalina, vaikka he kirjoittavatkin yleisemmin seksuaalisuuden historian
kysymyksistä. Vastaavaa todistusaineiston aukottomuuden vaatimusta
on nimittäin vaikea kuvitella asetettavan heteroseksuaalisuuden osoittamiselle. Mikäli joku menneisyyden ihminen on ollut esimerkiksi naimisissa, hänet yleensä luetaan heteroseksuaaliksi, eikä hänen suhteitaan toisiin samaa sukupuolta oleviin pohdita homoseksuaalisen halun
mahdollisuuksien kautta.64
61 Scott, Joan W 1993: The Evidence of Experience. Teoksessa Abelove, Henry & Barale,
Michèle Aina & Halperin, David M. (toim.) 1993: The Lesbian and Gay Studies Reader. New York,
Routledge, 408−409.
62 Seksuaalisuuden historiallisesta rakentumisesta esim. Halperin, David M. 2002: How to do
the History of Homosexuality. Chicago, University of Chicago Press, erityisesti 81−103.
63 Juvonen, 2002, 49–51
64 Heteroseksuaalisuus on identiteettinä ja itsekokemuksen muotona myöhemmin kehittynyt
kuin homous, lesbous tai edes biseksuaalisuus, eivätkä vieläkään läheskään kaikki heteroseksuaalisesti tuntevat ihmiset ”tunnustaudu” heteroseksuaalisiksi. Itse asiassa huomattavasti homoseksuaalisuuden historiallista todistamista vaikeampaa saattaisi olla todistaa jonkin menneisyyden ihmisen
yksinomainen heteroseksuaalinen suuntautuminen. Heterouden merkkejä ei ole ollut tapana piilotella ja heterosuhteet ovat nauttineet historiallisesti etuoikeutettua ja tunnustettua asemaa, joten
niistä löytyvien jälkien perusteella ei vielä voi päätellä, voisiko niiden taakse näkymättömiin jäädä
myös esimerkiksi homoseksuaalisia tunteita tai kokemuksia − tai jopa seksuaalisen halun puuttuminen kokonaan. Kiinnostava esimerkki tällaisesta keskustelusta on J. Edgar Hooverin ympärille rakentunut huhujen verkko: Potter, Claire Bond 2006: Queer Hoover. Sex, Lies, and Political
History. Journal of the History of Sexuality 15 (3), 355−381.
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Jos Dahlbergin ja Timosaaren vaatimus kestävistä todisteista otetaan
vakavasti, saattaisi käydä, kuten Sheila Jeffreys on ennustanut lesbohistorian osalta: jos lesbohistorian vaatimuksena pidetään todisteita siitä,
että kaksi naista on harrastanut seksiä keskenään, saatetaan päätyä
tilanteeseen, jossa mitään lesbohistoriaa ei jää jäljelle.65 Kuten Juvosen
tutkimus kertoo, homoseksuaalisesti eläneet ihmiset ovat tietoisesti
saattaneet olla jättämättä haluistaan tai kokemuksistaan sellaisia jälkiä,
joita voitaisiin käyttää todisteina.66 Lisäksi Dahlberg ja Timosaari
toteavat, ettei Westermarckin osalta ole löytynyt esimerkiksi oikeustapauksia tai sairauskertomuksia, joita homoseksuaalisuuden historia
usein käyttää lähteinään.67 Tämä havainto kertoo osaltaan queer-menneisyyden intersektionaalisista asemista: yhteiskunnassa paremmassa
asemassa olevien on usein ollut helpompaa välttää erilaiset kontrollikoneistot ja pitää omat ”oudot” halunsa salassa niin halutessaan.68
Myös Tuula Juvosen Kaapista kaapin päälle. Homoseksuaaliset
ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa -teos käsittelee
tunnettuja homoja ja lesboja suomalaisen ja (länsi)saksalaisen politiikan piirissä.69 Tämä teos kuitenkin välttää sekä ”litanismin” ongelmat
että Dalhbergin ja Timosaaren huolen homoseksuaalisen identiteetin
iskemisestä menneisyyden toimijoihin. Juvonen tarkastelee homoutta
ja lesboutta poliittisen toimijuuden osina ja käsittelee sellaisia ihmisiä
1970-luvulta alkaen, jotka ovat itse nimenneet itsensä seksuaalivähemmistöihin (ja toisinaan myös sukupuolivähemmistöihin) kuuluviksi.
Toisin sanoen Juvosen tarkastelu kohdistuu näiden julkisuuden toimijoiden julkikuvaan, ei siihen, mitä he ovat todella olleet. Samoin
toimii Harri Kalha tutkimuksessaan, joka käsittelee taiteilija Magnus
Enckelliä, tai enemmänkin ”Enckellianaa”, taiteilijan teosten ja niitä
65 Jeffreys, Sheila 1993: Does it Matter if they did it? Teoksessa Lesbian History Group (toim.)
1993: Not a Passing Phase. Reclaiming Lesbians in History 1840–1985. Lontoo, The Women’s Press,
22. Toki esimerkiksi oikeudenkäynneissä on pyritty todistamaan seksisuhde kahden samaa sukupuolta olevan ihmisen välillä, ja näitä lähteitä onkin käytetty paljon queer-historian tutkimuksessa.
Naisten välisen seksin historian osalta Suomessa ks. Sorainen 2005 ja miesten Hagman 2016.
66 Juvonen 2002, 58.
67 Dahlberg & Timosaari, 2014, 101.
68 Esim. Hagman 2016, 26−27, kirjoittaa 1900-luvun alun suomalaisesta yläluokasta ja
mahdollisuudesta säästyä homoseksuaalisuuteen kohdistuneelta kontrollilta.
69 Juvonen, Tuula 2015: Kaapista kaapin päälle. Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa
edustuksellisessa politiikassa. Tampere, Vastapaino.
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käsittelevien tekstien kokonaisuutta. Kalhan mukaan Enckell edusti
aikalaisilleen jotakin ”auttamattoman pervoa” täysin riippumatta siitä,
oliko hän oikeastaan homoseksuaali vai ei.70
Nämä tutkijoiden tekemät valinnat ovat mahdollisia ratkaisuja
eettisiin kysymyksiin, jotka nousevat menneisyyden ihmisten nimeämisestä anakronistisilla ja edelleen joillekin loukkaavilla nimityksillä.
Kuitenkin kokonaisen tutkimusalan kannalta rajoittuminen vain tilanteisiin, joissa joko käsitellään julkisuuden ihmisten julkikuvia tai etsitään niitä, jotka tosiaankin ovat ”tunnustautuneet” seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluviksi, rajaisi tutkimuksen hyvin pienelle
alueelle. Menneisyyden kokemukset, tunteet, käytännöt ja kaikkien
niiden ihmisten elämät, jotka ovat eläneet queer-elämää tietämättä
vaihtoehtoisista identiteeteistä, niistä välittämättä tai ne tietoisesti
hyläten, jäisivät tutkimuksen ulkopuolelle. Tällöin myös queer-historian mahdollisuudet häiritä historiankirjoitusta laajemmin kaventuvat
tai häviävät kokonaan ja queer-historia kaventuu itsetietoisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajien kertomukseksi.
Toisaalta queer tutkimuksellisena näkökulmana ei estä tutkijoita
kokemasta tunnistettavuutta tai läheisyyttä tutkimiinsa menneisyyksiin. Esimerkiksi Juvonen kuvaa, miten se, että lesbona hän saattoi
sanoa etsivänsä tutkimuksessa ”juuriaan”, auttoi luottamuksen luomisessa lesbo-ja homoyhteisöihin kuuluvien haastateltavien kanssa.71
Tässä Juvosen toimintatapaa voi pitää myös strategiana, jolla hän on
onnistunut luomaan yhteyksiä tutkimukseensa osallistuviin. Myös
Valerie Traub on analysoinut lesbouden historiallista tunnistettavuutta ilman oletusta ylihistoriallisista identiteeteistä käsitteellä ”keskeisyyden kierrot” (”cycles of salience”). Tällä hän tarkoittaa sitä, miten
menneisyydestä voidaan tunnistaa erilaisia nykyisin lesboudeksi
ymmärrettäviä ilmiöitä. Nämä ilmiöt toistuvat, mutta muuttuvina,
ja eri aikoina nousevat keskeiseksi eri aspektit nykyisin lesboudeksi
nimetystä kokonaisuudesta.72
70 Kalha 2005, 48.
71 Juvonen 2002, 72.
72 Traub, Valerie 2011: The Present Future of Lesbian Historiography. Teoksessa Giffney,
Noreen & Sauer, Michelle M. & Watt, Diane (toim.) 2011: The Lesbian Premodern. New York,
Palgrave Macmillan, 21−34.
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Väitöstutkimuksessaan 1940–1960-lukujen Tampereesta Juvonen
tekeekin tarkkaa rajaa sen suhteen, ettei hän oleta tutkimilleen ihmisille nykyisiä tai edes nykyistä ajattelua edeltäviä identiteettejä. Juvonen
kirjoittaa homoseksuaalisesti tuntevista ja elävistä ihmisistä ja toteaa,
että vaikka hän purkaa homo- ja heteroseksuaalisuuden vastakkaisuutta, ei hän voi välttää käyttämästä siihen liittyviä käsitteitä. Toki
tämäkään lähestymistapa ei ole ongelmaton. Kuten hän itse kirjoittaa,
”[m]atka homoseksuaalisuudesta siten kuin sen tässä ymmärrän lesboja homoidentiteettiin ei ole sen paremmin suoraviivainen kuin väistämätönkään, eikä näitä käsitteitä pitäisi ongelmattomasti samastaa toisiinsa”.73 Tämä huomio on tärkeä ja suuntaa lukijan kysymään, mihin
muualle erilaiset jatkumot Juvosen tutkimista homoseksuaalisista tunteista, kokemuksista ja käsityksistä olisivat voineet viedä ja millaisissa
olosuhteissa nämä toiset tulevaisuudet olisivat tulleet mahdollisiksi.

Queer-katse lähteisiin ja hiljaisuuksiin
Kansainvälisesti oral history -tutkimus, eli usein haastatteluin tuotetun suullisen muistitiedon käyttäminen historiantutkimuksen lähteenä ja tutkimuksen kohteena, on ollut queer-historian keskeinen
metodinen lähestymistapa.74 Toki queer-historian tutkimus on käyttänyt myös monia muita lähteitä. Oikeudenkäyntiasiakirjat, lääketieteelliset dokumentaatiot sekä esimerkiksi media-aineistot kertovat,
miten muu yhteiskunta on suhtautunut seksuaalisuudeltaan tai sukupuoleltaan erilaisiksi määrittämiinsä jäseniin. Samoin erilaiset henkilöarkistot ja niiden sisältämät päiväkirjat tai kirjeenvaihto ovat olleet
hedelmällisiä lähteitä, mutta näitä lähteitä on yleensä säästynyt vain
yhteiskuntien huipulta tai vähintäänkin parempiosaisilta. Lisäksi eri
maissa on kerätty homo-, lesbo-, bi- ja transliikkeiden omia arkistoja, jotka sisältävät usein sekä asiakirja-aineistoa että haastattelu-

73 Juvonen 2002, 13.
74 Ks. esim. Boyd, Nan Alamilla 2008: Who is the Subject? Queer Theory Meets Oral History.
Journal of the History of Sexuality 17 (2), 187−189; Murphy, Kevin P. & Pierce, Jennifer L. & Ruiz
Jason 2016: What Makes Queer Oral History Different. The Oral History Review 43 (1), 1−24;
Boyd, Nan Alamilla & Roque Ramírez, Horacio N. (toim.) 2012: Bodies of evidence. The practice of
queer oral history. Oxford & New York, Oxford University Press.
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muodossa kerättyä oral history -aineistoa.75 Suomessa arkistointityötä
on tehnyt vuodesta 2002 alkaen Työväen Arkisto, jonka kokoelmista
löytyy Setan arkisto, useita pienempiä lesbo-, homo-, bi- ja transaktivismin aineistoja sekä muistitietoa.76 Etenkin lähimenneisyyden
queer-elämää on kartoitettu erilaisilla haastatteluhankkeilla77, mikä
on kiinnostavaa, koska haastattelujen suhde queer-teorian identiteettikriittisiin lähtökohtiin on jännitteinen. Jotta haastattelulla voidaan tavoittaa queer-menneisyyttä, tarvitaan kertoja, joka haluaa siitä
kertoa. Tämä on tarkoittanut yleensä, että haastateltaviksi on valikoitunut itseidentifioituneita homoja, lesboja sekä myöhemmin myös bija transihmisiä, jotka ovat voineet tunnistaa itsensä haastattelukutsun
kuvauksesta tai jotka on ollut mahdollista tavoittaa esimerkiksi erilaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhteisöjen kautta. Tällöin ”queer” on saattanut pelkistyä tarkoittamaan näihin nykyisiin termeihin identifioituvia ihmisiä queer-teorian lähtökohtien vastaisesti.
Lisäksi, kuten Nan Alamilla Boyd on todennut, joskus queer-elämän
sisäiset järjestykset ja haastateltavien oletukset siitä, mitä tutkimus
tavoittelee, ovat saaneet osallistujat kertomaan elämästään identiteettipoliittisten mallien mukaisesti myös silloin, kun tutkijan pyrkimyksenä on ollut aktiivisesti kyseenalaistaa näitä malleja.78
Artikkelissaan, joka tarkastelee yhdysvaltalaisen queer-historian
klassikkotutkimuksia oral history -metodologian näkökulmasta, Boyd
toteaa, että osa näistä tutkimuksista päätyy pitämään suullisia lähtei75 Olen käsitellyt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historian arkistoja pro gadu -tutkielmassani, Taavetti, Riikka 2013: Rivien välistä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historian tutkimuksen lähteet ja suomalaiset arkistoratkaisut. Pro gradu -tutkielma, Humanistinen tiedekunta,
Jyväskylän yliopisto, 57−62 sekä artikkelissani Taavetti, Riikka 2016, A marshall in love. Remembering and forgetting queer pasts in the Finnish archives, Archival Science 16 (3), erit. 294−295.
Yhdysvaltalaisista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen arkistoista ks. myös Boyd, Nan Alamilla
2015: History as Social Change. Queer Archives and Oral History Projects. Teoksessa Freeman,
Susan Kathleen & Rupp, Leila J. (toim.) 2015: Understanding and Teaching U.S. Lesbian, Gay,
Bisexual, and Transgender History. Madison, University of Wisconsin Press, 311−319.
76 Tämän kokoelman synnystä ja sisällöstä ks. Taavetti 2013, 29−36.
77 Valikoima enimmäkseen yhdysvaltalaisia haastattelututkimuksia ja niihin liittyviä metodisia pohdintoja löytyy artikkelikokoelmasta Boyd & Roque Ramírez (toim.) 2012, ks. myös Boyd
2015. Yhdysvaltalaisia ja kanadalaisia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oral history -hankkeita on koottu The LGBT Oral History Digital Collaboratory -sivustolle < http://lgbtqdigitalcollaboratory.org/ >. Pohjoismaissa esim. Bergenin yliopiston yhteydessä Norjassa toimiva Skeivt Arkiv
kerää arkistoaineiston ohella myös haastatteluja: < https://skeivtarkiv.no/intervjuer >.
78 Boyd 2008, 187−189.
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tään perinteisten historiantutkimuksen arvostusten mukaisesti toissijaisina. Boydin mukaan tästä myös seuraa, ettei näiden lähteiden
käyttöön liittyviä metodologisia erityiskysymyksiä juuri käsitellä.79
Merkittävänä poikkeuksena tästä yleiskuvasta Boyd nostaa esille John
Howardin tutkimuksen Men Like That. A Southern Queer History,
jossa Howard kartoittaa miehiä haluavien miesten elämää ja seksuaalisuuden mahdollisuuksia Mississipin osavaltiossa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Vaikka myös Howardin keskeinen
lähdeaineisto ovat homoiksi itsensä identifioivien miesten haastattelut,
Howard pyrkii näiden miesten kautta saamaan tietoa myös toisenlaisista kokemuksista. Howard tekee käsitteellisen erottelun sellaisten
miesten (”men like that”), eli miesten jotka ainakin jollain tavalla identifioituvat homoiksi, ja siitä pitävien miesten (”men who like that”), eli
miestenvälistä seksiä harrastavien, mutta homoksi identifioitumattomien, miesten välillä. 80
Howard toteaa, että hänen tutkimuksensa − ja kuten Boyd huomauttaa, queer oral history -tutkimukset yleisemminkin − tavoittaa
lähinnä sellaisia miehiä, mutta siitä pitävistä miehistä on mahdollista
saada tietoa myös näiden haastattelujen kautta, kahdesti kerrottuina
tarinoina (”twice told stories”). Vaikka menneisyyden miestenvälisen
seksin yleisyyttä on mahdotonta millään keinolla luotettavasti laskea,
Howard olettaa, että siitä pitävät miehet ovat muodostaneet hänen tutkimuskohteessaan enemmistön kaikista miehistä, joilla on ollut seksisuhteita toisten miesten kanssa. 81 Tämä Howardin arvio on todennäköisesti laajemminkin paikkansapitävä, sillä tuskin missään ajassa tai
paikassa identifioituminen homoksi, lesboksi tai biseksuaaliksi on ollut
lainkaan niin yleistä kuin seksuaaliset kokemukset samaa sukupuolta

79
80
81

Boyd 2008, 184.
Howard 2001, 5.
Howard 2001, 5.

ta av et t i

115

olevan kumppanin kanssa.82 Nämä historiantutkimuksen marginaaliin
jääneet ihmiset saattavat siis oikeastaan olla enemmistö niistä, joiden
kokemuksia ja käsityksiä queer-historian tutkimuksessa on pyritty
tavoittamaan.
Yhdysvaltalaisten lesbo- ja homohistoriantutkimuksen esikuvien mukaisesti Tuula Juvonen pyrki keräämään väitöstutkimuksensa
lähdeaineistoa haastattelemalla vanhempia homoja ja lesboja heidän
kokemuksistaan. Juvonen havaitsi, että haastateltavien löytäminen oli
1990-luvulla Tampereella huomattavan vaikeaa. Sellaisia verkostoja ja
instituutioita, kuten feministisiä kirjakauppoja, joiden kautta yhdysvaltalaiset tutkijat ovat löytäneet haastateltavansa, ei Suomessa ollut kerta
kaikkiaan olemassa. Harvat löydetyt saattoivat olla tavoittamattomissa
tai kieltäytyivät haastattelusta − ja ne, jotka suostuivat haastatteluun,
eivät osanneet tai halunneet ohjata tutkijaa uusien haastateltavien
luo.83 Tämän vaikeuden vuoksi Juvonen päätyi tekemään ”toisen käden
haastatteluja”, eli kyselemään poliiseilta, nuoremmilta homoilta ja lesboilta sekä aiheesta keskustelemaan halukkailta heteroilta heidän lähipiiriinsä kuuluneista homoseksuaalisesti tunteneista ja eläneistä ihmisistä.84 Juvonen päätyi siis itsenäisesti samanlaiseen lähteiden käyttöön
ja tulkintaan kuin Howard, tosin sillä erolla, että pääosin hänen haastateltavansa eivät olleet aikalaisia homoja tai lesboja, vaan joko heteroita tai nuorempia seksuaalivähemmistöaktiiveja. Tässä tutkijan koh-

82 Kuten todettua, tätä kvantitatiivista väitettä on täysin mahdoton todistaa. Tähän suuntaan
viittaavat kuitenkin erilaiset tutkimukset homoseksuaalisten kokemusten yleisyydestä, Kinsey-raporteista alkaen. Samoin esimerkiksi oma tutkimukseni suomalaisten vuonna 1992 kirjoittamista
seksielämäkerroista antaa samanlaisia viitteitä: Taavetti, Riikka, tulossa: Discovered Queer Desires.
Rereading Same-sex Sexuality from Finnish and Estonian Life Stories of the 1990s. Journal of the
History of Sexuality, hyväksytty julkaistavaksi. Myös Yhdysvalloissa 2010-luvun vaihteessa tehdyssä
tutkimuksessa näkyy, ettei läheskään kaikilla homoseksiä harrastavilla ole homoidentiteettiä: Balay,
Anne 2014: Steel Closets. Voices of Gay, Lesbian, and Transgender Steelworkers. Chapel Hill, The
University of North Carolina Press., erit. 119−121. Ei siis vaikuta siltä, että edes sellaisissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa, joissa homo-, lesbo- ja bi-identiteetit ovat käytettävissä ja niitä tukemaan on olemassa myös yhteisöjä ja vähemmistöpolitiikkoja, ne olisivat kaikkien samaa sukupuolta haluavien omaksumia.
83 Juvonen 2002, 52−53.
84 Juvonen 2002, 54.
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taamat vaikeudet johtivat luovuuteen lähteiden tuottamisessa ja uusiin
tapoihin konstruoida menneisyyttä niiden avulla.
Juvosen vaikeudet haastateltavien löytämisessä ja hänen oma
reflektionsa siitä, miten valikoituminen on vaikuttanut tutkimukseen kokonaisuudessa, kertovat kiinnostavasti nykyisyyden vaikutuksesta menneisyyden tuottamisessa. Kuten Juvonen kirjoittaa, se,
millaista tamperelainen lesbo- ja homoyhteisöllisyys on nykyisin, vaikuttaa siihen, ketkä voivat päätyä kertomaan sen menneisyydestä.85
Tällöin menneet tulevaisuudet sulkeutuvat toteutuneen nykyisyyden
mukaisesti, eikä haastattelupyyntö tavoita esimerkiksi ihmisiä, jotka
ovat myöhemmin päätyneet elämään nykyisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhteisöjen ulkopuolella, elivät he sitten heteroseksuaalista tai ei-heteroseksuaalista elämää. Samoin Juvonen tekee
tärkeän havainnon siitä, että haastattelupyynnöt tavoittavat itsestään
selvästi vain heitä, jotka ovat elossa ja yleensä haastatteluun suostuvat
ne, joiden kokemukset ovat olleet hyviä tai ainakin siedettäviä.86 Tästä
syystä queer-tutkimus saattaa kertoa menneisyydestä tarpeettoman
valoisia tarinoita, kun sivuun jäävät ne synkät tilanteet, joissa tulevaisuus on vaikuttanut täysin lohduttomalta. Tämäkin väistämätön
valikoituminen osaltaan tarkoittaa, että menneisyyden tulevaisuudet
alkavat muistuttaa nykyisyyttä, koska menneestä kertomaan pääsevät
ne, jotka mahtuvat nykyisiin käsityksiin ymmärrettävästä (queer) elämästä. Lisäksi stigmatisoivan menneisyyden vaikutus nykyisyydessä
rajaa, keitä tutkija voi etsiä haastateltaviksi. Esimerkiksi Juvonen päätyi
tutkimuseettisistä syistä siihen, ettei pyri tavoittamaan haastateltaviksi
esimerkiksi aikanaan samansukupuolisesta ”haureudesta” tuomittuja.87
Juvonen käytti tutkimuksessaan lähteinään myös erilaisia juoruja
ja huhuja mahdollisesti homoseksuaalisesti eläneistä ihmisistä ja tar85 Juvonen 2002, 60–61.
86 Juvonen 2002, 60. Muistitiedon valikoitumisesta ks. myös Roque Ramírez, Horacio N.
2005: A Living Archive of Desire. Teresita La Campesina and the Embodiment of Queer Latino
Community Histories. Teoksessa Burton, Antoinette (toim.) 2005: Archive Stories. Facts, Fictions,
and the Writing of History. Durham & Lontoo, Duke University Press, 111−135. Myös Elizabeth
Lapovsky Kennedy ja Madelaine D. Davis kommentoivat valikoitumisen vaikutuksia Buffalon
lesboyhteisöä käsittelevässä klassikkotutkimuksessaan: Kennedy, Elizabeth Lapovsky & Davis,
Madeline D.: Boots of Leather, Slippers of Gold. The History of a Lesbian Community. New York,
Routledge, 1993, 24−25.
87 Juvonen 2002, 59.
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kasteli niiden heteronormatiivista todellisuutta tuottavaa luonnetta.
Näitä tarinoita hän paikallisti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
arkiston perinne- ja muistitietokokoelmista, jotka puolestaan ovat
pääaineistona Jan Löfströmin väitöskirjaa laajentaneessa tutkimuksessa. Löfströmin tavoitteena oli löytää huolellisen perinnearkiston
kartoituksen avulla tietoa suomalaisen agraarikulttuurin käsityksistä
homoseksuaalisuutena nykyisin pidettävistä ilmiöistä. Vaikka tämä
kokoelma ei ole perinteistä oral history -aineistoa siinä mielessä, että
se ei ole muodoltaan suullista, suomalaisessa muistitietotutkimuksessa haastatteluin ja eri tavoin kirjoittamalla tuotettuja aineistoja on
jo pitkään tarkasteltu saman teoriakehyksen alla yhdistäen oral history
-tutkimuksen, kulttuurisen muistin tutkimuksen sekä omaelämäkertojen tutkimuksen metodeja.88 Kirjoittamalla tehdyillä keruilla voidaan tavoittaa haastattelututkimuksiin verrattuna laajempia vastaanottajajoukkoja ja myös sellaisia vastaajia, joita identiteettilähtöinen
homo- ja lesbohistorian tallentamiseen pyrkivä hanke ei välttämättä
saavuttaisi. Lisäksi Suomessa valmiit keruuverkostot ja keruuaineistojen kanssa työskentelemään harjaantuneet arkistot ovat mahdollistaneet myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oman
muistitiedon keruun.89
Sekä haastattelemalla koottuun oral history -aineistoon että muisti
tietotutkimukseen laajemminkin liittyykin menneisyyden avointen
tulevaisuuksien näkökulmasta kiinnostava yhteinen piirre: ne ovat
aina muisteluhetkessä tuotettuja tulkintoja menneestä. Tällöin näissä
aineistoissa sekä tutkija että muistelija tietävät jo, millaiseksi heidän
käsittelemänsä menneisyyden tulevaisuus muodostui. Lisäksi muistelu
tehdään nykyisten käsitysten ja ymmärrysten valosta. Muistitietotutkija voikin hyödyntää tätä nykyhetken ja menneisyyden limittymistä
omassa tutkimuksessaan. Esimerkiksi Löfström teki osana tutkimus88 Esim. Heimo, Anne 2016: Nordic-Baltic Oral History on the Move. Oral History 44 (2),
37–58; Fingerroos, Outi and Riina Haanpää. Fundamental Issues in Finnish Oral History
Studies. Oral History 40 (2), 81−92 ja Pöysä, Jyrki 2006: Kilpakirjoitukset muistitietotutkimuksessa. Teoksessa Fingerroos, Outi & Haanpää, Riina & Heimo, Anne & Peltonen, Ulla-Maija
(toim.) Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. Helsinki Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
145−171.
89 Olen kirjoittanut kirjoituskeruista erityisesti lesboelämän tallentamisen ja löytämisen näkökulmasta artikkelissani Taavetti, Riikka 2014: Siiri ja minä. Lesboelämän kirjoittaminen ja lukeminen muistitiedossa. SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti (8) 1–2, 1–19.

1 18

a j a n k o hta 2018

taan vuonna 1993 kansarunousarkiston vastaajaverkostolle kyselyn
homoseksuaalisuudesta ja erityisesti siitä, miten nykyiset homoseksuaalisuutta koskevat käsitykset ymmärrettiin suomalaisessa agraarikulttuurissa.90 Tällöin hän käytti hyväkseen sitä, että nykyisyys on
tunnettu ja ryhtyi selvittämään tunnetun nykyisyyden jälkiä menneisyydessä.
Tällaisen nykyisyyslähtöisen ajattelutavan voi kytkeä Michel Foucault’n ajatuksiin genealogiasta, ei alkuperän etsimisestä vaan eräänlaisesta ”länsimaisen tietovallan sukututkimuksesta”, kuten Antu
Sorainen tätä lähestymistapaa osuvasti kuvaa. 91 Vaikka genealogia
lähteekin liikkeelle ”nykyhetken historiasta”92, se ei silti etsi vain jatkuvuutta. Maria Tamboukoun mukaan genealogia keskittyy katkoksiin, toistuvuuteen ja leikillisyyteen siinä missä perinteinen historia
etsii kehitystä, edistystä ja vakavuutta.93 Sukututkimukseen rinnastaen,
jokaisesta suvusta löytyy selkeiden sukulinjojen lisäksi myös aviottomia
lapsia, syrjähyppyjä ja naimattomia isotätejä. Queer-genealogian voi
ajatella sellaiseksi historiantutkimukseksi, joka lähtee kyllä liikkeelle
nykyisyydestä, mutta nostaa tutkimuksen keskiöön katkokset. Tällöin
tutkimuksen tavoitteena on löytää myös sellaisia sukupuolen ja seksuaalisuuden elämisen tapoja, jotka tuntuvat nykypäivästä nähtynä vierailta ja tuntemattomilta.
Homoseksuaalisuuden historiaa käsittelevän tutkimuksen tarkastelu auttaa huomaamaan, miten nykyinen käsitteellistys on sulkenut
menneitä tulevaisuuksia ja saattanut piilottaa avoimia menneisyyksiä.
Esimerkiksi sellaiset menneisyydet, jotka voisivat näyttäytyä nykyisin
transsukupuolisuutena ymmärrettävien ilmiöiden genealogiana, ovat
saattaneet tulla tulkituiksi tutkimuksessa hallitsevan (miesten) homo-

90 Löfström 1999, 84–85.
91 Sorainen 2005, 19. Foucault erittelee genealogiaa erityisesti artikkelissaan Foucault, Michel
1977 [1971]: Nietzshe, Genealogy, History. Teoksessa Bouchard, Donald F. (toim.) 1977:
Language, Counter-Memory, Practice. Selected Essays and Interviews. Ithaca, Cornell University
Press, 139−164. Genealogian käsitteestä myös Prado, C. G. 2000: Starting with Foucault. An Introduction to Genealogy. Boulder, Westview Press.
92 Foucault, Michel 1980: Tarkkailla ja rangaista. Helsinki, Otava, 39.
93 Tamboukou, Maria 2017: Reassembling Documents of Life in the Archive. European Journal
of Life Writing 6, 2.
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seksuaalisuuden käsitteellistämisen kautta.94 Tätä transsukupuolisuuden piilottamista on voinut vielä lisätä se, miten tutkimuksessa on
voitu väistellä vanhentuneina ja ennakkoluuloisina pidettyjä käsityksiä
homomiesten naismaisuudesta ja lesbonaisten miesmäisyydestä.95
Toisaalta Sami Suhonen on analysoinut, miten 1800-luvun käsitys
homoseksuaalisuudesta ”vastakkaisena sukupuolitunteena” on elänyt
homo- ja lesbotutkimuksessa, kun sukupuolirajan ylityksiä on käsitelty menneisyyden homoseksuaalisuuden ilmentyminä.96 Suhonen
kritisoi Juvosta siitä, miten tämä on tutkimuksessaan ohittanut joidenkin haastateltaviensa kuvaukset omasta sukupuolen kokemuksestaan:
Juvonen kirjoittaa, että itsensä ajatteleminen väärään sukupuoleen syntyneeksi oli homoseksuaalisesti tunteville naisille tapa pyrkiä toistamaan ”heteroseksuaalista kaavaa”, kun ei ollut olemassa lesbokuvia
oman tarinan kertomiseksi. Hän ei pohdi sitä, että 1950-luvun Tampereella ei ollut tarjolla kuvia transmiehen elämästä.97

Suhosen mukaan Juvonen on siis tutkimuksessaan lukenut sukupuolirajan ylittäjiä lesbouden käsitteistön kautta sekä toisaalta käyttänyt transsukupuolisuuden käsitettä historiattomasti, mikä on estänyt
sukupuolen moninaisuuden tunnistamista. Vastaavaa kritiikkiä sukupuolen moninaisuuden historiallisten mahdollisuuksien häivyttämisestä voi esittää myös Löfströmin tutkimukselle, jossa hän jo kirjoituskeruukutsunsa kysymyksissä asetti miesten naismaisuuden ja naisten
miesmäisyyden homoseksuaalisuuden kehykseen. Toisaalta Löfström
määrittelee lukevansa homoutta ja lesboutta nimenomaan sukupuo-

94 Ks. esim. Honkasalo, Julian 2016: When Boys Will Not be Boys. American Eugenics and
the Formation of Gender Nonconformity as Psychopathology. Norma 11 (4), 271. Ruotsalaisen
feministisen ja seksuaalisuuden historian tutkimuksen cisnormatiivisuudesta, eli kyvyttömyydestä
nähdä sukupuolen moninaisuutta menneisyydessä, ks. Holmqvist, Sam 2016: Att skriva transhistoria. Cisnormativitet och historiens könsöverskridare. Tidskrift för genusvetenskap 37 (4), 31−50.
95 Rydström, Jens 2008: Varför behövs transhistoria? Lambda Nordica 13 (1−2), 64–65.
96 Suhonen, Sami [ent. M.] 2007: Transsukupuolisuuden näkymätön historia. Teoksessa
Mustola, Kati & Pakkanen, Johanna (toim.) 2007: Sateenkaari-Suomi. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Helsinki, Like, 58.
97 Suhonen 2007, 59.
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lisina tyyleinä. 98 Tämä määrittely heijastaa sitä, miten sukupuolta ja
seksuaalisuutta koskevat käsitykset ovat moninaisilla tavoilla kietoutuneet yhteen. Silti näiden yhteenkietoutumisten kriittinen tarkastelu
on tutkimuksessa välttämätöntä, jotta havaitaan, millaisia uusia näkymättömyyksiä queer-katse menneisyyteen on voinut osaltaan tuottaa.
Queer-historia pohtii usein kysymyksiä hiljaisuuksista ja niiden
lukemisesta, sillä menneisyyden ymmärtäminen vaatii myös sen kysymistä, mistä lähteet eivät kerro. Boyd kirjoittaa, että Howardin tapa
tutkia siitä pitäviä miehiä avaa uuden metodin, jonka avulla voidaan
tarttua aiempaan hiljaisuuteen: nyt äänen saavat ne aiemmin vaienneet,
jotka nykyiset käsitykset homoudesta ovat tuominneet pelkurimaisiksi
tai käsittämättömiksi. Boyd tiivistää, että koskettamalla aiemmin hiljaista Howard on paitsi tuottanut uutta tietoa menneestä, myös osoittanut aiemman tutkimuksen metodisia rajoituksia. 99 Sen lisäksi, että
nykyhetken identiteettien ”kurkistusaukot” saattavat tuottaa menneitä
hiljaisuuksia, hiljaisuudella on queer-historian tutkimuksessa myös
muita metodisia merkityksiä. Soraisen tutkimuksissa esimerkiksi se,
millainen hiljaisuus vankiloissa on vallinnut naisten välisten suhteiden
ympärillä, esti tutkijoita saamasta tietoa tutkimistaan ilmiöistä. Vaikeneminen kertoi samalla paljon siitä, miten naisten välisiin suhteisiin
suhtauduttiin.100 Toisaalta se, ettei nykyisin ymmärrettäville ilmiöille
ja identiteeteille ollut 1950-luvun yhteisössä sanoja, ei tarkoittanut,
etteivätkö ne lausumattominakin olisi aiheuttaneet rikosoikeudellisen
kontrollin kohteeksi joutuneille naisille ruumiillisia seurauksia.101
Löfströmin tutkimuksessa taas hiljaisuus on tutkimuksen keskeinen tulos. Löfströmin mukaan suomalainen agraariperinne käsittelee hämmästyttävän vähän samaa sukupuolta olevien keskinäisiä
seksisuhteita, vaikka muuta seksiperinnettä, myös kielletystä ja halveksitusta seksuaalisuudesta kertovaa, on runsaasti. Löfström on myöhemmin palannut tutkimuksensa teemoihin ja pohtinut tarkemmin,
mitä tämä aineistojen hiljaisuus oikeastaan on. Vaikka hiljaisuuden
osoittaminen tutkimuksessa on vaikeaa, suomalaisten seksiperinteen
98 Löfström 1999, 170.
99 Boyd 2008, 186.
100 Sorainen 2005, 60.
101 Sorainen 2005, 35–36.
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kokoelmien avulla on kuitenkin löydettävissä paikkoja, joihin homoseksuaalisuutta koskevat maininnat mielekkäästi sopisivat.102 Löfström
tekee eron ”vaikenemisen ja salailun” sekä ”syvän hiljaisuuden” välillä.
Hänen mukaansa ei vaikuta uskottavalta, että juuri homoseksuaalisuutta koskeva perinne olisi hävetty tai sensuroitu näkymättömiin
kokoelmista.103 Löfström toimii, kuten queer-historioitsijan Boydin
mukaan kuuluukin:104 hän olettaa samansukupuolisen halun olemassaolon hiljaisuudesta huolimatta.105 Tällöin selitettäväksi jää, miksi tästä
halusta ei merkittävästi puhuttu ja Löfström selittää tätä hiljaisuutta
suomalaisen agraariyhteisön käsityksillä sukupuolten välisestä hierarkiasta ja sen rakentumisesta. Löfström itse kuvaa, kuinka kysymys hiljaisuudesta nousi fokukseen vasta väitöskirjatutkimuksen jälkeen.106
Tämä on kiinnostavaa sikäli, että englanniksi tehdyn väitöstutkimuksen jälkeen Löfström kirjoitti tutkimuksensa suomeksi, ja tätä
teoreettista erottelua erilaisten hiljaisuuksien välillä on vaikea käsitellä englanniksi. Kyseessä on siis sekä suomalaiseen erityislaatuiseen
perinne- ja muistitietoaineiston mahdollistama tutkimus että suomen
kielellä helposti tehtävä käsitteellinen erottelu. Tätä teoreettista kehittelyä voi pitää esimerkkinä siitä, miten queer-ajattelu muokkautuu erilaiseksi eri kulttuurisissa ja kielellisissä konteksteissa.

Kuvitelmia kummemmasta tulevaisuudesta
Suomalaisen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historian sekä
queer-historian tutkimus on ollut myöhäistä ja laajuudeltaan melko
vaatimatonta queer-teorian keskuksiin verrattuna, mutta silti − tai
juuri siksi − sen piirissä on syntynyt teoreettisia oivalluksia ja tutkimuksellisesti kiinnostavia metodologisia havaintoja. Queer-historiaa tutkivat työskentelevät ajassa, joka eroaa seksuaalisuuden ja suku102 Löfström 2015, 134.
103 Löfström 2015, 128.
104 Boyd 2008, 186.
105 Löfström kommentoi vain yhden loppuviitteen verran sitä, ettei hänen tutkimuksensa edes
yritä selvittää, miten paljon samansukupuolista halua hänen tutkimansa aineiston kuvaamissa
yhteisöissä esiintyi. Tämän tutkiminen ei olisi hänen mukaansa mahdollistakaan ”historiallis-etnografisella” aineistolla (Löfström 1999, 266, loppuviite 25).
106 Löfström 2015, 128.
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puolen järjestyksiltään huomattavasti heidän tutkimuskohteestaan.
Suomalaisen yhteiskunnan muutos seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kulttuurisessa näkyvyydessä, juridisissa oikeuksissa ja myös tutkimuksellisessa edustuksessa on ollut niin nopeaa, että muutos on suuri
myös silloin, kun tutkitaan ajallisesti melko läheistä menneisyyttä.
Queer-näkökulma korostaakin menneisyyden rakentunutta luonnetta historiantutkimuksessa. Tämä johtuu yhtäältä ilmiselvästi nykykeskusteluun juurrutettujen käsitteiden vaikutuksesta siihen, miltä
menneisyys niiden avulla tarkasteltuna näyttää. Vaikka kaikki historiantutkimus tehdään nykyhetken ymmärryksen ja käsitteistön varassa,
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvä sanasto on niin tiukasti
syntyhetkeensä ankkuroitunutta ja nopeasti muuttuvaa, että yhteys
tulee erityisen ilmeisenä näkyviin. Toisaalta queer-historian lähdeaineisto on erityisen fragmentaarista, sattumanvaraista ja sellaista, joka
vaatii tutkijaa lukemaan vastakarvaan ja rivien välistä. Paneutuminen
queer-historian lähteisiin saattaa siksi auttaa pohtimaan myös muun
historiantutkimuksen lähteiden ”outouksia”, hiljaisuuksia ja säröjä.
Tutkijoiden tavat kuvata havainnoimaansa ajallista muutosta
avaavat kiinnostavia näkökulmia siihen, mitä he ajattelevat tulevaisuuden merkityksestä menneisyyden tutkimuksessa. Sandra Hagman
pohtii, mitä hänen esimerkeiksi nostamansa miehet ajattelisivat nykypäivästä ja siitä ”pitkästä matkasta”, joka on johtanut parisuhdelakiin ja
samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeuteen. Hagman päättää
kirjansa: ”Toisaalta jännityksen kihelmöinti, pimeiden puistojen
salainen kiihko[,] oli sekin laantunut. Poikkeavasta oli tullut tavallista.”107 Hagman vaikuttaa olettavan, että miesten välinen salattu puistoseksi tai ainakin sen ”kiihko” olisi hävinnyt. Lisäksi hän muodostaa
suoran polun tutkimistaan miehistä niihin nykyisiin homoihin, jotka
voivat nykyään avioitua, eli ovat Hagmanin sanoin muuttuneet tavallisiksi. Tämä pohdinta peilautuu keskeiseen kysymykseen siitä, millaisia jatkumoja on mahdollista olettaa menneisyyden queer-elämän
jälkien ja nykyisten tunnettujen identiteettien välille. Joskus menneiden avointen tulevaisuuksien näkeminen voi edellyttää sen havaitsemista, ettei kaikki olekaan muuttunut, saati edistynyt, vaan monet
107

Hagman 2016, 271.
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vanhentuneiksi tuomitut seksuaaliset käytännöt ja itseymmärryksen
muodot elävät edelleen.108 Esimerkiksi miesten välinen puistoseksi ei
ole loppunut, vaikka seksille on muitakin tiloja ja vaikka miesparit
voivat nykyisin avioitua.
Antu Sorainen pohtii oman tutkimuksensa lopussa eettisiä kysymyksiä, jotka kohtaavat menneisyyttä queer-näkökulmasta tarkastelevaa: ”Käytän suurta tulkintavaltaa, kun luen oikeusdokumentteihin
outoja merkityksiä ja poispyyhkiytyvien arkistojen uhkaa. Mutta jäisinkö ohikulkijaksi, jos en katsoisi vinosti sillä tietämyksellä, jonka
queer-teorioiden laajentuminen ja etabloituminen on mahdollistanut?”109 Tässä pohdinnassa queer avaa menneisyyteen näkökulman,
joka olisi jäänyt ilman tätä kummastelevaa katsetta näkymättömiin.
Silloin sen käyttämättä jättäminen − senkin uhalla, että uudesta näkökulmasta katsominen myös tuottaa ”outoutta” menneisyyteen − olisi
väkivaltaista ohittamista, näkemättä jättämistä. Tämä tutkijan vastuu
tulee lähelle sitä, miten Carla Freccero on kommentoinut nykypäivän yrityksiä löytää menneisyyden lesboelämän jälkiä. Frecceron
mukaan näiden menneiden jälkien etsiminen kertoo myös tarpeesta
vakuuttua siitä, etteivät nykyisetkään lesboelämät, -yhteisöt ja -käytännöt unohdu tulevaisuudessa.110 Tästä näkökulmasta queer-historian
tutkimus ja dokumentointi on työtä, joka tehdään nykyisyydessä tuntemattomalle tulevaisuudelle, jotta sen olisi mahdollista löytää menneestä itsensä.
Queer-teoreettisesti orientoitunut fragmentoiva näkökulma historiaan ja menneisyyteen tuottaa uutta tietoa ja uusia metodologisia
oivalluksia historiantutkimukselle, mutta sen toteuttamiseen liittyy
myös riskejä. Esimerkiksi Tuula Juvosen tutkimuksesta näkyy, miten
menneisyyden piilotetun, vaietun tai − Jan Löfströmin käsittein −
aidon hiljaisuuden etsiminen saattaa tarkoittaa, ettei tutkimuksen
suunniteltuja lähteitä edes ole olemassa tai ettei lähteiksi suunniteltuja haastatteluja ole mahdollista tehdä. Nykyisen tutkimuksen tiuk108 Esim. Halperin 2002, 18−19.
109 Sorainen 2005, 73.
110 Freccero, Carla 2011: The Queer Time of the Lesbian Premodern. Teoksessa Giffney,
Noreen & Sauer, Michelle M. & Watt, Diane (toim.) 2011: The Lesbian Premodern. New York,
Palgrave Macmillan, 62−63.
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kaan rajattu hankeperusteisuus voi johtaa siihen, ettei tällaisiin tutkimuksiin voida ryhtyä, koska on mahdotonta taata, että ne voidaan
saattaa päätökseen projektin keston aikana. Tällöin on turvallisempaa
valita sellainen tutkimuksen suunta, jossa mennyt tulevaisuus voidaan
nähdä nykyisyytenä. Silloin voidaan luottaa, että ne kehityskulut,
jotka ovat johtaneet nykyisyyteen, ovat ainakin jotenkin jäljitettävissä.
Tämä sama uhka menneiden tulevaisuuksien kaventumisesta tutkimuksessa koskee toki myös muita historiantutkimuksen aiheita, vaikka
queer-historian marginaalinen asema tekee uhasta tällä kentällä erityisen akuutin. Historiantutkimuksessa yleisemminkin menneisyyden
hämärät sivukujat ja ”pimeiden puistojen salainen kiihko” voi jäädä
tutkimatta, jos tutkimuksen rakenteellisten paineiden vuoksi keskitytään vain hyvin valaistuihin valtaväyliin menneestä nykyisyyteen, sen
tunnettuun tulevaisuuteen.
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osa ii

Komsomolin menneet
tulevaisuudet:
Taistelu selviytymisestä
Valko-Venäjällä
Neuvostoliiton hajotessa
k r i s t i i n a s i lva n 1

Johdanto
Neuvostoliiton hajoaminen oli monitasoinen prosessi, jonka syiden
ja seurausten analysoinnille tutkijat ovat omistautuneet jo neljännesvuosisadan ajan.2 Hajoamisen syiden ja seurausten lisäksi historian1 Kiitän Ajankohta-vuosikirjan toimituskuntaa ja kahta anonyymia referee-arvioijaa kommenteista, jotka auttoivat artikkelikäsikirjoituksen työstämisessä. Olen kirjoittanut artikkelin työskennellessäni Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat (GLASE) -projektissa, jota on rahoittanut
Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), rahoituspäätösnumerot 303480 ja
303529.
2 Eri tutkijat ovat painottaneet eri syitä valtion hajoamiselle. Nationalismin vaikutuksesta
ovat kirjoittaneet mm. Suny, Robert 1993: The Revenge of the Past. Nationalism, Revolution, and
the Collapse of the Soviet Union. Stanford, CA, Stanford University Press; Beissinger, Mark 2002:
Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State. Cambridge, Cambridge University Press; Marples, David 2016: The Collapse of the Soviet Union, 1985-1991. Lontoo, Routledge.
Suunnitelmatalouden tehottomuuden vaikutuksesta Neuvostoliiton hajoamisprosessissa puolestaan ovat kirjoittaneet mm. Strayer, Robert 1998: Why Did the Soviet Union Collapse? Understanding Historical Change. New York: M. E. Sharpe. Neuvostoeliitin vaikutuksesta valtion hajoamisprosessissa ks. Kotz, David & Weir, Fred 1997: Revolution From Above. The Demise of the Soviet
System. Oxon & New York: Routledge; Solnick, Steven 1998: Stealing the State: Control and
Collapse in Soviet Institutions. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.
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tutkijoita on askarruttanut myös se, miten murrokset koettiin.3 Mihail
Gorbatšovin vuonna 1986 käynnistämän perestroikan eli uudelleenrakentamisohjelman tavoitteena oli neuvostoyhteiskunnan perinpohjainen uudistus, mutta se johtikin Neuvostoliiton tuhoon ja neuvostotasavaltojen itsenäistymiseen. Perestroikaa ja sitä seurannutta uuden
poliittisen järjestelmän juurtumisen aikaa voidaan tulkita klassisena
murroskautena, jolloin yhteiskunnallinen muutos oli erittäin nopeaa
ja kauaskantoista. Murroskausille tyypillisesti esiin nousi mitä erilaisimpia tulevaisuuskuvia paitsi yhteiskunnallisessa myös akateemisessa
keskustelussa.4 Tämä artikkeli tarjoaa ikkunan Neuvostoliiton hajoamisen
ja Valko-Venäjän itsenäistymisen aikakauden monimutkaisiin prosesseihin ja siihen, miten valtiorakenteiden muutos käytännössä tapahtui.
Kommunistisen puolueen ja sen alaisuudessa toimivien joukkojärjestöjen tuho kuvataan usein kuin ennalta määrättynä.5 Arkistolähteet kuitenkin osoittavat, että Valko-Venäjän kommunistinen nuorisoliitto (Komsomol) taisteli jatkuvuudestaan koko Neuvostoliiton
hajoamisprosessin ajan onnistuen välttämään sen osaksi syksyllä 1991
jo määrätyn perikadon. Millaisia tulevaisuuksia Komsomol itse odotti
sitä riepottelevan murroskauden aikana? Miten Komsomol pyrki vastaamaan perestroikan hengessä vaadittuihin muutoksiin ja selviämään
1990-luvun alun olosuhteissa? Analyysi Valko-Venäjän nuorisoliiton
uudistumisesta ja selviytymisestä osoittaa, miten erilaisia tulevaisuuskuvia Neuvostoliiton hajoamisprosessi aikalaisissa herätti. Komsomolin asiakirjoissa nousevat esille paitsi optimistien ja pessimistien
äänet, myös erilaisten tulevaisuuden realiteetteja heijastavien uudistusohjelmien spektri. Näitä ääniä ja tulevaisuuskuvia vauhditti 1980luvun lopun glasnost-politiikka. Neuvostoliiton viimeiset vuodet olivat
sekä Valko-Venäjän että muiden tasavaltojen nuorisojärjestöille perinpohjaisen uudelleenmäärittelyn aikaa, joka usein sivuutetaan. Kom3 Ks. esim. Yurchak, Alexei 2005: Everything Was Forever, Until It Was No More. The Last Soviet
Generation. Princeton & Oxford, Princeton University Press
4 Lane, David 2002 [1991, 1992]: Soviet Society Under Perestroika. Completely Revised Edition.
London & New York, Routledge
5 Ks. esim. Solnick 1998; Pilkington, Hilary 1994: Russia’s Youth and Its Culture. A nation’s constructors and constructed. London & New York: Routledge; Diuk, Nadia 2012: The
Next Generation in Russia, Ukraine, and Azerbaijan. Youth, Politics, Identity, and Change. Lanham,
Rowman & Littlefield Publishers, 22–24.
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somolin ”menneiden tulevaisuuksien” analysointi auttaa ymmärtämään, miten vaikeaa nykyhetkessä tapahtuvien perustavanlaatuisten
muutosten hahmottaminen voi olla. Se myös lisää ymmärrystämme
prosessin monimuotoisuudesta: Valko-Venäjällä Neuvostoliiton tuho
koettiin hyvin eri tavalla kuin esimerkiksi naapuritasavalloissa Liettuassa ja Ukrainassa.
Artikkelin aineistopohjana ovat Valko-Venäjän kommunistisen
nuorisoliiton keskuskomitean sekä Mahiljoun, Hrodnan ja Homjelin aluekomiteoiden kokousten ja konferenssien pöytäkirjat, stenogrammit ja muut asiakirjat vuosilta 1987–1998. Kronologinen tarkastelu osoittaa, kuinka Komsomolin 1980-luvun lopun varovainen
optimismi muuttui 1990-luvun alussa paniikinomaiseksi hälytystilaksi, josta järjestö kuitenkin onnistui vakauttamaan rivinsä sopeutumiskyvyllään sekä liittoutumalla nuoren ja riippumattoman presidenttiehdokkaan, Aljaksandr Lukašenkan kanssa. Kun Lukašenka valittiin
Valko-Venäjän ensimmäiseksi presidentiksi vuonna 1994, pelko nuorisoliiton hajottamisesta väistyi. 1990-luvun loppuun mennessä siitä
kehittyi taloudellisesti ja poliittisesti riippumaton nuorisojärjestö,
jonka kohtaloksi koitui kuitenkin vuonna 2002 muotoutua uuden valtiollisen massanuorisojärjestön, Valko-Venäjän tasavaltalaisen nuorisoliiton, perustaksi.
Artikkelin teoreettisen viitekehyksen muodostavat historioitsija Reinhart Koselleckin muuttuvien kokemustilan (eng. space of
experience) ja odotushorisontin (horizon of expectation) käsitteet6 sekä
historiallisen institutionalismin murroskausia koskeva kirjallisuus,
etenkin ”kriittisen käänteen” (eng. critical juncture) käsite Giovanni
Capoccian määrittelemänä.7 Koselleckin mukaan historia syntyy toimijoiden kokemuksen ja odotusten vuorovaikutuksesta.8 Vuorovaikutus on kuitenkin eri aikakausina erilaista, ja toimijoiden kokemustilat ja odotushorisontit ovat yksilöllisiä.9 Valko-Venäjän nuorisoliiton
kehityksessä erot eri toimijoiden odotushorisonteissa tulevat hyvin
6 Koselleck, Reinhart 2004 [1985]: Futures Past. On the Semantics of Historical Time. New York,
Columbia University Press, 255–275.
7 Capoccia, Giovanni 2016: Critical Junctures. Teoksessa Fioretos, Orfeo et al. (toim.) 2016:
The Oxford Handbook of Historical Institutionalism. Oxford, Oxford University Press.
8 Koselleck 2004 [1985], 256.
9 Koselleck 2004 [1985], 259.
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esille. Historiallisen institutionalismin lähestymistavasta kirjoittanut
Capoccia määrittelee puolestaan kriittiset käänteet ”rakenteellisen
epävarmuuden hetkiksi, jolloin saatavilla on useita radikaalin institutionaalisen innovaation vaihtoehtoja”.10 Epävarmuutta voivat luoda sekä
sisäiset että ulkoiset tekijät. Tarkasteltavassa tapauksessa murroskaudeksi muodostuu etenkin 1990-luvun alku, jolloin ulkoisten paineiden
seurauksena Valko-Venäjän Komsomol ryhtyi radikaaleihin uudistuksiin. Koselleckin termejä soveltaen osoitetaan, että nuorisoliiton päätöksentekijöiden odotushorisontti laajeni nykyisyyden kokemustilan
täyttyessä mitä ristiriitaisimmista tapahtumista. Odotushorisonttiin siis piirtyi erilaisia visioita Valko-Venäjän ja siten myös Komsomol-järjestön tulevaisuudesta. Samalla, kun järjestön toiminnan mahdollisuudet lisääntyivät ja niistä voitiin glasnostin voimaannuttamana
puhua avoimesti, epävarmuuksien ja varmuuksien ohelle nousi oletettujen varmuuksien kategoria, joka myöhemmin osoittautui epävarmuudeksi. Näin esimerkiksi Neuvostoliiton hajoaminen, joka julistettiin Belavežskajan neuvottelujen seurauksena joulukuussa 1991, tuli
Komsomol-järjestölle yllätyksenä.

Komsomol myöhäisellä neuvostokaudella
Komsomol eli Leninin kommunistinen nuortenliitto (ven. Leninskij
kommunistitšeskij sojuz molodjoži) oli kommunistisen puolueen alaisuudessa toimiva nuorisojärjestö, johon kuului valtaosa nuorista. Kommunistisen puolueen organisaatiomallia mukaillen Komsomol-järjestöjen
välillä vallitsi tarkka hierarkia (kuvio 1), jossa alemman asteen järjestö noudatti kuuliaisesti sekä saman tason puoluekomitean että korkeamman Komsomol-komitean määräyksiä. Tämän artikkelin tarkastelukohteina ovat Valko-Venäjän liittotasavallan Komsomol-järjestö
sekä sen alaiset piirijärjestöt (oblastnyje komitety). Myöhäisellä neuvostoajalla11 Komsomolin tärkeimmäksi tehtäväksi muodostui ideologisesti valveutuneiden neuvostokansalaisten kasvattaminen. Jottei
kukaan jäisi kasvatuksen ulkopuolelle, Komsomol pyrki haalimaan
10 Capoccia, 98.
11 Tätä aikakautta, joka kesti n. vuodesta 1964 vuoteen 1985, kutsutaan myös Brežnevin ajaksi
ja pysähtyneisyyden eli stagnaation aikakaudeksi.
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jäsenikseen suurimman osan 14–28-vuotiaista nuorista.12 Myöhäisen
neuvostoajan Komsomolille on ominaista myös se, että se oli puoluevaltion nuorisolle luoma järjestö, jonka tarkoituksena ei niinkään ollut
nuorison osallistaminen poliittiseen päätöksentekoon, vaan nuorison
energian ohjaaminen yhteiskunnallisesti hyödylliseen toimintaan.
Tämä selittää sekä puolueen ohjauksen että Komsomol-toimihenkilöiden nimittämiskäytännön vaaleilla valitsemisen sijaan. Käytäntö
johti myös rivijäsenten passiivisuuteen. Vuosikymmeniä Komsomolia
leimannut hierarkkinen toimintakulttuuri ei muuttunut yhdessä yössä,
vaikka perestroika siihen kannustikin, vaan säilyi myös murroskausien
aikana ja vaikutti omalta osaltaan siihen, kuka päätti järjestön tulevaisuudesta ja miten. Jatkuvuudet toimintakulttuurin saralla todistavat
omalta osaltaan historiallisen insitutionalismin polkuriippuvuuden
(path dependence) perusteesiä.13
Lähes automaattisesta jäsenyydestä huolimatta Komsomolin
todellinen suosio nuorison parissa oli 1980-luvulle tultaessa matala.
Komsomolin virkailijoita kritisoitiin oman edun tavoittelijoiksi, jotka
saarnasivat kommunismista uskomatta siihen itsekään. Myös byrokraattisuus ärsytti monia. Vaikka järjestön sisäisiä ongelmia käsiteltiin
suljettujen ovien takana sekä Komsomolin virallisissa kokouksissa että
yksityiskeskusteluissa, ei järjestöä juurikaan kritisoitu julkisesti. Gorbatšovin nousua valtaan ja käynnistettyä ilmaisunvapautta edistävän
glasnost-kampanjan Komsomol joutui kuitenkin nopeasti perustavanlaatuisen arvostelun kohteeksi. Tämä ulkoinen sysäys sekä merkittävä
jäsenmäärän lasku toimivat katalysaattorina järjestön uudistumispyrkimyksille 1980-luvun puolivälistä eteenpäin. Kuten tästä artikkelista
käy ilmi, uudistumista visioitiin eri tavalla Neuvostoliiton hajoamisprosessin eri vaiheissa.
Historiallisen institutionalismin näkökulmasta ei ole yllättävää,
ettei Komsomol muuttunut myöhäisellä neuvostoajalla, vaikka sen toimintaa leimasivat lukuisat epäkohdat.14
12 Solnick 1998, 75–78.
13 North, Douglass 1990: Institutions, Institutional Change and Economic Performance.
Cambridge, Cambridge University Press.
14 Ks. esim. Steinmo, Sven 2008: Historical Institutionalism. Teoksessa Della Porta, Donatella
& Keating, Michael 2008: Approaches and methodologies in the social sciences: A pluralist perspective.
Cambridge, Cambridge University Press.
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Liittovaltion Komsomol-järjestön keskuskomitea
Tsentralnyi komitet VLKSM

(Neuvosto)tasavallan Komsomol-järjestön keskuskomitea
Tsentralnyi komitet LKSM
(esim. Valko-Venäjän Komsomol, LKSMB)

Piirijärjestön keskuskomitea
Oblastnyj komitet
(Valko-Venäjällä 6 kpl)
kaupunkijärjestön komitea
gorodskoj komitet

aluejärjestön komitea
rajonnij komitet

paikallisjärjestö
pervyitšnaja organizatsija

paikallisjärjestö
pervyitšnaja organizatsija

Kuvio 1. Komsomolin päättävien elinten rakenne (yksinkertaistettu)15

Järjestön sisällä vallitsi 1980-luvun puoliväliin saakka tiettyjen lainalaisuuksien tasapaino ja yhtenäinen organisaatiokulttuuri, jotka mahdollistivat sen toimimisen näistä epäkohdista huolimatta. Koselleckia
soveltaen voidaan myös todeta, että Komsomolin odotushorisontti
oli kapea, sillä kokemustilan täyttivät muistot, joiden nojalla toimihenkilöt uskoivat kaiken jatkuvan niin kuin ennenkin. Kuten kronologinen tarkastelu osoittaa, Valko-Venäjän Komsomol ryhtyi radikaaleihin uudistustoimenpiteisiin vasta vuoden 1989 lopulla, siinä
vaiheessa, kun muuttuvien olosuhteiden aiheuttama paine kasvoi ja
15 Komsomol-järjestön keskuskomiteat (liittovaltion ja tasavaltojen tasolla) ja komiteat (piiri-,
kaupunki-, alue-, ja paikallistasolla) olivat järjestön korkeimpia päättäviä toimielimiä edustajakokousten välisenä aikana. Edustajakokouksessa, joka järjestettiin vähintään kerran neljässä vuodessa,
järjestön jäsenet valitsivat (keskus)komitean jäsenet äänestämällä. (Keskus)komitean jäsenistä
valittiin järjestön pääsihteeri ja koottiin byroo ja sihteeristö.
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sen sisäisten toimijoiden odotushorisontti laajeni. Baltian maissa nämä
muutokset alkoivat selvästi aiemmin.

Valko-Venäjän Komsomol taistelussa
perestroikan puolesta (1987–1989)
Vuonna 1985 Mihail Gorbatšov nousi Neuvostoliiton kommunistisen
puolueen pääsihteeriksi ja tätä myötä maan johtajaksi. Korjatakseen
Neuvostoliiton heikon taloustilanteen Gorbatšov käynnisti perestroikan, laajan talouden ja yhteiskuntapolitiikan muutoksen ohjelman.
Perestroika eteni asteittain Gorbatšovin vakuuttuessa, että talousuudistusten lisäksi reformeja tarvittiin myös muilla yhteiskunnan osa-alueilla: alkoholinvastaista kampanjaa seurasi glasnostin eli ”avoimuuden”
ja ”sosialistisen demokratian”16 edistäminen, minkä jälkeen uudistusten
keskipiste siirtyi markkinatalouden aineksien sovittamiseen suunnitelmatalouteen. Uudistuspolitiikka kosketti kaikkia, mukaan lukien kommunistisen puolueen alaisuudessa toimivaa Komsomolia, jonka vallankumouksellinen uudistaminen oli Gorbatšovin ja tämän johtavan
kommunistisen puolueen mukaan elintärkeää. Puhuessaan Neuvostoliiton Komsomolin edustajakokouksessa huhtikuussa 1987 Gorbatšov
vaati järjestöä aloittamaan uuden luvun Neuvostoliiton nuorisoliikkeessä.17 Sen oli toimittava puolueen ajaman muutosliikkeen moottorina.18 Perestroikan aatteen levittäjän lisäksi Komsomolista oli tuleva
myös Gorbatšovin kaavailemien talousuudistusten harjoitusalusta,
kun sen alaisuuteen perustettiin tuhansia voittoa tavoittelevia yrityksiä vuoden 1988 tienoilla.19 Muutokset, jotka Gorbatšovin politiikasta seurasivat, täyttivät neuvostokansalaisten ja valtion toimielinten
sisällä työskentelevien yksilöiden kuten Komsomol-toimihenkilöiden
16 Merkitykseltään monimutkaiset alkuperäislähteissä käytetyt termit, mm. “demokraattinen
sosialismi”, “ihmisläheisyys”, “demokratisoituminen” perestroika ja glasnost, on tässä artikkelissa
laitettu lainausmerkkeihin, sillä niiden merkitys on vahvasti sidoksissa 1980-luvun lopun ja 1990luvun alun neuvostoajatteluun. Termien suomenkielisessä nykykäytössä merkityssisältö on toinen.
17 Gorbachev, Mikhail 1987: Young People are the Creative Force of the Revolutionary Renewal.
Speech at the 20th YCL Congress. April 16, 1987. Moskova, Novosti Press Agency Publishing, 3.
18 Gorbachev 1987, 12.
19 Solnick 1998, 119. Monista näiden yritysten nuorista johtajista tuli upporikkaita 1990-luvun
alun yksityistämisen myötä.
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kokemustilan erilaisista tapahtumista, jotka johtivat myös odotushorisontin laajenemiseen.
Valko-Venäjällä perestroikaan suhtauduttiin sekä Valko-Venäjän
kommunistisen puolueen että sen alaisuudessa toimivan Valko-Venäjän Komsomolin (LKSMB, Leninskij kommunistitšeskij sojuz molodjoži Belarusi) sisällä varautuneesti. Vaikka puhe uudistusten välttämättömyydestä kaikui jokaisessa edustajakokouksessa vuodesta 1985
alkaen20, julistuksien käytännön seuraukset jäivät vähäisiksi.21 Esimerkiksi vuoden 1987 edustajakokouksessa LKSMB:n pääsihteeri Vasilij
Gurin myönsi Komsomolin monien toimintaperiaatteiden, -muotojen
ja -tapojen olevan ristiriidassa nuorten kiinnostuksenkohteista ja käytännön tarpeista, mikä puolestaan vaikutti negatiivisesti paikallisjärjestöjen työhön.22 Gurinin analyysin lopputulos oli, että Komsomolissa
uudistusten tulisi koskea järjestön toimintatapoja eikä järjestöä itseään.
Etenkin nuorison ideologista kasvatusta tulisi tehostaa, koska Neuvostoliiton vastustajat pyrkivät psykologisen sodankäynnin keinoin voittamaan nuorison puolelleen.23
Vaikka poliittisen kasvatuksen koettiin olevan nuorten vähäisen
kiinnostuksen vuoksi haastavaa, sen kuitenkin miellettiin olevan
oleellinen osa Komsomolin työtä kommunistisen puolueen kannattelemana poliittisena järjestönä.24 Puolueen ja nuorisoliiton välinen
side miellettiin edelleen kyseenalaistamattomana itsestäänselvyytenä:
pääsihteeri Gurin totesi muun muassa avoimesti suhtautuvansa luottamuksella tulevaan ja perestroikan voittoon.25 Gurinin ohella myös
muiden edustajakokouksessa esiintyneiden puheenvuoroista paistaa
optimismi: Komsomolin tilan ei siis vielä vuonna 1987 uskottu heikentyneen niin pahaksi, etteikö järjestöä voisi uudistaa toimivaksi pie20 Uudistusten tarpeellisuudesta esimerkiksi toveri Anatolii Gavrilenkon, Homielin alueen
NKP:n 22. edustajakokouksen mukaan nimetyn kolhoosin konemiehen puheenvuoro, Protokol
XXVIII sjezda TsK LKSMB – tom 1 (5.3.1987), fond (f.) 63p, opis (op.) 7, delo (d.) 954, list (l.) 78,
Valko-Venäjän kansallisarkisto (NARB).
21 Baranova, Jelena 1992: Zadatši demokratitšeskogo obnovlenia molodežnogo dviženia v respublike
(na primere SMB). Minsk, Belarusian State University Press.
22 LKSMB:n pääsihteeri Vasilii Vasiljevitš Gurinin puhe, Protokol XXVIII sjezda TsK LKSMB– tom
1 (5.3.1987), f. 63p, op. 7, d. 954, l. 14, NARB.
23 Sama, l. 45.
24 Sama, l. 56.
25 Sama, ll. 15, 64
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nellä pintaremontilla. Steven Solnick tulee samaan lopputulokseen
liittovaltion Komsomolin keskuskomitean hajoamisprosessia käsittelevässä teoksessaan: perestroikan piti antaa Komsomolin perusjäsenille
mahdollisuus kontrolloida Komsomol-komiteoiden toimintaa, ei vaikuttaa järjestön toimintaohjelmaan.26 Paine muutoksiin tuli ensi tilassa
Valko-Venäjän Komsomolin ulkopuolelta, liittovaltion pääkaupunki
Moskovasta, eikä siihen ilmeisesti suhtauduttu tosissaan; näin ollen
LKSMB:n edustajista odotushorisontti oli edelleen kapea.
Eräs nuorisoliiton työtä haittaava tekijä oli sen jäsenten passiivisuus. Toki passiivisuuteen vaikutti myös Komsomolin toimintatapojen
vanhanaikaisuus, mutta ennen kaikkea syynä oli se, ettei järjestöön liitytty omasta tahdosta vaan tilanteen pakosta.27 Gorbatšovin ajaman
”demokraattisen sosialismin” ajatuksen innoittamisena Neuvostoliiton
Komsomolin keskuskomitea päätti kuitenkin vuonna 1984 hylätä
tavoitteet jäsenkasvun noususta.28 Tästä seurauksena liiton jäsenmäärä
ja sen myötä jäsenmaksut kääntyivät laskuun, mikä johti budjettivajeeseen. Budjettivajeen pelastukseksi koitui Neuvostoliiton korkeimman
neuvoston vuonna 1988 hyväksymä osuuskuntalaki ja päätös kehittää
yritystoimintaa nimenomaan Komsomolin paikallisjärjestöjen alaisuudessa. Lain myötä eritasoisilla Komsomol-järjestöillä29 oli mahdollisuus perustaa mitä erilaisimpia yrityksiä. Vaikka osa yrityksistä oli jollain tavoin kytköksissä nuorisotyöhön (mm. nuorten matkatoimisto
Sputnik ja nuorille tarkoitettujen asuntojen rakentaminen), niiden
tärkein tehtävä oli tuottaa voittoa. Tästä johtuen yritystoiminnan
ala oli käytännössä rajoittamaton. Yritystoiminnan sallimisen myötä
paikallisjärjestöille jo aiemmin laaditut laajat autonomiset oikeudet
alkoivat toteutua myös käytännössä. Komsomolin toiminnan saadessa
uusia muotoja sen sisäisten toimijoiden kokemustila järjestötoiminnasta muuttui, mikä heijastui myös odotuksiin järjestön tulevaisuudesta. Tulevaisuuden Komsomol alkoi näyttäytyä itsenäisenä toimi26 Solnick 1998, 101–110.
27 Riordan, Jim 1989: The Komsomol. Teoksessa Riordan, Jim (toim.) 1989: Soviet Youth
Culture. Houndmills, Macmillan.
28 Solnick 1998, 110.
29 Komsomolilla oli kommunistista puoletta mukaileva hierarkkinen rakenne, jonka päättävinä
toimijoina olivat ylhäältä alas edeten Neuvostoliiton keskuskomitea, liittotasavallan keskuskomitea, liittotasavallan piirikomitea, kaupunki- tai aluekomitea, ja paikalliskomitea. Ks. kuvio 1.
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jana, jonka repertuaariin kuului ideologisen kasvatuksen ohella myös
paljon muuta.
Markkinatalouteen uppoutuminen ei kuitenkaan kasvattanut
Komsomolin suosiota yhteiskunnassa – päinvastoin. Neuvostoliiton
Komsomolin keskuskomitean vuosina 1988 ja 1989 tilaamien mielipidemittauksien mukaan usko nuorisoliiton uudistuksiin laski tasaisesti. Kesäkuussa 1989 jopa 40 % Komsomolin rivijäsenistä ja 48 % sen
työntekijöistä olivat sitä mieltä, ettei perestroika edisty suunnitelmien
mukaisesti, ja että kriisin merkit vain pahenevat – vastaavat luvut syksyllä 1988 olivat 18 % ja 17 %.30 Glasnostin voimaannuttamat Komsomolin alaisuudessa toimineet lehdet kirjoittivat mitä kriittisimpiä
artikkeleita nuorisoliiton sisäisestä rappiotilasta.31
Vuoteen 1989 tultaessa neuvostoyhteiskunta olikin kaoottisessa tilassa. Muiden tasavaltojen tavoin myös Valko-Venäjää ravisteli
vakava tavarapula ja vaihtoehtoisten poliittisten ryhmittymien nousu.32
Suurin osa Tšernobylin ydinkatastrofin seurauksena saastuneesta
alueesta oli Valko-Venäjällä, mikä oli yksi yhteiskunnallisen liikehdinnän sytykkeistä. Baltian liittotasavaltoihin verrattuna Valko-Venäjällä oli kuitenkin poliittisesti edelleen pysähtynyt ilmapiiri, jopa siinä
määrin, että maata kutsuttiin perestroikan Vendéeksi Napoleonin vallankumousta vastustaneen alueen mukaan.33 Kun Venäjällä ja etenkin
Moskovassa Komsomolin sisällä perinpohjaiset uudistukset olivat jo
täydessä vauhdissa, Valko-Venäjän nuorisoliiton keskuskomiteassa
ei vielä oltu vakuuttuneita muutosten välttämättömyydestä. Koselleckin käsitteistöä hyödyntäen voidaan todeta, että kun liittovaltion
ja etenkin Venäjän liittotasavallan Komsomol-toimijoiden odotus
horisontti oli jo laajentunut huomattavasti ympäröivien yhteiskunnallisten mullistusten kehittyessä, Valko-Venäjän Komsomol-toimijoiden
odotushorisontti oli edelleen kapea. Tämä johtui paitsi ”keskustan”,
eli Moskovan, ja ”periferian”, eli Minskin, etäisyyden aiheuttamasta
kokemustilojen välisestä erosta, myös siitä, että Valko-Venäjällä ei ollut
30 Vyštšaja komsomolskaja škola pri TsK VLKSM 1989: O položenii v komsomole i putjah jego
vyhoda iz krizisa: materialy k 8 plenumu TsK VLKSM. Moskova, Molodaja gvardia, 8.
31 Solnick 1998, 106–107.
32 Wilson, Andrew 2011: Belarus. The Last Dictatorship in Europe. New Haven & London, Yale
University Press. 144.
33 Wilson 2011, 142.
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vahvaa kansallismielistä liikehdintää, joka olisi työntänyt maata kohti
valtiollista itsenäisyyttä ja vaikuttanut Komsomol-toimijoiden kokemustilaan. Tämän takia myös Valko-Venäjän kommunistisen puolueen
odotushorisontti oli kapea, mikä vaikutti myös LKSMB:n käsitykseen
tulevasta: perestroikan ei uskottu johtavan sitä perustavanlaatuisella
tavalla järisyttäviin mullistuksiin.34

Tulevaisuuden kartoitus ensimmäisessä
valtakunnallisessa Komsomol-konferenssissa
Tilanne muuttui loppuvuodesta 1989, ehkäpä juuri reaktiona Neuvostoliiton Komsomolin sisäisten jakolinjojen leviämiseen keskuksesta
periferiaan, Moskovasta eri liittotasavaltojen Komsomol-järjestöihin.
Jo syksyllä 1988 Neuvostoliiton Komsomolin sisällä oli ollut havaittavissa eri ryhmittymiä, joilla oli jokaisella oma visionsa järjestön tulevaisuudesta.35 Nämä visiot tulivat ajankohtaiseksi huhtikuussa 1990
järjestettävän liittovaltiotason edustajakokouksen lähestyessä, ja jakolinjat heijastuivat auttamatta myös Valko-Venäjän nuorisoliittoon,
joka päätti järjestää maaliskuussa 1990 ensimmäisen Valko-Venäjän
tasavaltalaisen Komsomol-konferenssin. Konferenssin tehtävänä oli
”antaa arvio Valko-Venäjän todelliselle poliittiselle tilanteelle, analysoida Valko-Venäjän Komsomolin nykytilaa, määrittää liittotasavallan
Komsomolin poliittinen positio Neuvostoliiton Komsomol-edustajakokouksen aattona, sekä hahmotella Komsomolin uudistuksen tie”.36
Kun vuoden 1988 edustajakokouksessa tulevaisuuteen suhtauduttiin
vielä luottaen ja optimistisesti, alkuvuoden 1990 Komsomol-konferenssiin osallistuneiden edustajien puheenvuoroista kuultaa läpi epävarmuus ja paikoittain jopa epätoivo. Tulevaisuudesta ei ollut enää
mitään takeita. Kuten eräs hrodnalainen opettaja, Aleksandr Feduta,
totesi: ”Maamme muistuttaa nykyään lumottua peltoa. Tiedämme,
mitä kylvämme, mutta emme kukaan osaa aavistaa, mitä maastamme
34 Feduta, Alexandr 2005: Lukashenko. Politicheskaya biografiya. Moskova: Referendum. 22–38.
35 Pilkington 1994, 162–175.
36 Vladimir Kudlašin, LKSMB:n pääsihteerin avauspuheenvuoro Liittovaltion Komsomolin nykytilanne ja Valko-Venäjän Komsomolin uudistuksen tiet. Protokol 1 respublikanskoj
konferentsii i materialy k nemu ot 19.–20.3.1990, f. 63p, op. 7, d. 1108, l. 10, NARB.
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lopulta kasvaa.”37 Toteama kuvaa erinomaisesti sitä, että keväällä 1990
valkovenäläisten Komsomol-toimijoiden kokemustila täyttyi vihdoin
mitä ristiriitaisimmista havainnoista, mikä puolestaan johti odotushorisontin laajenemiseen. Odotushorisontin laajeneminen oli puolestaan
ehtona radikaalien muutosten visioinnille eli sellaisten mahdollisuuksien pohtimiselle, joita ei aikaisemmin voitu edes kuvitella. Glasnostin
ansiosta tämä pohdinta myös tapahtui ääneen.
Valko-Venäjän ensimmäisen Komsomol-konferenssin käsittelemä eksistentiaalinen kysymys liittyi Komsomolin ja kommunistisen
puolueen ja ideologian väliseen suhteeseen. Tuliko Komsomolin kannattaa kommunistista ideologiaa vai ei? Vaikka Komsomol oli virallisesti irtautunut kommunistisen puolueen päätösvallan alaisuudesta
jo vuonna 1988, käytännön tasolla irtautumista ei ollut tapahtunut.
Suurin osa Komsomolin virkailijoista oli puolueen jäseniä, jotka pitivät
Komsomolia kommunistisen puolueen ”ideologisena kumppanina”.38
Tämän takia kysymys Komsomolin ja kommunismin välisestä suhteesta ei muodostunut kiistanalaiseksi, vaikka kysymys ideologisesta
irtautumisesta nostettiinkin konferenssin tehtävälistalle. Konferenssin
muut puhujat eivät olleet yhtä mieltä edustaja V. Halabordovin kanssa,
joka väitti useimpien komsomolilaisten tarvitsevan ”ideoiden sijasta
makkaraa”39, vaan uskoivat komsomolilaisten enemmistön tukevan
edelleen kommunismia ideologiana.40
Ehkä konferenssin osallistujat olivat todella sitä mieltä, että kommunismin aatemaailmasta etääntyneet Komsomol-jäsenet olivat jo
peruneet jäsenyytensä ja liittyneet vaihtoehtoisiin poliittisiin liikkeisiin. 1990-luvun taitteessa Valko-Venäjällä suosituimpiin liikkeisiin
olivat nousseet Valko-Venäjän kielen ja kulttuurin säilymistä ajavat
37 Aleksandr Fedutan, Hrodnan koulun numero 20 opettajan ja keskuskomitean jäsenen
puheenvuoro, Protokol 1 respublikanskoj konferentsii i materialy k nemu ot 19.–20.3.1990, f. 63p,
op. 7, d. 1108, l. 40, NARB.
38 Kudlašin avauspuheenvuoro, Protokol 1 respublikanskoj konferentsii i materialy k nemu ot
19.–20.3.1990, f. 63p, op. 7, d. 1108, l. 15,-16, NARB.
39 V.A. Hlabordovin, Granat-tuotantoyksikön Komsomol-paikallisjärjestön sihteerin, puheenvuoro, Protokol 1 respublikanskoj konferentsii i materialy k nemu ot 19.–20.3.1990, f. 63p, op. 7,
d. 1108, l. 35, NARB.
40 Ks. esim. V.N. Gitšanskiin, Ostrovetskin aluekomiten pääsihteerin vastaus, Protokol 1
respublikanskoj konferentsii i materialy k nemu ot 19.–20.3.1990, f. 63p, op. 7, d. 1108, l. 36,
NARB.
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järjestöt, joiden riveissä oli erityisen paljon nuorisoa. Järjestöjen suosio
oli kasvanut tasaisesti kesästä 1988 lähtien, jolloin arkeologit Zjanon
Paznjak ja Jauhan Šmyhalou olivat löytäneet Kurapatyn metsästä 500
joukkohautaa, jotka kätkivät yli 200 000 Stalinin ajan vainojen aikana
kuolleen ruumiit. Hautalöydön seurauksena kommunisminvastaisuus
yhteiskunnassa lisääntyi, ja maassa perustettiin Baltian maiden kansanrintamia vastaava Valko-Venäjän kansanrintama.41 Kommunistisen
puolueen suosion lisäksi laski myös Komsomolin kannatus.
Toinen merkittävä kysymys Valko-Venäjän nuorisoliitolle olikin,
miten sen tuli suhtautua näihin ja muihin vaihtoehtoisiin yhteiskunnallisiin liikkeisiin. Yksi tapa uudistaa Komsomol oli pääsihteeri
Kudlašin mukaan jättää kommunistinen ideologia ja uudistaa järjestöstä itsenäisten järjestöjen kattoliitto, johon mahtuisivat niin poliittiset kuin kiinnostuksenkohteisiin liittyvät klubit.42 Tätä kehityspolkua
kannatti myös Jevgenij Kravtsov, erään Minskin aluejärjestön sihteeri,
joka totesi Komsomolin riveissä olevan jo nyt paljon eri poliittisten
liikkeiden kannattajia:
Millainen Komsomol on nykyään? Se on valtava nuorisojärjestö,
jossa ei ole eikä ole koskaan ollut ideologista yhtenäisyyttä. Minskin
keskustan aluejärjestön komsomolilainen Ales Beljatskij on Valko-
Venäjän Kansanrintaman hallituksen jäsen, radioteknillisen instituutin
komsomolilaiset ovat sosiaalidemokraattisen liiton jäseniä, Zavodskin
alueen komsomolilaiset puolestaan ’Demokraattisen harmonian’ aloiteryhmän jäseniä.43
Kravtsovin mielestä Komsomolin irrottautuminen kommunistisesta ideologiasta oli välttämätöntä, koska vain muutamaa päivää
aiemmin Neuvostoliiton perustuslain 6. artiklan kumoamisen myötä
voimaan tulleessa monipuoluejärjestelmässä kommunistinen Komsomol jäisi yhteiskunnan marginaaliin kommunistisen puolueen
kanssa, eikä nuorison intressejä edustaisi enää kukaan.44 Kravtsovin
41 Wilson 2011, 144.
42 Kudlašin avauspuheenvuoro, Protokol 1 respublikanskoj konferentsii i materialy k nemu ot
19.–20.3.1990, f. 63p, op. 7, d. 1108, l. 10, NARB.
43 Jevgenij Kravtsovin, Minskin kaupungin Tsentralnyin aluekomitean 2. sihteerin puheenvuoro, Protokol 1 respublikanskoj konferentsii i materialy k nemu ot 19.–20.3.1990, f. 63p, op. 7,
d. 1108, l. 53, NARB.
44 Sama, l. 54.
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mukaan Komsomolin tehtävä oli näin ollen toimia nuorison edun ajajana eikä kommunistisen ideologian levittäjänä. Tähän odotushorisonttiin vaikutti epäilemättä paitsi edustajan oma ruohonjuuritason
kokemus, myös Moskovasta kantautuneet uudet tuulet, joissa Komsomol visioitiin epäpoliittiseksi valtion nuorisopoliittiseksi toimijaksi.
Enemmistö konferenssin osanottajista ei kuitenkaan kannattanut
kommunistisesta ideologiasta kieltäytymistä. Tähän vaikutti varmasti
se seikka, että 66 % läsnäolijoista oli paitsi Komsomolin myös kommunistisen puoleen jäseniä!45 Eräs heistä, Ostrovetskin aluekomitean
pääsihteeri Vladimir Gitšanskii, oli sitä mieltä, että erilaisten epävirallisten liikkeiden liittyminen Komsomoliin tuhoaisi nuorisoliiton sisältäpäin.46 Gitšanskiin tulevaisuushorisontissa siis painoi, ehkä muiden
neuvostotasavaltojen Komsomol-järjestöjen kokemuksen huomioimana, pelko järjestön hajoamisesta.
Kolmas ensimmäisen liittotasavaltalaisen konferenssin käsittelemä kysymys liittyi Komsomolin sisäisen demokratian edistämiseen.
Komsomolia oli aina sen perustamisesta lähtien johdettu Leninin
kehittämän demokraattisen sentralismin periaatteen mukaan. Tämän
periaatteen tueksi rakennettu vertikaaliseen hierarkiaan perustuva
komennollis-hallinnollinen toimintatapa johti siihen, että ruohonjuuritason järjestöillä oli hyvin vähän määräysvaltaa omasta toiminnastaan. Sen sijaan Komsomol-paikallisjärjestöjen pohjimmainen tehtävä
oli ylhäältä tulevien komentojen täyteen pano. Edes liiton keskuskomitea ei ollut itsenäinen toimija, vaan sen tehtävät määritti kommunistisen puolueen keskuskomitea. Periaatteessa alemman tason komiteat ja viime kädessä paikallisjärjestön jäsenet valitsivat ylemmän tason
edustajiston, mutta käytännössä myös edustajien valinta kuului ylempänä olevalle Komsomol- tai puoluekomitealle.47 Osana Gorbatšovin
demokratisoimiskampanjaa keskusjohtoinen komentojärjestelmä oli
kuitenkin purettava. Paikallisjärjestöille oli jo vuonna 1988 myönnetty
laajat autonomiset oikeudet, joiden tarkoituksena oli ohjata nuorison
45 Mandaattikomitean raportti, Vasilii M. Manjuk, Brestin aluekomitean 2. sihteeri, Protokol 1
respublikanskoj konferentsii i materialy k nemu ot 19.–20.3.1990, f. 63p, op. 7, d. 1108, l. 93, NARB.
46 V. N. Gitšanskiin, Ostrovetskin aluekomitean pääsihteerin puheenvuoro, Protokol 1 respublikanskoj konferentsii i materialy k nemu ot 19.–20.3.1990, f. 63p, op. 7, d. 1108, l. 39, NARB.
47 Solnick 1998, 98–112.
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energia ja innovaatiovoima Neuvostoliiton talouden ja yhteiskunnan
uudistamiseen.48
Valko-Venäjän Komsomolin johto suhtautui kuitenkin epäilyksellä vaatimuksiin paikallisjärjestöjen hallinnollisesta autonomiasta.
Paikallisjärjestöjä kritisoitiin niiden passiivisuudesta, jonka uskottiin
olevan seurausta järjestötoimijoiden laiskuudesta, ei autonomian puutteesta.49 Itsemääräämisoikeuden laajentaminen nähtiin myös riskinä
Komsomolin yhtenäisyydelle.50 Komsomolin alaisten yritysten toiminnan kohdalla autonomia nähtiin kuitenkin positiivisena asiana:
kevään 1990 konferenssin delegaatit oli yhtä mieltä siitä, että yritystoiminnan tukeminen Komsomolin sisällä oli tärkeää paitsi järjestön
budjettivajeen korjaamiseksi myös siksi, että yritystoiminta lisäsi Komsomolin suosiota nuorten parissa sekä tuki paikallisjärjestöjen autonomiaa ja aloitteellisuutta.51 Valko-Venäjällä Komsomolin harjoittama
yritystoiminta ei vielä alkukeväästä 1990 ollut yhtä yleistä kuin vaikkapa Venäjän neuvostotasavallassa. Kevään 1990 kokemustilasta seurasi, että järjestön odotushorisontissa siis häämötti paitsi pelko yhtenäisyyden kadottamisesta keskusjohtoisuuden vähentyessä ja toive sen
säilymisestä, myös pelko talousvaikeuksien jatkumisesta ja toive niiden
ylittämisestä yritystoiminnan avulla.
Yritystoiminnan lisäksi Komsomol laajensi toimintaansa myös
muille osa-alueille: se asetti ehdokkaita maaliskuun 1990 korkeimman
neuvoston kansanedustajien vaaleissa, jotka olivat Neuvostoliiton historian ensimmäiset vapaat vaalit. Komsomolin ehdokkaista tosin vain
kymmenen tuli valituksi; vaalien suurin voittaja oli Valko-Venäjän
kommunistinen puolue, joka sai 298 paikkaa 328:sta.52

48 Gorbachev 1987, 24–25; ks. myös Kudlašin avauspuheenvuoro, Protokol 1 respublikanskoj
konferentsii i materialy k nemu ot 19.–20.3.1990, f. 63p, op. 7, d. 1108, l. 19, NARB.
49 Feduta puheenvuoro, Protokol 1 respublikanskoj konferentsii i materialy k nemu ot
19.–20.3.1990, f. 63p, op. 7, d. 1108, l. 41, NARB.
50 A.G. Pozdniakin, Lojevskin alukomitean pääsihteerin puheenvuoro, Protokol 1 respublikanskoj konferentsii i materialy k nemu ot 19.–20.3.1990, f. 63p, op. 7, d. 1108, l. 60, NARB.
51 Kudlašin avauspuheenvuoro, Protokol 1 respublikanskoj konferentsii i materialy k nemu ot
19.–20.3.1990, f. 63p, op. 7, d. 1108, l. 19, NARB.
52 Vaalien tulokset vaihtelivat huomattavasti neuvostotasavallasta toiseen. Esimerkiksi
Latviassa kommunistit saivat ainoastaan 55 paikkaa 201:sta; vaalien selvä voittaja oli Latvian
kansanrintama 131 paikallaan (68,2 %).
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Komsomolin uudistuspolkujen kristallisoituminen
Kevään 1990 konferenssin delegaatit hyväksyivät optimistisen päätöslauselman, jossa toivottiin jatkuvaa dialogia kaikkien yhteiskunnan
poliittisten tahojen välillä, joka mahdollistaisi siirtymän ”demokraattiseen” ja ”ihmisläheiseen” (ven. gumannoje, ”humaaniin”) yhteiskuntaan.53 Kyseinen siirtymä osoittautui kuitenkin käytännössä vaikeaksi.
Vain puolta vuotta myöhemmin, syksyn 1990 edustajakokouksessa
puhuttiin jo avoimesti Komsomolin tuhosta. Vladimir Kudlaš totesi
tällöin avauspuheenvuorossaan: ”ellei Komsomol pysty uudistumaan
radikaalisti, ei järjestöllä olisi tulevaisuutta Valko-Venäjällä”.54 Radikaalien muutosten vaatiminen kieli Komsomol-toimijoiden muuttuneesta kokemustilasta, joka oli johtanut myös odotushorisontin
laajenemiseen. Laajan odotushorisontin ohjaamana Valko-Venäjän
Komsomol visioi syksyllä 1990 mitä erilaisimpia radikaaleja uudistuspolkuja, jotka muuttaisivat järjestön toimintaperiaatteita merkittävästi. Nämä uudistusehdotukset kuvastivat Komsomolin muuttunutta
tulevaisuudenkuvaa sen toimintaympäristöstä. Neuvostoliiton uskottiin kehittyvän sosialistis-demokraattiseksi valtioksi, jossa vallitsisi
monipuoluejärjestelmä ja liittovaltioiden (kuten Valko-Venäjän) laajat
autonomiset oikeudet. Komsomolin oli muututtava, koska nykyisessä
muodossaan sille ei olisi tilaa uudessa, perestroikan seurauksena syntyneessä yhteiskunnassa. Eräs kevään 1990 delegaateista totesikin:
”olemme aloittaneet siirtymän totalitaarisesta yhteiskunnasta demokraattiseksi”.55
Syksyllä 1990 Valko-Venäjän Komsomolin keskuskomitea esitteli
edustajakokouksen päättäjille kolme uudistuspolkua. Ensimmäinen
vaihtoehto oli Komsomolin uudistuminen pieneksi kommunistiseksi
nuorisoliitoksi, joka olisi samalla myös Valko-Venäjän kommunistisen puolueen nuorisosiipi. Toinen vaihtoehto oli Komsomolin muotoutuminen valtion nuorisoasiainkomiteaksi, jonka tehtäviä liitto oli
keskuskomitean mukaan käytännössä hoitanut jo vuosikymmeniä.
53 TsK LKSMB 1990: Postanovlenie. Teoksessa Dokumenty pervoi respublikanskoi komsomolskoi
konferentsii LKSMB. Minsk, 6.
54 Kudlašin avauspuheenvuoro, Stenogramma 29 sjzda LKSMB ot 23–26 sentjabrja 1990 g., f.
63p, op. 7, d. 1110, l. 15, NARB.
55 V.A. Hlabordovin puheenvuoro, Protokol 1 respublikanskoj konferentsii i materialy k nemu
ot 19.–20.3.1990, f. 63p, op. 7, d. 1108, l. 35, NARB. Katso myös alaviite 13.
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Kolmas vaihtoehto taas oli Komsomolin ”deideologisointi ja depolitisointi” eli irtautuminen kommunismista ja sitä edustavasta Valko-Venäjän kommunistisesta puolueesta ja muotoutuminen kaikkien maan
nuorten etujärjestöksi. Uuden toimintamallin valitseminen oli tärkeää,
koska sen pohjalta laadittaisiin nuorisoliiton uudet säännöt ja muutettaisiin tarvittaessa järjestön nimi.56
Käytännössä Komsomolin keskuskomitea oli (perinteilleen
uskollisena) päättänyt järjestön tulevaisuudesta jo ennen edustajakokousta, koska juuri se oli laatinut uusien sääntöjen luonnoksen. Keskuskomitea päätteli, että arvokkainta Komsomolissa oli sen miljoonapäinen jäsenistö. Ainut järjestörakenne, jossa jäsenmäärä saattoi pysyä
näin laajana, oli kolmas vaihtoehto: epäpoliittinen nuorten oikeuksien puolesta taisteleva etujärjestö, jonka puolesta keskuskomitean
jäsenet käyttivät useita puheenvuoroja syksyn 1990 edustajakokouksessa. Komsomolin pääsihteerin Vladimir Kudlašin mielestä Komsomolin velvollisuus oli ennen kaikkea tukea nuoria markkinatalouteen
siirtymisen aikana, sillä muuten nämä jäisivät aivan oman onnensa
nojaan.57 On tosin huomattavaa, että Komsomolin perinteiden mukaisesti tämäkin keskustelu käytiin ilman nuoria itseään. Liiton rivijäsenten ja palkallisten aktivistien välinen kuilu oli ollut suuri jo vuosikymmenten ajan. Vaikka Komsomolin virkamiehet uskoivat aidosti
edustavansa jäsentensä ja koko maan nuorison etua, olivat käytännön
kanssakäymisen hetket harvassa; toimihenkilöiden työtä arvioitiin
toimistossa tehtävän paperityön, ei rivijäsenten kanssa vietetyn ajan
perusteella. Jopa Gorbatšovista ”tuntu[i] joskus siltä, että nuorison ja
Komsomolin tiet vievät erilleen”.58
Syksyn 1990 edustajakokouksen osallistujat hyväksyivät keskuskomitean ehdotuksen uudesta järjestömallista. Tämän seurauksena Komsomol irtaantui sekä puolueesta että valtion toimielimistä.
Aikaisempien vuosien kommunistisen kasvatuksen tehtävä miellettiin nyt ”valtion monopolin asemassa olevan ideologian tuputtamista
56 Protokol 1 respublikanskoj konferentsii i materialy k nemu ot 19.–20.3.1990, f. 63p, op. 7, d.
1108, NARB.
57 Kudlašin avauspuheenvuoro, Stenogramma 29 sjzda LKSMB ot 23–26 sentjabrja 1990 g., f.
63p, op. 7, d. 1110, l. 17, NARB. Ks. myös Pilkington 1994, 118–161.
58 Lainaus Pilkinton 1994, 126.
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koko nuorelle sukupolvelle”.59 Uuden Komsomolin tuli paitsi toimia
nuorison etujärjestönä myös mahdollistaa valkovenäläisten nuorten,
ennen kaikkea järjestön jäsenten, ”itsensä toteuttaminen”.60 Komsomolin tulevaisuushorisontissa kehkeytyi näiden keskustelujen seurauksena kuva järjestöstä eräänlaisena nuorison itseilmaisun fasilitaattorina. Palkalliset aktivistit saisivat pitää työpaikkansa, ja nuorisolla
olisi sille eräänlaisia palveluita toimittava etujärjestö. Muihin vaihtoehtoihin verrattuna kyseinen konsepti tarkoitti oikeastaan radikaalien
muutosten minimointia.
Vaikka Komsomolin sisällä vahvistui ajatus siitä, että järjestön tärkein tehtävä oli olla hyödyllinen jäsenilleen, sillä se oli ainoa tapa säilyttää jäsenmäärä korkeana uusissa olosuhteissa61, Komsomolin johto
ei edelleenkään ryhtynyt avoimeen vuoropuheluun nuorison kanssa.
Yhä tärkeämpi rooli oli jäsenten sijaan markkinatalouden tarjoamilla
mahdollisuuksilla. Mitä varmemmalta kapitalistinen tulevaisuus vaikutti Komsomol-toimijoiden mielissä, sitä määrätietoisemmin he pyrkivät ankkuroimaan Komsomolin uudistamisprosessin markkinatalouden kehityksen varaan. Komsomolin harjoittaman yritystoiminnan
kannattavuus johtikin lopulta siihen, etteivät Komsomolin toimihenkilöt olleet enää riippuvaisia komsomolilaisten jäsenmaksuista. Tähän
kokemustilaan peilaten yritystoimintaan panostaminen tilanteessa,
jossa tärkeintä oli järjestön ja sen toimihenkilöston säilyttäminen mahdollisimman suurena, on loogista. Joitain kyseinen kehityskulku kuitenkin huolestutti. Jo kevään 1990 konferenssissa minskiläinen ensihoitaja Igor Jalonetskii oli toivonut, että Komsomolin johdon palkan
maksettaisiin ainoastaan jäsenmaksuista eikä yritysten tuloista, sillä
”jos he [Komsomolin virkamiehet] elävät yritysten rahoilla, he ajavat
todennäköisemmin näiden keskittymien kuin liiton jäsenten etua”.62
Jalonetskin odotushoristonttiin kätkeytyi siis toivo jäseniänsä aidosti

59 Kudlašin avauspuheenvuoro, Stenogramma 29 sjzda LKSMB ot 23–26 sentjabrja 1990 g., f.
63p, op. 7, d. 1110, l. 19, NARB.
60 Sama.
61 Ks. esim. K. P. Ostrovskin ja M. Podgainyin puheenvuorot, Stenogramma 29 sjzda LKSMB ot
23-26 sentjabrja 1990 g., f. 63p, op. 7, d. 1110, ll. 159, 191, NARB.
62 Igor Jalonetsin puheenvuoro, Protokol 1 respublikanskoj konferentsii i materialy k nemu ot
19.–20.3.1990, f. 63p, op. 7, d. 1108, l. 64, NARB.
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edustavasta etujärjestöstä ja pelko Komsomolin ajautumisesta yhä
kauemmas nuorisosta.
Toiset delegaatit – joista suurin osa oli Jalonetskin viittaamia
Komsomol-virkamiehiä – näkivät Komsomolin yritystoiminnassa
enemmän mahdollisuuksia kuin vaaroja. Valko-Venäjän neuvostotasavallassa yritystoiminnan merkityksen kasvu alkoi näkyä toden teolla
vuoden 1991 alussa. Yritystoiminnan uskottiin ratkaisevan kaikki nuorisoliiton ongelmat. Kevään 1991 pleenumissa LKSMB:n uusi pääsihteeri Aleksei Krivdenko tuki yritystoiminnan kehitystä neljästä syystä.
Yritysten avulla Komsomol loi nuorille työpaikkoja ja tuki heidän
taloudellista tilannettaan. Yritystoiminta myös helpotti tavarapulaa,
mikä oli kaikkien kansalaisten etujen mukaista. Komsomolin kasvavat
tulot puolestaan mahdollistivat talousavun myöntämisen sitä tarvitseville.63 Viimeiseksi Krivdenko oli vakuuttunut siitä, että juuri yritystoiminnassa nuoret saivat parhaiten toteuttaa itseään.64
Yritystoimintaan liittyi kuitenkin myös haasteita. Merkittävin
ongelma liittyi Komsomol-yritysten ja ne luoneiden komiteoiden suhteen epämääräisyyteen. Krivdenkon mukaan osa yrityksistä syyllistyi
myös talousrikkeisiin. Valtio puolestaan ei suostunut myöntämään
Komsomolin yrityksille niiden vaatimia veronkevennyksiä.65 Vaikka
Komsomolin yritykset tavoittelivat voittoa viime kädessä vain parantaakseen nuorisoliiton jäsenten etuja, käytännössä yritystoimijoiden
oma etu meni yhteisön edelle.66 Monille aikalaisille ovatkin jääneet
mieleen Komsomolin pornovideoluolat ja myöhemmin kuuluisuuteen
nousseet oligarkit, joiden järjestötoimintaa motivoi lähinnä henkilökohtainen rikastuminen.67
Kesällä 1991 yhteiskunnallinen kuohunta saavutti Valko-Venäjällä huippunsa. Maata ravistelivat valkovenäläisen kielen ja kulttuurin
puolesta järjestetyt mielenosoitukset sekä suurlakot, joiden taustalla oli
63 Aleksei Krivdenkon puheenvuoro, Protokol 3 plenuma TsK LKSMB ot 24.4.1991 o vypolnenii reshenij 29 sjezda LKSMB, ob utotšnenii daty obrazovanija komsomola Belorussii i drugim
voprosam, dokumenty k nemu, f. 63p, op. 7, d. 1156, ll. 15–17, NARB.
64 Sama, l. 13.
65 Sama, ll. 28–29.
66 Solnick 1998, 112–124.
67 Ks. esim. Kryshtanovskaja, Olga 2002: Biznes-elita i oligarchia: itogi desyatiletiya. Mir
Rossii. Sotsiologiya. Etnologiya, 11 (4), 3–60.
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katastrofaalinen taloustilanne. Tapahtumat heijastuivat myös Komsomoliin, jonka sisäisiä jakolinjoja syksyn 1990 edustajakokous ei ollut
hävittänyt.68 Keskuskomitean ja Valko-Venäjän Komsomolin ylläpitämien sanomalehtien, ’Punaisen siirtymän’ ja ’Nuoruuden banderollin’
välit olivat äärimmäisen jännittyneet, sillä lehdet julkaisivat glasnostin
voimaannuttamina mitä kriittisimpiä tekstejä Komsomolin keskuskomiteasta ja järjestön muista toimielimistä. Lehtien kriittisyyttä ajoi
paitsi liittovaltion Komsomol-lehtien vastaava linja myös ajatus siitä,
että arvostelu voisi korjata epäkohtia järjestön toiminnassa ja johtaa
keskuskomitean vastuullisempaan toimintaan.69 Tulevaisuushorisontissa siinsi siis toivo Komsomol-järjestöstä, joka ottaisi rivijäsentensä
intressit paremmin huomioon.
Elokuussa 1991 perestroikan kärkkäimmät vastustajat kaappasivat vallan Moskovassa ja julistivat Neuvostoliittoon hätätilan. Vaikka
Komsomol oli virallisesti irtautunut puolueen ohjauksesta jo vuotta
aiemmin, noudatti nuorisoliitto vielä käytännössä pitkälti puolueen
kanssa samaa linjaa. Tästä johtuikin, että Komsomol pidättäytyi Valko-Venäjän kommunistisen puolueen tavoin kommentoimasta vallankaappausyritystä tuomiten sen vasta yrityksen epäonnistuttua.70
Vallankaappauksen kukistuttua tämä riitti Valko-Venäjän demokraattis-liberaalin blokin kannattajille perusteeksi sille, että nuorisoliitto oli
hajotettava kommunistisen puolueen tavoin ja sen omaisuus oli takavarikoitava.71
Elokuun vallankaappausyritys oli Komsomolin keskuskomitealle
juuri sellainen historiallisen institutionalismin määritelmän mukainen
ulkoinen šokki, joka pakotti organisaation ryhtymään mitä radikaa68 Aleksei Krivdenkon loppupuheenvuoro, Protokol 3 plenuma TsK LKSMB ot 24.4.1991 o
vypolnenii reshenij 29 sjezda LKSMB, ob utotšnenii daty obrazovanija komsomola Belorussii i
drugim voprosam, dokumenty k nemu, f. 63p, op. 7, d. 1156, l. 103, NARB.
69 Aleksandr Klaskovskin, ’Nuoruuden banderollin’ päätoimittajan, haastattelu, toukokuu 2017,
Minsk.
70 Korelina, Olga: Putch 1991-go v vospominaniyakh belorusov, artikkeli Novosti TUT.by
-verkkosivulla 18.8.2016. <https://news.tut.by/society/508622.html>. Toki Komsomolin johdossa
oli myös henkilöitä, jotka aidosti kannattivat elokuun vallankaappausta. Katso esimerkiksi varusmies S. V. Voznjakin puheenvuoro, Protokol 30 sjezda LKSMB ot 6-7 dekabrja 1991 goda i dokumenty k nemu, f. 63p, op. 7, d. 1155, l. 25, NARB.
71 Postanovlenie Verhovnogo Soveta Respubliki Belarus ot 25 avgusta 1991 n:o1014-XII ‘O
departizatsii organov gosudarstvennoj vlasti i upravlenija Respubliki Belarus, gosudarstvennyh
predprijatij, utšreždenij, organizatsij i sobstvennosti Kommunistitšeskoi partii Belarusi’.
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leimpiin muutoksiin. Koselleckin termein, keskuskomitean jäsenten
kokemustila oli täynnä niin ristiriitaisia kokemuksia, että ainoastaan
toiminnan jatkuminen ennallaan oli mahdotonta. Vaikka perestroikan
tuomat muutokset, ennen kaikkea kommunistisen puolueen ja ideologian yhteiskunnallisen vaikutusvallan rapistuminen sekä markkinatalouden asteittainen käyttöönotto olivat muuttaneet Komsomolin toimijoiden kokemustiloja ja tämän myötä myös sen odotushorisonttia
ja toimintaa, ravisteli epäonnistunut vallankaappaus nuorisoliittoa
ennennäkemättömällä tavalla.

Radikaalien muutosten vaihe: kommunistisen
puolueen pikkuveljestä itsenäiseksi järjestöksi
Valko-Venäjän Komsomol piti täysistunnon 31.8.1991, viikko vallankaappausyrityksen kukistuttua. Käsiteltäviä asioita oli paljon. Heti
vallankaappauksen jälkeen tasavallan korkein neuvosto oli äänestänyt yksimielisesti asetuksesta, joka kielsi kommunistisen puolueen
ja Komsomolin toimimisen valtion toimielimissä, yrityksissä ja oppilaitoksissa sekä määräsi näiden omaisuuden takavarikoitavaksi.72
Komsomolin keskuskomitea oli tyrmistynyt asetuksesta, sillä se oli
omasta mielestään syksyn 1990 uusien sääntöjen hyväksymisen myötä
muuttunut itsenäiseksi nuorison etujärjestöksi, jonka tavoitteena oli
demokraattisen yhteiskunnan rakentaminen. Myös välit kommunistiseen puolueeseen oli katkaistu, ainakin muodollisesti. Pääsihteeri Krivdenkon mukaan Komsomol ei ollut millään tavalla tukenut
vallankaappausyritystä, joten korkeimmalla oikeudella ei ollut syytä
rankaista sitä.73 Krivdenko oli myös järkyttynyt siitä, ettei yksikään
Komsomolin keväällä 1990 ehdolle asettamasta kymmenestä kansanedustajasta puolustanut liittoa asetuksen käsittelyn aikana.74 Keskuskomitea valitti päätöksestä.
72 Sama.
73 Krivdenkon avauspuheenvuoro, ’O situatsii v LKSMB’, Protokol ojedinennogo plenuma TsK i
TsKK LKSMB ot 31.8.1991, f. 63p, op. 7, d. 1156, l. 4, NARB.
74 Sama, l. 7. Tapahtunutta voi toki selittää siten, että Komsomolin ’ideologinen kumppanuus’
kommunistisen puolueen kanssa oli niin läheinen, ettei kukaan, Komsomolin kansanedustajat
mukaan lukien, ollut ottanut järjestön puheita sen itsenäisyydestä tosissaan.
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Valitus teki tehtävänsä. Komsomolin keskuskomitea sai korkeimman
oikeuden puhemiehen ja Valko-Venäjän presidentin tehtäviä vuoden
1994 vaaleihin saakka hoitaneen Stanislau Šuškevitšin vakuutettua
siitä, että Komsomolin toiminnan kieltäminen ja omaisuuden takavarikointi oli todellakin Valko-Venäjän perustuslain vastaista. Vahinko
oli kuitenkin jo tapahtunut: Komsomolin alaiset yritykset julistautuivat järjestöstä riippumattomiksi yksi toisensa jälkeen. Jotkut proaktiiviset paikallishallinnon toimijat olivat jo ennättäneet ottaa Komsomolin toimistot ja niiden irtaimiston haltuunsa, ja Komsomolin
työntekijöiden ja tavallisten jäsenten joukkopako liitosta saavutti
hälyttävän tason. Oikeus Komsomolin olemassaoloon vahvistettiin
virallisesti vasta lokakuussa 1991.75
Neuvostoliiton Komsomolin kohtalo ei ollut yhtä onnekas. Vaikka
viimeistään kesällä 1991 oli käynyt ilmi, että valtaosa nuorisoliiton
johdosta oli kiinnostunut vain ja ainoastaan siitä, kenelle järjestön
omaisuus päätyisi liiton hajotessa, Komsomolin virallinen likvidointi
tuli kuitenkin yllätyksenä monille alemman ja keskitason virkamiehille.76 Steven L. Solnick, joka tutki Komsomolin hajoamisprosessia
1990-luvun alussa, tulee analyysissaan siihen lopputulokseen, että liittovaltion nuorisoliiton hajoaminen oli harkittu ja suunniteltu teko, jota
elokuun epäonnistunut vallankaappaus ainoastaan vauhditti.77 Myös
Hilary Pilkington väittää uskottavasti, että syksyn 1991 poikkeuksellisen edustajakokouksen päätös neuvostoliittolaisen Komsomol-
järjestön hajottamisesta menneisyyden jäänteenä oli syntynyt jo
viimeistään keväällä 1991 uusien valtiollisten nuorisopolitiikkaa harjoittavien rakenteiden vahvistuessa.78 Valkovenäläinen tutkija Elena
Baranova osoittaa kuitenkin, että Valko-Venäjän Komsomol-järjestön
käsitys liittovaltion nuorisoliiton tulevaisuudesta oli varovaisen optimistinen vielä kesällä 1991.79 Edes syyskuun 1991 poikkeuksellinen
edustajakokous, jossa Neuvostoliiton Komsomol julistettiin hajotetuksi, ei vakuuttanut valkovenäläisiä: järjestön uskottiin elävöityvän
75
76
77
78
79

Brel’, Vitalii 2012: V nogu s molodjožju, Belaruskaya Dumka, 7(1), 62–66.
Pilkington 1994, 162–177; Solnick 1998, 112–124.
Solnick 1998, 123.
Pilkington, 175–177
Baranova 1992, 92–93.
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neuvostovaltion poliittisen tilanteen vakauduttua.80 Tässä vaiheessa
Valko-Venäjän Komsomolin johto ei uskonut Valko-Venäjän valtiolliseen itsenäisyyteen, vaan maan kuviteltiin säilyvän jonkinlaisena liittotasavaltana Venäjän ympärille muotoutuvassa uudessa valtioliitossa.81
Neuvostoliiton Komsomol-järjestön likvidointi lokakuussa 1991
tarkoitti kuitenkin sitä, että jokaisen tasavallan Komsomol-järjestö
jäi oman onnensa nojaan. Näin myös Valko-Venäjän Komsomol oli
ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa se oli aidosti itsenäinen; hierarkiassa ylempiarvoisen nuorisoliittokomitean ohella sitä ohjaillut
Valko-Venäjän kommunistinen puolue oli niin ikään lakkautettu.
Näiden olosuhteiden sanelemana Valko-Venäjän Komsomol kutsui
6. joulukuuta 1991 koolle poikkeuksellisen edustajakokouksen, jonka
tarkoituksena oli päivittää järjestön toimintasuunnitelma tämän uuden
kokemustilan puitteissa.82 On kiinnostavaa, että toisin kuin Valko-
Venäjän korkeimman neuvoston jäsenten kohdalla, LKSMB:n edustajien odotushorisontissa Valko-Venäjän Komsomolin lakkauttaminen
ei näyttäytynyt vääjäämättömältä. Päinvastoin, järjestön lakkautuksen
puolesta ei edustajakokouksessa puhunut kukaan. Sen sijaan väittely
keskittyi erilaisten muutosvisioiden käsittelylle.
Joulukuun 1991 edustajakokouksen puheenvuoroissa paistaa odotushorisontin muutos, joka liittyy Valko-Venäjän kielen ja kulttuurin
edistämiseen: ensimmäistä kertaa koko Valko-Venäjän sodanjälkeisen
Komsomolin historian aikana pääsihteeri piti puheensa valkovenäjäksi venäjän sijaan. Krivdenko myös puhui Valko-Venäjän kielen,
kulttuurin ja historian tärkeydestä. Valinta valkovenäläisyyspainotuksesta kielii Krivdenkon ja Komsomolin keskuskomitean muuttuneesta
kokemustilasta, johon tuon ajan valkovenäläismielisyyden ja neuvostovastaisuuden aalto oli epäilemättä jättänyt jälkensä.83 Tulevaisuuden
Valko-Venäjän uskottiin olevan kansallista erityisyyttään korostava
80 Sama, 93. Baranovan mukaan mahdollisen elävöitymisen esti kuitenkin viime kädessä
Venäjän federaation eduskunnan päätös takavarikoida liittovaltiotason Komsomolin omaisuus.
Baranova, 94.
81 Wilson 2011, 151–152.
82 On kohtalon ironiaa, että valkovenäläisten Komsomol-aktivistien kokemustilaan ja siten
myös odotushorisonttiin huomattavasti vaikuttanut uutinen Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän valtiollisesta itsenäisyydestä saavutti edustajakokouksen delegaatit vasta kokouksen suljettua
7.12.1991. Aleksandr Fedutan haastattelu, toukokuu 2017, Minsk.
83 Wilson 2011, 151–154.
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(liitto)tasavalta. Toisaalta valintaan liittyy myös laskelmointia, olihan
edustajakokouksen tärkein tehtävä kommunisminvastaisuuden ollessa
huipussaan käydä uudelleen läpi nuorisoliiton poliittinen kanta ja
muuttaa järjestön sääntöjä niin, että se vastaisi uutta kansalaisjärjestöjen toimintaa säätelevää lakia. Komsomolin oli nimittäin rekisteröidyttävä toimintansa jatkamiseksi.
Joulukuun 1991 edustajakokouksen pöytäkirjasta paistavat delegaattien hyvin erilaiset käsitykset maan – ja sen myötä järjestön – tulevaisuudesta. Edustajakokouksessa oli läsnä pieni mutta äänekäs kommunistien joukko, joka uskoi puolueen kieltämisen olevan väliaikaista.
Tämä ryhmä edustajia halusi jatkaa nimenomaan kommunistisen ja
leninistisen nuorisoliiton toimintaa tarvittaessa vaikka maan alla84, osa
puolestaan oli valmis tekemään väliaikaisia myönnytyksiä uskoen, että
ajan koittaessa Komsomol voisi palata kommunistisen puolueen siipien suojaan.85 Vuosi sitten esitetyt organisaatiomallit olivat kuitenkin
kommunistisen puolueen hajottua vanhentuneet, minkä takia keskuskomitea ehdotti valitsemaan neljän uuden organisaatiomallin väliltä.
Valtionhallituksen nuorisoasiainkomitean, poliittisen puolueen nuorisosiiven ja ideologiasta irrottautuneen nuorison etua ajavan massajärjestön lisäksi vaihtoehdoksi nousi myös virallinen liittoutuminen
ammattiyhdistysliikkeen kanssa.
Jälleen Komsomolin 700 000-henkisen jäsenistön olemassaolo
ratkaisi järjestön kohtalon.86 Vaikka monet kokouksen delegaatit kannattivat ammattiliittovaihtoehtoa siitä syystä, että uudistuneen nuorisoliiton toiminta suuntautui ammattiliittojen tavoin tietyn sosiaalisen ryhmän yhteiskunnallisten olojen parantamiseen, Komsomolin
keskuskomitea pelkäsi, että universaalin ammattiliittojäsenyyden

84 Krivdenkon avauspuheenvuoro ’O položenii v LKSMB i perspektivah razvitija molodežnego
dviženija v Respublike Belarus’, Protokol 30 sjezda LKSMB ot 6-7 dekabrja 1991 goda i dokumenty
k nemu, f. 63p, op. 7, d. 1155, ll. 14–15, NARB.
85 Mahiljoun piirijärjestön pääsihteeri Leonid Klimenkovin puheenvuoro, Protokoly XXVII
konferentsii Mogilevskoj oblastnoj organizatsii SMB ot 16.12.1993, f. 69, op. 1, d. 3, l. 5, Mahiljoun
alueen kansalaisjärjestöjen valtionarkisto (GAOOMog).
86 Krivdenkon avauspuheenvuoro ’O položenii v LKSMB i perspektivah razvitija molodežnego
dviženija v Respublike Belarus’, Protokol 30 sjezda LKSMB ot 6-7 dekabrja 1991 goda i dokumenty
k nemu, f. 63p, op. 7, d. 1155, l. 14, NARB.

152

a j a n k o hta 2018

takia87 Komsomolista tulisi ammattiliittojen kontekstissa ylimääräinen
rakenne, joka hajotettaisiin sopivalla hetkellä.88 Tätä salissa läsnäolijat
tuskin toivoivat siitä yksinkertaisesta syystä, että he itse olisivat jääneet
työttömiksi. Näin ollen vaihtoehdoksi jäi ainoastaan aidosti poliittisesti sitoutumaton, itsenäinen kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä oli
nuorten yhteiskunnallisen aseman parantaminen.89 Uuden poliittisesti
sitoutumattoman asemansa korostamiseksi Valko-Venäjän Komsomolin keskuskomitea ehdotti sanojen ’leniniläinen’ ja ’kommunistinen’
pudottamista järjestön nimestä. Läsnäolijoista 193 äänesti ehdotuksen
puolesta, 25 sitä vastaan.90 Vaikka edustajakokous äänesti ylivoimaisesti uudelleennimeämisen puolesta, oli se monille kova pala.91 Päätös
johti myös Valko-Venäjän Komsomolin jakautumiseen. Leninistisen
linjan tukijat päättivät siltä istumalta perustaa uuden Valko-Venäjän
leniniläisen kommunistisen nuorisoliiton. Eräs kovan linjan kommunisti, toveri Voznjak, syytti Komsomol-byrokratiaa paikallisjärjestöjen
raiskaamisesta, kun se vaati vuosi vuodelta jatkuvaa jäsenmäärän kasvua.92 Tämä ryhmittymä pyrki Leninin alkuperäisten ajatusten mukaisesti perustamaan nuorisojärjestön, joka olisi pienen mutta valveutuneen kommunismin aatetta vakaasti tukevan etujoukon yhdistys.
Vaikka uudelleennimeäminen kirvoitti edustajakokouksen osallistujilta kärkkäitä kommentteja, tärkeämpää oli kuitenkin pohtia
sitä, miten (jälleen kerran uudelleensyntynyt) nuorisoliitto selviytyisi
uuden yhteiskunnan tuomista haasteista. Edustajakokouksen osallistujien kokemustilaan ja näin myös odotushorisonttiin vaikutti se, että
Komsomol oli viimeisen muutaman vuoden aikana menettänyt nuo87 Opiskelijat kuuluivat lähes poikkeuksetta valtakunnalliseen ammattiliittoon, toisin kuin
koululaiset
88 Sama, l. 15.
89 Sama.
90 Postanovlenije 30 LKSMB ’Ob izmenenijah i dopolnenijah Ustava LKSMB’, f. 20, op. 41, d. 1, l.
1, Hrodnan alueen kansalaisjärjestöjen valtionarkisto (GAOOGr).
91 Puhuessaan Mahiljoun piirijärjestön sääntömääräisessä vuosikokouksessa joulukuussa 1993
pääsihteeri Klimenkov väitti, että Komsomolin sääntöjä muutettiin ja järjestön nimi vaihtui
”ainoastaan taktisista syistä”, jonka tarkoituksena oli pelastaa nuorisoliitto tuholta. Protokoly
XXVII konferentsii Mogilevskoj oblastnoj organizatsii SMB ot 16.12.1993, f. 69, op. 1, d. 3, l. 12,
GAOOMog.
92 Varusmies S. V. Voznjakin puheenvuoro, Protokol 30 sjezda LKSMB ot 6-7 dekabrja 1991
goda i dokumenty k nemu, f. 63p, op. 7, d. 1155, l. 74, NARB.
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rison tuen lähes kokonaan.93 Delegaatit puhuivat yksi toisensa jälkeen
siitä, että liiton oli voitettava nuorison luottamus puolelleen näyttämällä, että järjestöstä oli todella hyötyä jäsenilleen.94 On sanomattakin
selvää, että luottamuksen palauttaminen oli elinarvoisen tärkeää myös
siksi, että liitosta etääntyneet jäsenet olivat haluttomia maksamaan
kuukausittaisia jäsenmaksuja. Odotushorisontissa piili siis edelleen
toive joukkojärjestönä säilymisestä.
Käytännön tasolla jäsenet ja näiden intressit jäivät kuitenkin edelleen taka-alalle. Tärkeämpää oli taata järjestön ja sen työntekijöiden
tulevaisuus yhteiskunnallisen myllerryksen aikana. Oli solmittava
läheiset suhteet valtionvallan edustajiin, sillä ilman näiden tukea Komsomolin työ kävisi käytännössä mahdottomaksi. Näin ainakin edustajakokouksen delegaatit uskoivat. Yhteistyö poliitikkojen kanssa olisi
edustajien mielestä olennaista myös siksi, että se mahdollistaisi nuorison äänen kuulumisen päättäjien keskuudessa.95 On huomattavaa,
että nuorisoliitto koki edelleen edustavansa kaikkia valkovenäläisiä
nuoria sekä ajavansa koko nuoren sukupolven eikä ainoastaan organisaation jäsenten etua. Sen päätöslauselma, ”nuorison vetoomus”, joutuikin erään brestiläisen opiskelijadelegaatin kritiikin kohteeksi, jonka
mielestä Komsomolin tuli luopua tavoitteestaan edustaa kaikkia.96
Joulukuun 1991 edustajakokouksessa vahvistui myös linja, jonka
mukaan nuorisoliiton oli edelleen jatkettava ja kehitettävä yritystoimintaansa. Delegaatit olivat katkeria siitä, että Komsomol-komiteoiden alaisuudessa toimivat aidosti voittoa tekevät yritykset olivat itsenäistyneet, mikä näkyi suoraan liiton budjetissa. Järjestön ”oli opittava

93 Pilkington 1994, 176.
94 Krivdenkon avauspuheenvuoro ’O položenii v LKSMB i perspektivah razvitija molodežnego
dviženija v Respublike Belarus’, Protokol 30 sjezda LKSMB ot 6-7 dekabrja 1991 goda i dokumenty k nemu, f. 63p, op. 7, d. 1155, l. 17, NARB; Brestin pedagogisen yliopiston opiskelija I. A.
Mamaikon puheenvuoro, Protokol 30 sjezda LKSMB ot 6-7 dekabrja 1991 goda i dokumenty k
nemu, f. 63p, op. 7, d. 1155, ll. 36–37, NARB.
95 Krivdenkon avauspuheenvuoro ’O položenii v LKSMB i perspektivah razvitija molodežnego
dviženija v Respublike Belarus’, Protokol 30 sjezda LKSMB ot 6-7 dekabrja 1991 goda i dokumenty
k nemu, f. 63p, op. 7, d. 1155, l. 19, NARB.
96 Mamaikon puheenvuoro, Protokol 30 sjezda LKSMB ot 6-7 dekabrja 1991 goda i dokumenty
k nemu, f. 63p, op. 7, d. 1155, l. 37, NARB.
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tekemään rahaa”, totesi pääsihteeri Krivdenko suoraan.97 Juuri kyky
ansaita markkinatalouden oloissa oli tämän mielestä paras osoitus
nuorille liiton regeneroitumisesta ja yleishyödyllisyydestä.98 Tämän
seurauksena Komsomol-komiteoiden yhteyteen perustettiin mitä erilaisimpia voittoa tavoittelevia rakenteita, esimerkiksi nuorison työvoimatoimistoja, jotka pyrkivät löytämään nuorille töitä yrityksistä, sekä
”maksullisten palveluiden toimistoja”.99 Jäsenmäärän lasku, Komsomolin toiminnan lakkauttaminen valkovenäläisissä oppilaitoksissa ja
alati kasvava inflaatio johtivat kuitenkin siihen, että nuorisoliiton henkilöstöä jouduttiin vähentämään huomattavasti vuoden 1992 aikana.100
Valtaosa liiton paikallisjärjestöistä ja osa aluejärjestöistä lakkautettiin
joko raha- tai jäsenpulan takia.101
Syksy 1991 oli jälkeenpäin tarkasteltuna kriittisin vaihe Valko-
Venäjän Komsomolin kamppailussa selviytymisestä perestroikan ja
Valko-Venäjän itsenäisyyden alkutaipaleen aikana, historiallisen institutionalismin määrittelemä kriittinen käännekohta, jonka aikana
tehdyillä päätöksillä oli kauaskantoiset vaikutukset. Myöhemmin
kumottu päätös lakkauttaa järjestö ja takavarikoida sen omaisuus sekä
kommunisminvastaisuuden nousu toimivat ulkoisina tekijöinä, jotka
pakottivat järjestön perinpohjaiseen uusiutumiseen. Ne Komsomolin
jäsenet, joiden odotushorisontissa häämötti ajatus Neuvostoliiton ja
kommunistisen puolueen paluusta, perustivat vuoden 1991 lopulla
uuden, ”aidosti leninistisen” nuorisojärjestön. Ne, joiden odotushorisontissa perinteiselle nuorisoliitolle ei uudessa yhteiskunnassa ollut
sijaa, erosivat järjestöstä. Jäljelle jäi itsepintaisten virkamiesten ja kannattajien joukko, jotka olivat valmiita radikaaleihin uudistuksiin järjestön säilyttämiseksi. Oliko Komsomolista kuoriutuneella Valko-Ve-

97 Krivdenkon avauspuheenvuoro ’O položenii v LKSMB i perspektivah razvitija molodežnego
dviženija v Respublike Belarus’, Protokol 30 sjezda LKSMB ot 6-7 dekabrja 1991 goda i dokumenty
k nemu, f. 63p, op. 7, d. 1155, l. 18, NARB.
98 Sama, l. 21.
99 Protokol 20 zasedanija bjuro obkoma SMB ot 26.11.1992, f. 20, op. 41, d. 2, ll. 84–85, GAOOGr.
100 Ks. esim. Protokol 9 plenuma gorkoma SMB ot 22.1.1992, f. 21, op. 21, d. 18, l. 5, GAOOGr.
101 Krivdenkon avauspuheenvuoro ’O položenii v LKSMB i perspektivah razvitija molodežnego
dviženija v Respublike Belarus’, Protokol 30 sjezda LKSMB ot 6-7 dekabrja 1991 goda i dokumenty
k nemu, f. 63p, op. 7, d. 1155, ll. 16–20, NARB.
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näjän nuorisoliitolla (smb)102 kuitenkaan tulevaisuutta itsenäistyneellä
ja valtiososialismista luopuneella Valko-Venäjällä?

Nuorisoliiton paluu politiikkaan
Aleksandr Feduta, joka toimi Valko-Venäjän nuorisoliiton pääsihteerinä joulukuusta 1991 vuoteen 1994, on kutsunut Komsomolin ensimmäistä kahta vuotta Valko-Venäjän itsenäisessä valtiossa kaoottiseksi
selviytymiskamppailuksi, jolloin ’kukaan, ei keskuskomitea eikä paikalliskomiteat, tiennyt, miten toimia’.103 Piirijärjestöjen pääsihteerit
olivat vuoden 1992 ja 1993 kokouksissa yhtä mieltä siitä, että maata
vuonna 1991 ja 1992 riepotelleiden poliittisten ja yhteiskunnallisten
muutosten kontekstissa smb:n säilyminen yhtenäisenä järjestönä oli
suorastaan ihme.104 Nuorisoliitto oli sen omien aktivistien mukaan
vihollisten ympäröimä. Ideologisella rintamalla sen tuhoa toivoivat
kommunisminvastaiset liikkeet ja järjestöt, jotka näkivät sen edelleen
kommunistisen puolueen rikoskumppanina. Valtion rakenteisiin loppuvuodesta perustetut uudet nuorisasiainkomiteat puolestaan näkivät
nuorisoliitossa vaihtoehtoisen vallan keskittymän, joka kilpaili valtion
virallisten nuorisopoliittisten elinten kanssa.105 Sekä muut nuorisojärjestöt että Valko-Venäjän nuorisoasiainhallinto katselivat kadehtien
Komsomolin päärakennusta, joka sijaitsi aivan Minskin ydinkeskustassa ja oli nuorisoliitolle tuottoisa sijoituskohde.106 Näissä olosuhteissa
smb:n keskuskomiteassa kypsyi ajatus siitä, että ainut tapa suojautua
vihollisia vastaan oli löytää järjestölle poliittinen suojelija. Puhuessaan
Mahiljoun piirijärjestön kokouksessa joulukuussa 1992 nuorisoliiton
102 ven. Sojuz molodjoži Belarusi; vven. Sajuz molodzi Belarusi, lyhennettynä molemmilla kielillä
SMB.
103 Feduta 2017.
104 Protokol 9 plenuma obkoma ot 20.11.1992, f. 90, op. 1, d. 2, Homielin alueen kansalaisjärjestöjen valtionarkisto (GAOOG); Protokoly XXVII konferencii Mogilevskoj oblastnoj organizatsii
SMB ot 16.12.1993, f. 69, op. 1, d. 3, GAOOMog; Protokol 25 OVK SMB ot 22.06.1993, f. 21, op. 41,
d. 12, GAOOGr.
105 Feduta 2017; V. A. Denisenkon, piirijärjestön komitean pääsihteerin avauspuheenvuoro ’O
položenii del v oblastnoi organizatsii SMB’, Protokol 9 plenuma obkoma ot 20.11.1992, f. 90, op. 1,
d. 2, ll. 9–11, GAOOG.
106 Feduta 2017. Ks. myös Krylovych, Irina 2000: Molodym u nas – doroga. Belorusskii rynok,
6(4).
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pääsihteeri Aljaksandr Feduta väitti päätöksen nuorisoliiton poliittisesta sitoutumattomuudesta ”leikanneen siltä siivet”.107 Fedutan ja
tämän kannattajien mielestä poliittisen sitoutumattomuuden sijaan
smb:n pitäisi päinvastoin osallistua aktiivisesti sekä parlamentti- että
presidentinkampanjoihin tukemalla niitä ehdokkaita, jotka voivat ajaa
nuorison (ja nuorisoliiton) etua päätöksentekijöiden tasolla.108
Kuten vuoden 1992 ja 1993 edustajakokousten pöytäkirjoista ilmenee, keskuskomitealaisten ajatuksen nuorisoliiton poliittisen sitoutumattomuuden hylkäämisestä synnytti muuttunut kokemustila. Odotushorisontissa kyti ajatus siitä, että vastaperustettu (ja
taloudellisista vaikeuksista kärsivä) valtion nuorisoasiainkomitea saattaisi lähitulevaisuudessa yrittää takavarikoida smb:n keskuskomitean
rakennuksen, joka oli liiton taloudellisen turvallisuuden tae. Odotushorisontissa ei siis siintänyt usko esimerkiksi jäsenmaksuista saatavien
tulojen kasvamiseen lähitulevaisuudessa, ainakaan niin paljoa, että sillä
voitaisiin ylläpitää senhetkistä virkamieskoneistoa. Tämän seurauksena
smb alkoi visioida tulevaisuuttaan ennen kaikkea poliittisena toimijana, mikä sai sen myös etsimään poliittista suojelijaa.
Valko-Venäjän ensimmäiset presidentinvaalit kesällä 1994 tarjosivat mahdollisuuden tällaisen suojelun hankkimiseen. smb:n keskuskomiteassa muistettiin tuolloin eräs elokuun 1991 Komsomol-pleenumiin kutsutuista puhujista, nuori korkeimman neuvoston puhemies
Aljaksandr Lukašenka, joka oli tuolloin ehdottanut nuorisoliitolle
yhteistyötä. ”Uskokaa, ette ainoastaan te tarvitse meitä [kansanedustajia], vaan myös me tarvitsemme teitä, ihmisiä, jotka toimivat aktiivisesti yhteiskunnan ruohonjuuritasolla.”109 Lukašenka oli itse ollut
seitsemän vuotta Komsomolin työntekijänä kotipaikkakunnallaan
Horkissa ja opiskelukaupungissaan Mahiljoussa Itä-Valko-Venäjällä,
mutta vaihtanut urakehityksen kollektiivitilan johtajan tehtäviin ja
myöhemmin politiikkaan. Hänellä ei 1990-luvun alussa ollut hen107 Fedutan puheenvuoro, Protokoly XXVII konferentsii Mogilevskoj oblastnoj organizatsii SMB
ot 16.12.1993, f. 69, op. 1, d. 3, ll. 27-28, GAOOMog.
108 Obraštšenie, Protokol 25 otšetno-vybornoj konferentsii SMB ot 22.6.1993, f. 21, op. 41, d.
12, l. 25, GAOOGr; Klimenkovin puheenvuoro, Protokoly XXVII konferentsii Mogilevskoj oblastnoj
organizatsii SMB ot 16.12.1993, f. 69, op. 1, d. 3, l. 15, GAOOMog.
109 Protokol objedinennogo plenuma TsK i TsKK LKSMB ot 31.8.1991, f. 63p, op. 7, d. 1156, l.
18, NARB.
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kilökohtaisia siteitä nuorisoliittoon.110 Lukašenkan julkilausuma ja
odotushorisontti, jota se peilaa, kielii kuitenkin ajatuksesta Komsomolin luonnollisena pidetystä liitosta valtion ja yksittäisten poliitikkojen kanssa, mikä epäilemättä perustui tämän omaan aikaisempaan
kokemukseen järjestöstä.
Presidentinvaalien alla smb:n keskuskomitea tuli Alexandr
Fedutan johdolla siihen lopputulokseen, että järjestön kannattaisi
ryhtyä tukemaan nimenomaan Aljaksandr Lukašenkan ehdokkuutta.
Tukea perusteltiin sillä, että Lukašenkan vaaliohjelma oli lähinnä nuorisoliiton intressejä, ja tämä oli myös politiikan ulkopuolelta tulevana
nuorena poliitikkona nuoriin parhaiten vetoava ehdokas.111 Nuorisoliitto ei kuitenkaan voinut sääntöjensä takia tukea Lukašenkaa avoimesti, vaan auttoi tätä epäsuorasti tarjoamalla Lukašenkan vaalitoimistolle toimitilat liiton keskustoimistolta.112
Poliittisen suojelijan löytämisen lisäksi keväällä 1993 Valko-Venäjän nuorisoliitto pyrki edellisvuosien tavoin takaamaan mahdollisimman suuren jäsenmäärän. Vaikka moni asia oli muuttunut järjestön
tavoitteista sen toimintaperiaatteisiin, tähtäsi smb edelleen mahdollisimman suureen jäsenistöön. Syynä tähän oli se, että suuri jäsenmäärä
olisi todiste kuihtuvan nuorisoliiton yhteiskunnallisesta merkityksestä
ja takaisi tarvittaessa mahdollisuuden vaalikampanjointiin liittyvään
ruohonjuuritason mobilisaatioon. Tärkeintä oli pysäyttää järjestön
jäsenmäärän lasku.113 Mahiljoun piirijärjestön pääsihteeri Leonid
Klimenkov argumentoi, että oli kannattavaa houkutella järjestöön
koululaisia järjestämällä näille mieluisia tapahtumia, vaikkeivat nämä
maksaisikaan jäsenmaksuja, sillä vain tällä tavoin jäsenmäärä voitaisiin pitää nykyisellä tasolla.114 Tämän ajan odotushorisontissa piirtyy
kuva nuorisojärjestöstä, joka siis yhtäältä vastaisi jäsentensä tarpeisiin
järjestämällä näille mieluisaa toimintaa, mutta toisaalta edistäisi myös
pyydettäessä poliittisen suojelijansa intressejä. Osa 1990-luvun tait110 Feduta 2005, 19–21, 56–57.
111 Feduta 2017. Lukašenka oli vaalien aikaan 39-vuotias.
112 Feduta 2005, 136–137.
113 Klimenkovin puheenvuoro, Protokoly XXVII konferentsii Mogilevskoj oblastnoj organizatsii
SMB ot 16.12.1993, f. 69, op. 1, d. 3, l. 12, GAOOMog.
114 Sama.
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teen idealismista nuorison edun ajajana oli siis väistynyt pragmatismin
tieltä. Tähän vaikutti epäilemättä kokemus nuorista, jotka toisin kuin
liiton toimijat olivat perestroikan ruusunpunaiset lasit silmillään odottaneet, olivat yhä edelleen välinpitämättömiä smb:n suhteen.
Aljaksandr Lukašenkan voitettua presidentinvaalit sekasortoinen
aikakausi Valko-Venäjän nuorisoliiton historiassa päättyi. 1990-luvun
loppuun mennessä smb:n asema Valko-Venäjän yhteiskunnallisella
kentällä vakaantui ja siitä kehittyi muutaman seuraavan vuoden aikana
itsenäinen kansalaisjärjestö, joka vaali hyviä suhteita valtion toimielimiin.115 smb:n ja Lukašenkan yhteistyö ei kuitenkaan kestänyt pitkään:
järjestö etääntyi Lukašenkan hallituksesta pian tämän vaalivoiton jälkeen henkilökohtaisten kahnausten seurauksena.116 1990-luvun puoliväliin tultaessa valtaosa smb:n jäsenistä oli koululaisia ja opiskelijoita,
joille järjestö tarjosi lähinnä erilaisia kouluttautumismahdollisuuksia.117 Jäsenmaksut olivat virallisesti voimassa, mutta niitä ei kerätty
säntillisesti. Sen sijaan järjestö rahoitti toimintansa ensi tilassa valtiolta ja ulkomaisilta rahastoilta saatujen apurahojen sekä Komsomolilta perinnöksi jääneen omaisuuden voimin.118 Valko-Venäjän nuorisoliitosta ei koskaan kasvanut Komsomolin kaltaista massajärjestöä,
mutta sen piiriosastot takasivat sen, että järjestö toimi kautta maan.
Vuonna 1997 järjestön jäsenmäärä oli 84 690 henkeä, mikä teki siitä
Valko-Venäjän tuon ajan suurimman nuorisojärjestön.119
Vuonna 1997 Valko-Venäjän nuorisoliitolle ilmaantui haaste, joka
lopulta johti järjestön tuhoon. Yksi osa presidentti Lukašenkan vallan
keskittämispyrkimyksiä oli tuoda maan kansalaisjärjestöt hallituksen
kontrolloinnin alaisuuteen. Vuonna 1997 presidentin tuella perustettiin uusi Valko-Venäjän patrioottinen nuorisoliitto120, joka tuki avoimesti Lukašenkaa ja tämän politiikkaa. Vuosien painostuksen seu115 Ks. esim. Protokoly 5-6 zasedanij bjuro oblastnogo komiteta SMB ot 17.10.–28.12.1994, f.
69, op. 1, d. 8, GAOOMog; Protokol 28 Gomel’skoj oblastnoj otšetno-vybornoj konferentsii ot 30
janvarja 1997 goda i dokumenty k nemu, f. 90, op.1, d. 35, GAOOG.
116 Feduta 2005, 14–17.
117 Ks. esim. Protokol 2 zasedanij bjuro obkoma BSM ot 15.1.1998, f. 69, op. 1, d. 24, GAOOMog.
118 Velichko, Vladislav 2001: Organizatsionnyi analiz obshchestvennogo obyedinenia
”Belorusskij soyuz molodjoži”, 6.
119 Yazykovich, Olga 1997: ’My ne koty. My BSMovtsy!’ Vetšernij Minsk 29.04.1997, nro. 80.
120 ven. Belorusskii patriotitšeskii sojuz molodjoži, vven. Belaruski patryjatyčny sajuz molodzi
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rauksena, keväällä 2002, Valko-Venäjän nuorisoliitto ja Valko-Venäjän
patrioottinen nuorisoliitto yhdistyivät uudeksi massanuorisojärjestöksi, Valko-Venäjän tasavaltalaiseksi nuorisoliitoksi.121 Yhdistymisen
taustalla oli muun muassa päätös takavarikoida Valko-Venäjän nuorisoliitolta Komsomolilta sille periytynyt omaisuus, ennen kaikkea
jo 1990-luvun alussa kiistakapulana ollut keskuskomitean rakennus
Minskin keskustassa.

Lopuksi
Itä-Euroopan historiassa perestroikan loppuvuodet ja Neuvostoliiton
raunioista kuoriutuneiden valtioiden alkuvuodet muistetaan hulluuden
aikakautena, jolloin tulevaisuudesta oli mitä erilaisimpia mielikuvia.
Neuvostoliiton tuhoon johtaneiden syiden punnitsemisen lisäksi
muutamat historiantutkijat ovat tarkastelleet murroksen keskellä eläneiden ihmisten ja poliittisten toimijoiden kokemuksia tapahtumien
kulusta.122 Tässä artikkelissa perestroikan aikaisia ja Valko-Venäjän varhaisen itsenäisyyden ajan tulevaisuuskuvia on peilattu Valko-Venäjän
Leninin kommunistisen nuorisoliiton, eli tuttavallisemmin Komsomolin, ja sen toimintaa ohjanneiden yksilöiden kautta. Artikkelin
tavoitteena on ollut tarjota ikkuna Neuvostoliiton hajoamisen aikakauteen, jonka monimuotoisuutta ei vielä ole kartoitettu tarpeeksi.
Tarkastelu nuorisoliiton kamppailusta säilymisensä puolesta vuodesta
1987 vuoteen 1994 Reinhart Koselleckin kokemustila- ja odotushorisontti -käsitteitä soveltaen osoittaa historiallisen institutionalismin
mukaisesti, kuinka ulkoiset paineet mahdollistavat järjestön täysmittaisen uudistumisen ennätyslyhyessä ajassa. Toisaalta uudistustavasta
paistoi myös neuvostoliittolaisen organisaatiokulttuurin ja Komsomolin perinteiden vaikutus, sillä ne toteutettiin keskuskomitean tiukan
johdon mukaisesti jättäen rivijäsenten mielipiteet huomioimatta.
Valinnoissa eri uudistumispolkujen välillä esiin nousivat erilaiset oletukset, pelot ja toiveet Valko-Venäjän tulevaisuudesta. 1980-luvun
lopulla ja 1990-luvun alussa glasnost-politiikan vauhdittamana poh121
122

ven. Belorusskii respubliskanskii sojuz molodjoži, vven. Belaruski respublikanski sajuz molodzi
Solnick 1998, Yurchak 2005.
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dintaa herätti etenkin kommunistisen puolueen rooli yhteiskunnassa,
1990-luvun alussa taas Komsomol-toimijoiden odotushorisonttia
värittivät Valko-Venäjän kansallisuusaatteen nousu sekä markkinatalouden hiipiminen jokapäiväiseen elämään. Vuoden 1992 alussa Komsomolin keskuskomiteassa puolestaan punnittiin Valko-Venäjän valtiollisen itsenäisyyden pysyvyyttä ja järjestön suhdetta uusiin valtion
nuorisopolitiikan elimiin. Pelko omaisuuden menetyksestä sai kommunismin aatteen virallisesti hylänneen nuorisojärjestön hakemaan
turvaa tuon ajan nousevalta poliittiselta tähdeltä, presidenttiehdokas
Aljaksandr Lukašenkalta, vanhojen kommunistitovereiden sijaan.
Tuossa vaiheessa liiton keskuskomitea vihdoin järkeili tällä olevan iäkkäämpiä kommunisteja paremmat mahdollisuudet menestyä vaaleissa.
Valko-Venäjän Komsomol-järjestön tarkastelu vahvistaa historiallisen institutionalismin perusteesin siitä, että organisaation radikaalit
muutokset tapahtuvat historiallisina murroskausina olosuhteiden
muutosten seurauksena. Neuvostoliiton Komsomolin pääsihteerin
Viktor Mironenkon julistaessa nuorisoliiton olevan kriisissä keväällä
1987 lausahdus ei tullut yllätyksenä kenellekään Komsomolin toimintaan tarkemmin perehtyneelle. Nuorisojärjestön tarve uudistumiselle oli kasautunut vuosikymmenten aikana, mutta yhteiskunnan suhteellisen vakauden aikana muutoksiin ei ollut ryhdytty. Nuorisoliitto
alkoi muuttua vasta perestroikan ajalla, jolloin jäsenmäärä laski huomattavasti, lehdistö arvosteli liittoa lakkaamatta glasnostin nimessä ja
markkinataloudelliset kokeilut osoittautuivat nuorison kommunistista
kasvattamista kiinnostavammaksi. Monissa Neuvostoliiton entisissä
maissa tämä muutos johti paikalliset Komsomol-järjestöt hajottamaan
itse itsensä, mutta Valko-Venäjällä reformit onnistuivat luotsaamaan
nuorisoliiton 1990-luvun taitteen murroskauden läpi. Tosin tapa, millä
uudistukset toteutettiin, kieli vuosikymmenten Komsomol-perinnöstä,
minkä takia myös historiallisen institutionalismin toinen perusteesi
perustavanlaatuisten muutosten hitaudesta organisaation kulttuurissa
pitää tässä kohdassa paikkansa. Kuten artikkelin tarkastelu osoittaa,
selviytymistarinan taustalla vaikuttivat paitsi rakenteelliset tekijät
myös yksittäiset toimijat, etenkin keskuskomitean virkamiehet, joiden
käsiin päätösvalta oli keskittynyt. Valko-Venäjän nuorisoliiton kohtaloksi koitui viime kädessä yksittäinen, ulkopuolinen toimija: presilvan
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sidentti Aljaksandr Lukašenka, jonka rakentamassa valtiossa itsenäiselle, merkittävän kokoiselle kansalaisjärjestölle ei enää 2000-luvun
alussa ollut tilaa.
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Viron tasavallan
palauttamisen merkitys
virolaisessa historiakäsityksessä
veikko jarmala

Historian kehitykselle on yleensä tyypillistä jatkuvuuden, keston ja
kontinuiteetin idea, mutta meidän lähihistoriaamme kantaa diskontinuiteetin idea. Vuosina 1940–1941 katkesi luonnollinen elämä ja siihenastinen historian kehitys lähti uusille raiteille. Muutokset olivat erittäin syviä ja katkos jyrkkä.1

Tämä virolaisen historioitsijan Enn Tarvelin sitaatti kiteyttää virolaisen historiantutkimuksen ongelman. Viron poliittinen historia ei
taivu perinteiseen lineaariseen aikakäsitykseen, jossa eri ajanjaksot ja
vaiheet seuraavat toisiaan. Kansallinen historiankirjoitus ei myöskään
ole pystynyt esittämään sellaista suoraa kansakunnan kehityskertomusta, mikä on onnistunut esimerkiksi virolaisten tarkasti seuraamassa
Suomessa.
Monesti Suomi esiintyy Virolle eräänlaisena vaihtoehtona, miten
asiat olisivat voineet mennä.2 Tämä korostuu erityisesti nyt molempien
tasavaltojen 100-vuotisjuhlan yhteydessä. Suomi on ikään kuin poikkeus muiden Itä-Euroopan reunavaltioiden joukossa. Baltian maat
2 Laar, Mart 2013: Milline Eesti võinuks olla? Eesti Päevaleht, 27.3.2013. Julkaistu delfi.
ee-verkkouutispalvelussa. <http://epl.delfi.ee/news/eesti/mart-laar-milline-eesti-voinuks-olla?id=65881026>.
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itsenäistyivät pian Suomen jälkeen vuonna 1918, ja esimerkiksi Viro
oli yhteiskunnallisessa ja valtiollisessa kehityksessä jotakuinkin samalla
viivalla Suomen kanssa vuosina 1918–1939. Suomesta eroten Viro
kuitenkin siirtyi vuonna 1934 autoritaarisen hallinnon tielle, mutta
muuten yhteiskuntajärjestys säilyi entisellään. Maa oli Suomen tapaan
yksityisomistukseen ja yrittämisen vapauteen perustuva agraariyhteiskunta, jonka talouden muodostivat maatalous, teollisuus ja kauppa.3
Syksyllä 1939 Viro tunnetusti valitsi toisin kuin Suomi, mikä johti
oman itsenäisyyden ja yhteiskuntajärjestelmän menettämiseen neuvostomiehityksen myötä kesäkuussa 1940.
Länsimaisessa tutkimuksessa Baltian maat hahmotetaan yhdeksi
kokonaisuudeksi, identtisiksi, mutta itse asiassa ne eroavat toisistaan
paljonkin. Baltian maat eroavat muista ns. entisen itäblokin maista
myös historiallis-oikeudellisen asemansa takia. Baltian tasavaltojen
kokemuksessa miehitys on vahvempi kuin asema sosialistisena maana,
koska kommunistisen puolueen ”valta perustui vain miehitysarmeijan
tukeen”.4
Jos Baltian maat ovat oma kokonaisuutensa Itä-Euroopan
entisten kommunistivaltioiden joukossa, on Viro oma poikkeuksensa
Baltian maiden joukossa. Esimerkiksi Liettua palautti itsenäisyytensä
1990, sen satavuotisjuhlavuosikin on teemaltaan Restored Lithuania
100 5, mutta se ei ollut toiminnassaan niin tarkka palauttamisensa historiallis-oikeudellisista periaatteista kuin Viro. Liettuan sosialistisen
neuvostotasavallan eli Liettuan SNT:n korkein neuvosto yksinkertaisesti julisti maan itsenäiseksi, mikä oli virolaisille palauttajille kauhistus.6 Latvian yhteiskuntarakenne taas kärsi kaikkein radikaaleimmin
neuvostomiehityksen aikana, ja vaikka se ainoana Baltian maana on
palauttanut voimaan aiemman perustuslakinsa vuodelta 1922, on Latvian poliittinen, taloudellinen ja kansallinen tasapaino ollut kaikkein
3 Zetterberg, Seppo 2007: Viron historia. Jyväskylä,SKS 564-567.
4 Antons, Karolina; Kaasik, Peeter et al. 2009: Kommunistlike reziimide kuritegudest. Õppematerjal. Tallinna, Eesti Mälu Instituut/Eesti Ajalooõpetajate Selts, 25–26.
5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės Oficiali svetainė 2018: Restored Lithuania turns 100.
Inspired by the future. Liettuan 100-vuotisjuhlavuoden virallinen verkkosivusto. <http://www.
lietuva.lt/100/en/discover-lithuania/news-1/restored-lithuania-turns-100-inspired-by-the-future>.
6 Kiin, Sirje (toim.) 2000: Eesti kongress – siis ja praegu. Tallinna, SE&JS, 54–55.
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herkin. Latvia venäläistettiin Baltian maista kaikkein kovimmin: esimerkiksi latvialaisten osuus Latviassa laski 50 vuoden miehityksen
aikana 75,5 prosentista 52 prosenttiin. Verrattuna muihin Baltian
maihin Liettua ei menettänyt Venäjän sosialistiselle federatiiviselle
neuvostotasavallalle eli Venäjän SFNT:lle alueita miehityksen aikana,
vaan peräti laajensi maa-aluettaan, ja liettualaisten osuus maassa onkin
nyt jotakuinkin sama kuin 1920-luvulla.7
Demografisten muutosten erot ja niiden vaikutukset yhteiskunnalliseen kehitykseen ovat siten sen verran erilaisia, ettei allekirjoittanut lähde niitä yksityiskohtaisemmin tämän artikkelin puitteissa
analysoimaan, eikä vähiten riittämättömän latvian ja liettuan kielitaidon takia, joten artikkeli keskittyy ainoastaan Viroon. Analyysi taas
perustuu nyky-Viron valtavirran historiantutkimukseen ja virolaiskirjoittajien tuotantoon.
100-vuotiaan Viron tasavallan tapauksessa kiinnostava tutkimusaihe on tasavallan palauttaminen ja sen historiallis-oikeudelliset perusteet. Miten jatkuvuutta on ylläpidetty, argumentoitu ja
lopulta sovellettu käytännön politiikassa, joka pohjautuu vallitsevaan
historiakäsitykseen? Tasavallan palauttamisessa menneisyys on ollut
yhtä oleellisessa asemassa kuin nykyisyys ja tulevaisuuskin, koska koetusta menneisyydestä kumpuavat periaatteet ovat määrittäneet uuden
yhteiskunnan rakentamista. Mikä on jatkuvuuden ja katkoksen; neuvostoyhteiskunnan jättämien jälkien ja menetetyn puolivuosisadan
(kaotatud poolsajand)8 välinen suhde?
Lisäksi katkoksen analysointi edellyttää kahdessa eri maailmassa,
ulko- ja koti-Virossa, syntyneiden argumenttien ja käsitystapojen
yhteensovittamisen jäljittämistä. Pääasiassa ulko-Virossa kehittynyt,
analysoitu ja argumentoitu historiallis-oikeudellinen lähestymistapa
omaksuttiin 1980-luvun lopun itsenäisyysliikkeessä, vaikka koti-Viron
7 Liettuan SNT sai ”ystävyyden osoituksena” vuonna 1920 Puolalle menettämänsä Vilnan
alueen Itä-Puolan miehittäneeltä Neuvostoliitolta vuonna 1940. Vuonna 1939 Saksalle menetetty
Memelin/Klaipedan alue palautettiin Liettualle sodan jälkeen; Liettualaisten osuus vuonna 1923
oli 89,3 ja 84,2 vuonna 2011. Lisäksi historialliselta asujaimistoltaan puolalais-juutalainen Vilna
on nykyään selvästi liettualaisenemmistöinen (63,4 %). Lietuvos Statistikos Departemantas 2011:
Lietuvos gyventojai 2011 metais. 2011 m. gyventojų surašymo rezultatai. LS, Vilna, 21, 23.
8 Kiinnostavaa käsitettä menetetty puolivuosisata on käyttänyt kirjailija Ats Miller (oik. Siim
Veskimees): Kellele korraldatakse nõukanostalgia kontserti? Õhtuleht, 13.2.2018.
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40–50-vuotinen neuvostotodellisuus oli jotakin aivan toista kuin
pakolaispiirien todellisuus länsimaissa. Historiallis-oikeustieteelliset
perustelut pohjautuvat länsimaiseen oikeuskäsitykseen, jolla ei ollut
sijaa Neuvosto-Eestissä.9 Toisaalta juuri nämä perustelut koettiin
virolaisten parissa omemmiksi ja vakuuttavammiksi kuin jatkaminen
itsenäisenä (uutena) valtiona Eestin SNT:n pohjalta. Tämä taas liittyy
kysymykseen siitä, kuinka syvällisesti virolaiset olivat omaksuneet neuvostojärjestelmän.
Vuoden 1940 aiheuttama katkos on Viron historiassa ja kansan
itseymmärryksessä totaalinen. Sen jälkeen, kun puna-armeija oli
sadantuhannen miehen vahvuisena marssinut Viroon 17. kesäkuuta
1940, toteutettiin Viron tasavallan likvidointi sen omia instituutioita
ja hallintoelimiä käyttäen. Neuvostomiehitys pakotti Viron likvidoimaan oman itsenäisyytensä. Tätä edesauttoi vuoden 1938 perustuslain
mahdollistama presidentin laaja asetusvalta, jonka rajoituksissa ei ollut
otettu huomioon mahdollisuutta, että presidentti toimisi ulkoapäin
pakotettuna. Suurin osa Viron tasavallan hallinnon ytimestä lakkautettiin presidentti Konstantin Pätsin allekirjoittamilla asetuksilla, joita
oli noin 50 ja joiden sisällöstä vastasi Neuvostoliiton lähetystö. Osa
näistä asetuksista ylitti presidentin toimivaltuudet ja esimerkiksi uudet
parlamenttivaalit järjestettiin perustuslain vastaisesti. Samoin perustuslain vastaisesti valittiin kaksikamarisesta parlamentista vain alahuone riigivolikogu. Stalinistisen demokratian mukaisesti oli mahdollista äänestää vain kommunistijohtoisen Viron työkansan liiton (Eesti
Töötava Rahva Liit, ETRL) ehdokaslistaa. Heti ensi töikseen uusi riigivolikogu julisti Viron tasavallan Eestin sosialistiseksi neuvostotasavallaksi ja anoi Neuvostoliiton jäsenyyttä.10
Tämä äänetön alistuminen (hääletu alistumine) on neuvostomiehityksen traumaattisin osa – erityisesti, kun Viron kansalta ei kysytty
asiasta mitään, vaan hallinto kehotti tekemään yhteistyötä neuvostoliittolaisten ”liittolaisten” kanssa. Pätsin johtama pieni hallintoeliitti
päätti Viron itsenäisyyden kohtalosta. Se kuvitteli toimillaan voitta9 Allekirjoittanut käyttää nimitystä Eesti erottamaan neuvostomiehityksen ja sen järjestelmän
Viron tasavallasta. Samalla se kuvaa selvemmin Viron tasavallan jatkuvuutta ja Eestin SNT:n erillisyyttä siitä.
10 Zetterberg 2007, 626; 629–630.
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vansa aikaa ja pitävänsä Viron kansan erossa maailmansodan myrskyistä.11 Virolaisille historioitsijoille Pätsin toiminta johtamansa
maansa likvidoimiseksi on ollut vieläkin käsittämätöntä.12
Viron tasavallan likvidoiminen oli ennen kaikkea fyysistä. Kesäkuussa 1940 kyyditettiin (juuniküüditamine) ainakin 9 267 virolaista Kirovin ja Novosibirskin oblasteihin Siperiaan. Ensimmäisen
neuvostomiehistysvuoden uhrien kokonaismäärä oli noin 48 000. Täydellinen kollektivisointi jäi ensimmäisen neuvostomiehityksen aikana
tekemättä, mutta yksityisomistus ja ihmishengen koskemattomuus
ehdittiin kumota. Saksalaismiehityksen (1941–1944) uhriluku oli
noin 32 000. Suurin kyyditys toteutettiin neljä ja puoli vuotta toisen
neuvostomiehityksen jälkeen maaliskuussa 1949 (märtsiküüditamine).
Tuolloin noin 20 000 virolaista kyyditettiin Siperiaan ja Kazakstaniin.
Koko toisen neuvostomiehityksen (1944–1991) repressioiden uhriluvuksi on laskettu 111 000 virolaista.13
Viron tasavallan 11 valtionpäämiehestä (pääministeristä), ml.
presidentti Konstantin Päts, jäi henkiin ainoastaan yksi, August Rei.
Ensimmäisen neuvostomiehityksen aikana pidätettiin 47 entistä
ministeriä, joista surmattiin 44. Länteen pääsi viimeisestä 120-paikkaisesta VI Riigikogusta (alahuone riigivolikogu ja ylähuone riiginõukogu
yhdessä) Rein lisäksi 28 kansanedustajaa. Viimeisen puolueparlamentaarisen riigikogun eli VI Riigikogun (1932) 100 jäsenestä oli vuonna
1944 tapettu 57. Miehitystä edeltäneistä 11 maaherrasta (maavanem)
jäi henkiin vain kaksi. Kunnanjohtajista tapettiin yli puolet ja niin
edelleen.14 Tällaisen terrorin jäljiltä jatkuvuuden ylläpitäminen oli
varsin vaikeaa, mikä sen toteuttajien tarkoituksena oli tietysti ollutkin.

11 Tätä koko prosessia kuvaa perusteellisesti: Ilmjärv, Magnus 2004: Silent Submission. Formation of Foreign Policy of Estonia, Latvia and Lithuania, Period from mid-1920s to Annexation in
1940. Tallinna, Acta Universitatis Stockholmiensis.
12 Vahtre, Lauri 2006: Konstantin Päts: inimene ja legend, Postimees, 18.1.2006. Julkaistu Postimees-sanomalehden verkkoarkistossa. <https://www.postimees.ee/1522065/konstantin-pats-inimene-ja-legend>.
13 EV Justitsministeerium 2005: Valge raamat. Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940–
1941. Tallinna. Eesti Entsükloopediakirjastus, 13–20.
14 Sama; Paavle, Indrek 2004: Eesti Vabariigi valitsusliikmete saatus, Eesti riigi hävitamine.
Teoksessa Ahonen, Heiki (toim.) 2004: Ülevaated okupatsiooniajast. Tallinna. Kistler-Ritso Eesti
Sihtasutus. Teoksen verkkoversio. <http://www.okupatsioon.ee/1940/ylevaated.html>.
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Ensimmäiset tasavallan palauttamisyritykset
Saksan hyökättyä Neuvostoliittoon 22. kesäkuuta 1941 nopeasti edenneet saksalaisjoukot otettiin Baltiassa vastaan vapauttajina. Virolaisten omat Omakaitse-suojeluskuntajoukot ja metsäveljet valtasivat
Etelä-Viron ennen saksalaisten saapumista. Esimerkiksi Tarton maakunnan maaherra otti paikkansa takaisin ja määräsi 11. heinäkuuta
1941 takaisin virkoihinsa ne, jotka olivat toimineet kunnanjohtajina
ja virkamiehinä ennen 21. kesäkuuta 1940, jolloin Neuvostoliiton
lähetystön koostama Johannes Vares-Barbaruksen nukkehallitus oli
astunut virkaansa. Viron tasavallan sinimustavalkoiset liput ilmestyivät
hallintorakennuksiin, ja kadut palautettiin Viron tasavallan aikaisille
nimilleen, joskin Viron lipun rinnalla piti käyttää Saksan hakaristilippua. Samoin Viron tasavallan aikaiset virolaiset lehdet alkoivat jälleen ilmestyä.15 Nämä olivat ensimmäiset esimerkit tasavallan palauttamispyrkimyksistä. Sittemmin vuonna 1991 palautetussa Viron
tasavallassa on nähty, esimerkiksi kansalaisuusasioissa, Viron tasavallan
viimeiseksi päiväksi 20. kesäkuun sijaan 16. kesäkuuta, jota seuraavana
päivänä neuvostojoukot marssivat maahan. Hallinnollinen miehitys
(nukkehallitus) seurasi näet jo tapahtunutta sotilaallista miehitystä.
Heti saksalaisten saavuttua virolaisten itsensä palauttamat hallintoelimet ja instituutiot alistettiin miehityshallinnon alaisuuteen.
Esimerkiksi virolaiset olivat palauttaneet tasavallan aikaisen poliisijärjestelmän syksyllä 1941, mutta toukokuussa 1942 saksalaiset lopettivat sen ja alistivat sen Saksan turvallisuuspalvelu Sicherheitsdienstille
(SD).16 Viimeinen pääministeri Jüri Uluots jätti 29. heinäkuuta saksalaisille muistion, jossa ehdotti Viron kansallisen armeijan ja keskushallinnon palauttamista, mutta sai kielteisen vastauksen. Virolaisille
selvisi viimeistään keväällä 1942, että Saksa ei aikonut sallia Viron

15 Eesti ajalehed ilmuvad jälle, Postimees, 13.7.1941, 1; Tartu tänavate nimed endistatud, Postimees 15.7.1941, 2; Eesti vabastatud alade partisanide üldjuhi käskkiri nr. 2 ja Tartu maavanema
korraldus oma valitsustele, Postimees 17.7.1941, 1.
16 Noormets, Tiit 2002: Eesti Julgeolekupolitsei aruanded 1941–1944. Eesti üldine olukord ja
rahva meeleolu Saksa okupatsiooni perioodil politseidokumentide peeglis, Tallinna, Riigiarhiiv, 13.
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itsenäisyyden palauttamista, vaan suhtautui vihamielisesti virolaiseen
kansallismielisyyteen, ja aikoi pikemminkin saksalaistaa alueen.17
Yksi Viron oikeudellisen jatkuvuuden lähtökohdista on Jüri
Uluotsan asema pääministerinä tasavallan presidentin tehtävissä (Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis). Vuoden 1938 perustuslain18
mukaan pääministeristä tuli vt. presidentti, jos tasavallan presidentti
oli estynyt hoitamaan tehtäviään, kuten Päts oli erottuaan virallisesti
tehtävistään 21. heinäkuuta 1940. Presidentti Pätsin oma toiminta oli
19. kesäkuuta lähtien ollut laillisesti mitätöntä (õigustühine) sotilaallisesta miehityksestä johtuen.19
Vuosina 1941–1944 virolaisten maanalaisessa toiminnassa tulivat
esiin Pätsin hallinnon aikaiset poliittiset erot. Uluots edusti Pätsin
autoritaarisen ajan hallintoeliittiä, joka uskoi Saksan voittoon ja vaali
Pätsin perustuslain henkeä. Vanhan opposition edustajat August Rein
johdolla taas luottivat lännen apuun. Lopulta Viron aseman käydessä
kriittiseksi maan alla toimineet Viron puolueiden edustajat yhdistyivät
eräänlaiseksi ”pseudoparlamentiksi”20 nimeltä Viron tasavallan kansalliskomitea (Eesti Vabariigi Rahvuskomitee, EVR). Huhtikuun 20. päivänä 1944 kutsuttiin salaisesti koolle Viron tasavallan perustuslain 48.
pykälän mukaisesti tasavallan presidentin sijaisen valitsijamieskokous,
joka päätti olla valitsematta uutta vt. presidenttiä, koska Pätsin kohtalosta ei ollut tietoa. Täten Uluots jäi vt. presidenttinä toimivaksi pääministeriksi. Kokous julisti kaikki 21. kesäkuuta 1940 jälkeen tehdyt

17 Sarv, Enn 1998: Eesti Vabariigi Rahvuskomitee. Akadeemia, 8/1998, 1614; Raun, Toivo U
2002: Estonia and Estonians. Updated 2nd Edition. Stanford, Hoover Press, 162–163.
18 Eesti Vabariigi Põhiseadus 1938. Julkaistu Viron valtion virallisen lehden Riigiteatajan verkkoarkistossa. <https://www.riigiteataja.ee/failid/1937.html> .
19 Näin laskee Enn Sarv, koska tuolloin maahan saapui miehityshallinnon ja nukkehallituksen
perustamisesta vastannut Stalinin erityisedustaja Andrei Ždanov. Sarv, Enn 2003: President Päts
ja riikluse järjepidevuse säilimise probleem. Teoksessa Sarv, Enn 2003: EV kontinuiteet 1940–1945.
Tallinna, Kistler-Ritso Fond. Verkkoversio <http://web.archive.org/web/20070611040904/http://
www.okupatsioon.ee/kaastood/vab/index.html>.
20 Enn Sarven nimitys, Sarv 1998.
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päätökset laittomiksi ja julisti viimeisten laillisten hallinto-orgaanien
toimineen 16. kesäkuuta 1940.21
Kun saksalaiset yllättäen ilmoittivat yksipuolisesti vastoin aiempia
lupauksiaan jättävänsä Viron 17. syyskuuta, syntyi paniikin lisäksi
mahdollisuus Viron tasavallan palauttamiseksi. Seuraavana päivänä
Uluots nimitti virkaansa Otto Tiefin hallituksen, jonka ministereiksi tulivat monet kansalliskomitealaiset.22 Otto Tiefin hallitus ehti
toimia käytännössä vain viisi päivää ennen neuvostojoukkojen saapumista Tallinnaan. Nykyisin Viron tasavalta laskee pääministeri Tiefin
johtaman 28. perustuslaillisen hallituksen olleen vallassa 8 päivää eli
siihen asti, kunnes Eestin SNT:n johto siirtyi Tallinnaan.23 Toisten
tulkintojen mukaan tämä hallitus oli virassa Johannes Sikkarin hallituksen nimittämiseen 12. tammikuuta 1953 asti.24 Uluots itse pakeni
maasta 20. syyskuuta 1944 Ruotsiin.
Vuoden 1944 jälkeen syntyi kaksi Viroa, Välis- ja Kodu-Eesti, eli
ulko- ja koti-Viro. Ulko-Virossa yritettiin säilyttää Viron tasavallan
aikainen virolaisuus. Koti-Viro taas joutui kokemaan tuon ”porvarillisen tasavallan” hävittämisen. Koti-Virossa jatkunut metsäveljien sissisota neuvostomiehittäjiä vastaan tyrehtyi 1950-luvun alkuun
mennessä, erityisesti 1949 suurkyydityksen ja pakkokollektivisoinnin
myötä. Metsäveljien taistelu oli viimeinen käytännön yritys tasavallan
palauttamiseksi ennen 1980-luvun loppua.

Sodan jälkeen
Otto Tiefin hallituksen jäsenten kohtalot olivat onnettomia muiden
Viron tasavallan poliittisten toimijoiden tapaan. Eräänlainen Neuvostoliiton antama tunnustus tasavallan palauttamiselle oli Moskovassa
21 Zetterberg 2007, 649; Orav, Mart; Nõu, Enn (toim.) 2004: Tõotan ustavaks jääda… Eesti
Vabariigi valitsus 1940–1942. Tartto, Eesti Kirjanduse Selts, 93.
22 Riigi Teataja, nro 1, 20. syyskuuta 1944. Viron valtioneuvoston kanslian (Riigikantselei)
julkaisemana verkossa. <https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/juri_
uluotsa_kaskkiri.pdf>.
23 Eesti Vabariigi Valitsus 2018: Otto Tiefi valitsus. Varasemad valitsused. Viron tasavallan
valtioneuvoston verkkosivuillaan pitämä virallinen listaus maan hallituksista. <https://valitsus.ee/
et/valitsus/varasemad-valitsused/id/28>.
24 Lauri, Urmas 2014: Otto Tiefi valitsuse tähtsus Eesti ajaloos, Lääne Elu, 12.08.2014. Lääne
Elun verkkolehdessä. <https://online.le.ee/2014/08/12/otto-tiefi-valitsuse-tahtsus-eesti-ajaloos/>.
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istuneen tuomioistuimen Tiefin hallituksen toimijoita vastaan lukema
syyte pyrkimyksestä irrottaa Eestin SNT Neuvostoliitosta ja ”restauroida” (restaureerimine) ”porvarillinen järjestys”.25 Tiefin 11-jäsenisestä
hallituksesta vain Uluots, Rei, Rudolf Penno ja Johannes Klesment
selvisivät Ruotsiin.
Mitä useamman Viron tasavallan johtohahmon elämä päättyi
Siperian tundralla tai Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu NKVD:n kellarissa niskalaukaukseen, sitä vaikeammaksi Viron tasavallan oikeudellisen jatkuvuuden säilyttäminen kävi. Tämä toki oli Neuvostoliiton tarkoituskin. Historian kulku muuttui yhä katkonaisemmaksi
ja oikeudellisen jatkuvuuden säilyttämiseksi vaadittiin niin silloisilta
kuin myöhemmiltäkin toimijoilta yhä suurempaa joustavuutta tulkinnoissaan.
Koska Otto Tief oli jäänyt NKVD:n käsiin lokakuussa 1944, oli hän
estynyt toimimaan virassaan. Jüri Uluots kuoli vatsasyöpään 9. tammikuuta 1945 Tukholmassa, joten vt. pääministerin tehtävät siirtyivät
perustuslain 52. pykälän mukaisesti hallituksen vanhimmalle jäsenelle
eli ulkoministeri August Reille, jonka Uluots oli nimittänyt virkaansa
vain reilu viikko ennen kuolemaansa.26 August Rei oli Viron viimeinen
Moskovan-suurlähettiläs, Viron sosialistisen työväenpuolueen johtaja
ja entinen valtionpäämies-pääministeri eli riigivanem (1928–1929).
Perustuslain mukaan August Rein olisi pitänyt kutsua koolle vt.
presidentin valitsijamieskokous, mutta hän jätti sen tekemättä ja teki
joustavan tulkinnan, jonka mukaan pakolaishallituksen vanhimmasta
jäsenestä tuli aina uusi pääministeri tasavallan presidentin tehtävissä
eli vt. presidentti, joka puolestaan nimitti vt. pääministerin johtaman
hallituksen. Tämä oli itse asiassa pragmaattisuudessaan nerokas järjestely, joka mahdollisti pakolaishallituksen olemassaolon – näin oikeudellista kieltä käyttäen – ad aeternum, ikuisesti. Eräänlaista historian
ironiaa on se, että jättämällä noudattamatta vuoden 1938 perustuslain
46. pykälän velvoitetta Rei varmisti sekä pakolaishallitusten että vuosien 1938 ja 1992 perustuslakien välisen jatkuvuuden.27
25 Nõu; Orav (toim.) 2004, 1491.
26 Sama, 103.
27 Mälksoo, Lauri 2005: Nõukogude anneksioon ja riigi järjepidevus – Eesti, Läti ja Leedu staatus
rahvusvahelises õiguses 1940.a-1991.a ja pärast 1991.a. Tallinna, Tartu Ülikooli Kirjastus, 156.

jarmal a

173

August Rein arvostukseen nykypäivän Virossa vaikuttaa keskeisesti hänen asemansa yhtenä jatkuvuuden ylläpitäjistä maanpaossa
(järjepidevuse kandja eksiilis). Kunnioitus ylittää myös puoluerajat.
Esimerkiksi historioitsija Jaak Juske, puoluekannaltaan sosiaalidemokraatti, on sanonut Reistä, että ”varmasti yksi hänen oleellisimmista rooleistaan on ollut toimia sotien jälkeen vuosikausia pakolaishallituksen johtajana kuolemaansa vuonna 1963 asti”.28 Tärkeintä oli,
kuten Viron muinaismuistosuojeluseuran johtajana tunnetuksi tullut,
pitkäaikainen Isänmaa-poliitikko ja entinen ulkoministeri, Trivimi
Velliste on sanonut, että ”katkematult eksisteerinud Eesti Vabariik sai
jälle vabaks” (”katkeamattomasti olemassa ollut Viron tasavalta sai jälleen vapaaksi”).29
Viron tasavallan virallisessa jatkuvuusnäkemyksessä pakolaishallituksilla onkin ”vain” eksistentiaalinen merkitys. Viron tasavallalla oli vuosien 1990–1992 aikana oikeastaan kaksi hallitusta. Viron
tasavallan laillisiksi hallituksiksi tunnustetaan virallisesti kaksi siirtymähallitusta (üleminekuvalitsused) eli Eestin SNT:n hallituksena aloittanut Edgar Savisaaren hallitus (3.4.1990–30.1.1992) ja sitä seurannut
Tiit Vähin hallitus (30.1.1992–21.10.1992). Samaan aikaan Tukholmassa Viron tasavallan vt. presidentti oli Heinrich Mark ja vt. pääministeri Enno Penno. Pennon hallitus lasketaan järjestyksessään Viron
tasavallan 33. hallitukseksi. Savisaaren sekä Vähin hallitukset ovat järjestysnumeroltaan vastaavasti 34. ja 35. Mart Laarin johtama ensimmäinen perustuslaillinen hallitus sitten syyskuun 1944 astui virkaansa
21. lokakuuta 1992. Järjestysnumerossaan se oli tasavallan 36. hallitus.
Heinrich Markin määräys lakkautti pakolaishallituksen toiminnan
7. lokakuuta 1992. Seuraavana päivänä Mark siirsi juhlallisesti presidentin valtaoikeutensa kaksi päivää aiemmin riigikogussa tasavallan
presidentiksi valitulle Lennart Merelle. Tämä symbolis-seremonial-

28 Ajaloolane Jaak Juske jutustab August Rei olulisusest Eesti jaoks. 16.11.2014. Youtube-verkkovideopalvelussa kohdassa 0:59–1:09. <https://www.youtube.com/watch?v=03iOj5nfHYo>.
29 Velliste, Trivimi 2016: August Rei – Riigimees ja diplomaat. MTÜ Konstantin Pätsi
Muuseumi esimehe Trivimi Velliste ettekanne A. Rei 130. sünniaastapäeva konverentsil Kabalas
Türi vallas Järvamaal. 22.3.2016. Esitelmä julkaistu osoitteessa <https://www.konstantinpaetsimuuseum.ee/Velliste-22-03-2016.doc>.
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linen vallanvaihto Heinrich Markin ja Lennart Meren välillä lienee
pakolaishallituksen kaikkein tärkein aikaansaannos.30
Tarton yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Lauri
Mälksoo on todennut, että kansainvälisoikeudellisesti pakolaishallituksen merkitys oli täysin symbolinen. Mikään valtio ei tunnustanut
sitä, eivätkä sitä tehneet edes maanpaossa toimintaansa jatkaneet
Viron tasavallan New Yorkin ja Lontoon diplomaattiset edustustot31,
jotka olivat valtiollisen jatkuvuuden yksi merkittävimmistä, ellei peräti
merkittävin, ylläpitäjistä neuvostomiehityksen aikana. Siten pakolaishallituksella ei voida katsoa olleen mitään kansainvälisoikeudellista
asemaa. Lisäksi valtiosääntöoikeuden näkökulmasta pakolaishallituksen perustuslaillisuus on kyseenalaista.32
Mälksoo on kuitenkin huomauttanut, että vaikka Viron pakolaishallituksen perustuslaillinen legitiimiys on akateemisesta näkökulmasta kiisteltävä, tulee kuitenkin ottaa huomioon Viron nykyisten
perustuslaillisten elinten näkemys, joka tukee Viron pakolaishallituksen
legitiimiyttä, koska se osoittaa, miten ”asianomainen valtio itse itsensä
näkee”. Nämä perustuslailliset orgaanit ovat siten post factum (”tapahtuneen jälkeen”) antaneet pakolaishallitukselle sen nykyisen merkityksen valtiollisessa jatkuvuudessa. Huolimatta siitä, että virolaisten
lainsäätäjien ja valtiojohdon voidaan olettaa tienneen, kuinka heikolla pohjalla pakolaishallituksen juridinen asema oli neuvostomiehityksen aikana, oli pakolaishallituksella Mälksoon mukaan yllättävän
suuri merkitys ”niille perustuslaillisille päätöksille, jotka Viron kansa
ja poliitikot vuosina 1990–1992 tekivät”.33
Pakolaishallituksen asettaminen osaksi virolaista valtioidentiteettiä myös auttaa torjumaan väitteet, että Andrei Ždanovin sanelema Johannes Vareksen nukkehallitus ja siten koko neuvostomie30 Mälksoo 2005, 158.
31 Pakolaishallituksesta eroten diplomaattisten edustustojen virkamiehet olivat saaneet nimityksensä presidentti Pätsiltä ja Viron valtiolta. August Rein asema tunnustettiin, muttei hänen
yksipuolista päätöstään pakolaishallituksen perustamisesta. Pakolaishallituksen legitiimiys lähti
August Rein asemasta, ei Viron valtioelimistä, joten diplomaattiset edustustot eivät sitä tunnustaneet. Mukana olivat myös poliittiset syyt: jäljelle jääneet Pätsin hallintoa edustaneet diplomaatit,
esim. Karl Selter (ERA.1608.2.193; 80), katsoivat sosiaalidemokraattisen Rein rikkoneen Pätsin
perustuslakia.
32 Mälksoo 2005, 158–160.
33 Sama.
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hitys olisivat olleet laillisia. Vares itse allekirjoitti heinäkuun 1940
riigivolikogun ”vaalien” jälkeen antamat asetuksensa nimikkeellä ”Pääministeri tasavallan presidentin tehtävissä” eli asemassa, joka Viron
tasavallan jatkuvuudessa on varattu Jüri Uluotsalle ja hänen seuraajilleen. Jos pakolaishallituksen asema kiistettäisiin, ei minkäänlaista
jatkuvuutta vuosien 1940, 1944 ja 1992 välillä olisi. Tämä taas tarkoittaisi sitä, että nykyinen Viro ei olisi Viron tasavalta, vaan vuonna
1991 Neuvostoliitosta eronnut entinen osatasavalta eli itsenäistynyt
Eestin SNT, kuten nykyään ainoastaan Venäjän federaatio väittää. 34
Tämä taas tarkoittaisi, ettei Viroa olisi miehitetty vuonna 1940. Kyse
on siis deduktiivisesta historiallis-oikeudellisesta päättelyketjusta.
Tulee kuitenkin huomauttaa, ettei Viron oikeudellinen jatkuvuus
riipu pakolaishallituksen olemisesta tai olemattomuudesta. Viron ja
muiden Baltian maiden oikeudellinen jatkuvuus perustuu yksinkertaisesti siihen, ettei kansainvälinen oikeus tunnusta aggression ja miehityksen luovan uutta oikeudellisesti hyväksyttävää tilaa. Neuvostoliiton
syyskuussa 1939 esittämän uhkavaatimuksen pohjalta solmitut tukikohtasopimukset ja sotilaallinen miehitys, joka itse asiassa alkoi jo 14.
kesäkuuta 1940 merisaarrolla, olivat vihamielisiä toimia itsenäisiä ja
suvereeneja Kansainliiton jäsenvaltiota vastaan.35
Baltian tasavaltojen oikeudellisen jatkuvuuden olemassaolon
takasi länsimaiden ja siten myös vanhojen Kansainliiton jäsenmaiden
tunnustamattomuuspolitiikka, joka ei missään vaiheessa hyväksynyt
Baltian maita osana Neuvostoliittoa de jure. Kun Baltian maat palauttivat itsenäisyytensä, Euroopan ja muun läntisen pallonpuoliskon valtiot palauttivat tunnustuksensa ja diplomaattisuhteensa Baltian tasavalloille oikeudellisen jatkuvuuden perusteella. Pääasiassa länsimaiden
tunnustamattomuuspolitiikka siis piti. Martti Koskenniemen mukaan
Baltian maiden jatkuvuusväitteen kansainvälinen hyväksyntä on ylivoimainen (overwhelming).36
Tämän takia on syytä muistaa, että on tehtävä ero valtion itseymmärryksen tarkastelun ja Baltian maiden laittoman miehityksen, siis
34 Sama, 88–89.
35 Sama, 109.
36 Koskenniemi, Martti 1994: The Wonderful Artificiality of States. The American Society of
International Law. Proceedings of the 88th Annual Meeting April 6–9, 1994 (1995), 24.
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kansainvälisoikeudellisen faktan, välillä. Viron palautetun tasavallan
identiteetti ja itseymmärrys taas pohjautuvat vahvasti tuon faktan
tuottamiin kokemuksiin ja käsityksiin. Tiukimman kannan edustajat
kytkevät nämä itseymmärrykselliset näkemykset tosiasiaan eli miehityksen tunnustamiseen niin tiukasti, että niiden kriittinen tarkastelu
samaistetaan koko miehitysajan ja oikeudellisen jatkuvuuden kiistämiseen.
Oikeustieteen näkökulmasta pakolaishallituksen jälkeenpäin
virallistamisen kaltaiset symboliset ja poliittiset päätökset ovat vaikeasti käsiteltäviä, mutta historiantutkimus mahdollistaa paremmin
niiden teeman käsittelyn. Mihinkään yksittäiseen tapahtumaan, suoraan päätökseen tai henkilöihin tuota päätöstä pakolaishallituksen
kytkemisestä Viron valtiolliseen jatkuvuuteen ei voida osoittaa, mutta
retrospektiivisesti sen pohjan voi ajoittaa noihin em. vuosiin 1990–
1992. Historian- ja yhteiskuntatutkimuksen näkökulmasta tulee kuitenkin huomauttaa, että Viron tasavallan palauttaminen ja itseymmärryksen soveltaminen käytännössä alkoivat noiden vuosien jälkeen.
Viron tasavalta palautettiin 20. elokuuta 1991, jotta sitä voitaisiin alkaa
palauttaa. Tavallaan tuon päivän jälkeen Viron tasavaltaa on palautettu joka ikinen päivä, jonka Viro on saanut olla vapaana ja itsenäisenä. Viron tasavaltahan on nyt palautettuna ollut kauemmin olemassa
kuin se ehti olla vuosina 1918–1940. Filosofinen kysymys kuuluu: milloin palauttaminen on valmis? Mahdollisesti ei koskaan, koska jatkuvuus ja siihen perustuva palauttaminen ovat Viron itseymmärryksen
kannalta äärettömän perustavanlaatuisia. Uudenvuodenaaton puheessaan 1993 presidentti Lennart Meri sanoi:
Valtiota ei palauteta kuin valonkatkaisijasta painamalla, jolloin hetkessä syttyy raamatullinen valkeus. Valtio syntyy kuin lapsi: tuskalla ja
vaivalla. Mutta kuten lapsi, syntyy se rakkaudesta ja synnyttää omalta
osaltaan rakkautta.37
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Restitutionismi ja neuvostojärjestelmä
Kuten pakolaisvirolainen vaikuttaja, kirjailija ja toimittaja, Hellar
Grabbi on osuvasti todennut, ei Viron tasavallan palauttamiseen
vienyt Uluots-Tiefin linja, vaan restitutionistien maan korkeimmassa
neuvostossa ajama politiikka. Vaikka tiukimmat restitutionistit olisivat halunneet palauttaa Viron tasavallan pakolaishallituksen kautta,
eivät palauttajien johtotahot suostuneet tähän, koska Viron komitea
ja kongressi sekä ERSP olivat luvanneet virolaisille palauttavansa Viron
tasavallan vuoden 1938 perustuslain ja Tarton rauhan (1920) mukaisesti.38 Syy tähän oli se, että loppujen lopuksi, olisi se heille mieleistä
tai ei, myös Viron tasavallan palauttamista tavoittelevat restitutionistit
olivat eläneet ja kasvaneet neuvostoyhteiskunnassa.
Stalinin kuoleman jälkeen Virossa alkoi 1950-luvun lopulla
Hruštšovin ajan suojasää. Stalinistisen terrorin ja repression jälkeen
näytti siltä, että virolainen kulttuurikin elpyisi. Tuota seurannut vuosikymmen eli 1960-luku tunnetaankin virolaisen kirjallisen kulttuurin
kultakautena – ainakin verrattuna sitä edeltäneeseen neuvostoajanjaksoon. Virolaisten sopeutuminen neuvostojärjestelmään ajoittuu
aikaan, jolloin sodanjälkeiset ikäluokat olivat keskikoulu- ja ylioppilasiässä. Tarton valtionyliopiston (TRÜ) komsomolkomiteassa uskottiin oikeasti ihmiskasvoiseen sosialismiin ja tavoiteltiin sosialistisen
neuvostoyhteiskunnan rakentamista.39 Myöhemmin 1990-luvulla keskusteltiin terävästikin siitä, mikä merkitys 1960-luvun sukupolvella on
ollut Virossa. Vuonna 1991 kirjailija Viivi Luik (s. 1946) sanoi, että
1960-luvulla ”neuvostovalta muuttui Virossa kotoiseksi”, lisäten kyynisesti perään: ”60-luku kasvatti sukupolven, jonka maailmankatsomus
ja ajattelutapa estävät vielä pitkän aikaa Viroa muuttumasta aidosti
demokraattiseksi Euroopan maaksi”.40 Kirjallisuustieteilijä Märt Väl-

38 Grabbi, Hellar 2014: Neli presidenti. Tartto, Ilmamaa OÜ, 436.
39 Muuli, Kalle 2013: Vabariigi sünnimärgid: varjatud murdehetki Eesti poliitikas 1987–2007.
Tallinna, Tulimuld OÜ, 26–27.
40 Värv, Ellen 2006: Noored 1950–1960. aastate Eesti NSV-s. Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, 49, 22–23; Rahva Hääl, 13.10.1991; Sama.
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jatagan (s. 1965) mielestä taas tuo aika vahvisti Viron vapautumiseen
johtaneita auktoriteettivastaisuutta ja individualismia.41
Viron tasavallan aikaiset porvarilliset, talonpoikaiset ja luterilaiset perinteet murenivat nopeasti 1960-luvulla. Elämää rytmittivät
pioneerit, nuorisoliitto Komsomol kesäleireineen, kommunistipuolue
sekä oppilas- ja ylioppilasmalevat.42 Kesäisin työskenneltiin kolhoosien
ja sovhoosien pelloilla. Viron akateemisen ja sivistyksellisen elämän
perinteinen keskus, Emajoen Ateenaksikin kutsuttu Tartto ja sen historiallinen yliopisto olivat jälleen keskiössä. Kaupungin vapaamman
ilmapiirin takia sinne muutti Neuvosto-Venäjällä syrjittyjä juutalaisia
intellektuelleja. Tämän tuloksena syntyi esimerkiksi neuvostokriittisen
Juri ( Jüri) Lotmanin johtama semiotiikan Tarton koulukunta, jonka
poikkeuksellisuutta oli sen ei-marxilaisuus.43
Vaikka Tartto oli neuvostoaikana suljettu kaupunki suuren sotilastukikohtansa takia, virisi TRÜ:n, erityisesti sen komsomolkomitean,
puitteissa yhteiskunnallista keskustelua. Tuon ajan komsomoltoimijoita olivat esimerkiksi Peeter Veidemann, Siim Kallas, Sirje Endre,
Trivimi Velliste ja Eve Pärnaste. Ülo Vooglaidin, Marju Lauristinin
ja Pärnasten johtama TRÜ:n sosiologian laboratorio (laitos) pyrki harjoittamaan oikeaa sosiologista yhteiskuntatutkimusta, mikä oli ennennäkemätöntä koko Neuvostoliitossa. Kuten muuallakin Euroopassa,
vuosi 1968 ja Tšekkoslovakian miehitys muodostuivat käännekohdiksi. Miehitys toi esiin Viron ylioppilasnuorison parissa venäläisvastaista mielialaa. Tallinnassa ja Tartossa esiintyi peräti mielenosoituksia; Tallinnassa jännitys äityi jopa mellakan asteelle. Jo muualla
Neuvostoliitossa johtoaseman ottanut neostalinistinen brežneviläisyys
iski ankarasti. Sen vähänkin osatasavaltoihin hajautetun talouspäätök41 Väljataga, Märt 1998: Kas kaks revolutsiooni või üks? Sirp, 12.6.1998.
42 Muuli 2013, 26–27; Vuosina 1966–1968 Eestin kommunistisen nuorisoliiton (EKLNÜ) eli
Komsomolin keskuskomitean alaisuuteen perustettiin Eestin SNT:ssa, muualla Neuvostoliitossa ja
kommunistisissa maissa kausittain (yleensä kesäisin) työskenteleviä opiskelijoiden työorganisaatioita, joiden tarkoitus oli rakentaa sosialismia käytännössä esimerkiksi rakennus- ja kolhoositöissä.
Ne toimivat myös eräänlaisina johtajakouluina. Vuonna 2001 Tallinna perusti Oppilasmalevan
uudelleen epäpoliittisena nuoriso-, partio- ja vapaaehtoistyöjärjestönä, vaikka uudelleenperustamisessa voi nähdä myös pienen annoksen neuvostonostalgiaa. Malev on vanha muinaisvirolainen
sotilasosasto. Viron suojeluskuntajärjestö Kaitseliiton suojeluskuntapiirit ovat myös aina olleet
malevia.
43 Waldstein, Maxim 2008: The Soviet Empire of Signs: A History of the Tartu School of Semiotics.
Saarbrücken, VDM Verlag, 2, 4 ja 49.
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senteon uudelleenkeskittäminen Moskovaan oli alkanut jo vuosikymmenen puolivälissä. Sirje Endren johtama TRÜ:n komsomolkomitea
puhdistettiin ja vuoteen 1975 mennessä sosiologian laitoskin suljettiin.
Ne, jotka halusivat pelastaa uransa Neuvostoliitossa, irtisanoutuivat
tovereistaan. Esimerkiksi Eestin komsomolin johtaja, tuleva kansalliskommunistien ja Eestin SNT:n presidiumin johtaja (1988–1990)
Indrek Toome, julisti Endren neuvostovastaiseksi. Alkoi stagnaation
eli pysähtyneisyyden aika (stagnaaeg, ”stagna-aika”).44

Vainon aika
Endrestä, Pärnastesta ja Vellistestä tuli myöhemmin johtavia restitutionisteja. Pärnastesta vielä lisäksi KGB:n vainoama toisinajattelija.
Avioparista Veidemann ja Lauristin tuli Viron kansanrintaman johtohahmoja. Stagna-aikaan yhdistyy puolueen arkipäiväistyminen: puolueeseen liittyminen oli normaalia uran edistämiseksi, ja sosialismi alkoi
typistyä venäläisyydeksi. Vuonna 1980 julkaistiin kuuluisa 40 kirje,
jossa 40 virolaista sivistyneistön jäsentä esitti kritiikkiä vuonna 1978
Eestin SNT:n ja EKP:n johtoon nimitetyn Karl Vainon johtamaa venäläistämistä ja stagnaatiota vastaan. Kirjeen kirjoittaja oli runoilija Jaan
Kaplinski. Neuvostohallinto jätti kirjeen täysin huomiotta, joten Lauristin, Peeter Vihalemm ja Rein Ruutsoo ovat kutsuneet sitä epäonnistuneeksi vuoropuheluksi hallinnon kanssa.45
Vainon aikaa leimaavat elintason lasku, uudistunut repressio ja
kiihtynyt venäläistäminen. Oireellista oli, että internationalismi tarkoitti venäläisyyttä, virolaisuuden merkitystä vähäteltiin ja kaksikielisyyttä vaadittiin vain virolaisilta. Toisaalta oireellista oli myös, että tässä
venäläistämisessä kunnostautuivat etnisesti virolaiset kommunisti
johtajat kuin vakuuttaakseen uskollisuuttaan järjestelmälle. Esimerkiksi EKP:n ideologinen sihteeri Rein Ristlaan sanoi vuonna 1980, että
tavoite on saada virolaiselle kaksi äidinkieltä.46 Seitsemää vuotta myö44 Lauristin, Marju; Vihalemm, Peeter ja Ruutsoo, Rein 1989: Viron vapauden tuulet. Jyväskylä,
Gummerus, 92–95; Muuli 2013, 26–27.
45 Lauristin, Vihalemm ja Ruutsoo 1989, 96, 106–107.
46 Laar, Mart; Ott, Urmas ja Endre, Sirje 1996: Teine Eesti. Eesti iseseisvuse taassünd 1986–
1991. Tallinna, SE&JS, 118.
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hemmin Mikk Titma, puolueen tuleva ideologinen sihteeri, sanoi, että
”venäjälle pohjautuva kulttuurielämä perustuu suuremmalle pohjalle
ja, halusimmepa tai ei, on sen piirissä todellisia lahjakkuuksia, toisin
kuin meillä”.47 Vuonna 1989 kieliryhmien erot kielitaidossa menivät
päittäin: kun 23 % venäjänkielisistä ei osannut viroa ollenkaan, osasi
yhtä suuri osuus vironkielisistä sujuvasti venäjää. Venäjää ollenkaan
osaamattomien virolaisten osuus oli 13 %, joka oli vastaavasti viroa
sujuvasti osaavien venäjänkielisten osuus.48 Venäjänkielisistä erityisesti
venäläiset vastustivat tiukasti vuoden 1989 kielilakia, joka määritteli
Eestin SNT:n viralliseksi kieleksi viron ensi kerran sen historian aikana.
Stalinin väestöpolitiikkaa on Virossa kutsuttu kansanmurhapolitiikaksi (genotsiidipoliitika). Ihmisten suoranaisen tuhoamisen lisäksi
työikäistä virolaisväestöä vietiin Siperiaan samaan aikaan, kun maahan
tuotiin venäläistä, ukrainalaista ja valkovenäläistä työväestöä. Maahanmuutto Viroon alkoi heti vuonna 1945, ja vuoteen 1959 mennessä
virolaisten osuus oli pudonnut 74 prosenttiin. Hruštšov tuki tätä politiikkaa, ja tulijoita oli vuodesta 1962 lähtien noin 7 000–8 000 vuodessa.49 Vuonna 1989 virolaisten osuus Eestin SNT:ssa oli enää 61,5
prosenttia.50 Maahanmuuttajaväestön osuus oli kasvanut 34-kertaisesti yhdestä prosentista 34 prosenttiin. Maahanmuuton volyymin
puolesta muuttoliike vertautuu Siperian tai Venäjän Kaukoidän kolonisaatioon.51 Näin ollen dekolonisaation käsitteen käyttäminen osana
tasavallan palauttamispolitiikkaa on perusteltu.52 Neuvostomiehityksellä oli nimittäin niin siviili- kuin sotilaallinen luonteensa.53 Jos ns.
fosforiittisota vuonna 1987 ei olisi päättynyt virolaisten voittoon, olisi

47 Vikerkaar - Eesti Kirjanike Liidu ajakiri. 8/1987, 63.
48 Vihalemm, Triin 2008: Keeleoskus ja hoiakud. Tallinna, Rahvastikuministeeriumi Büroo, 10.
<http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/keeleoskus_ja_hoiakud.pdf>.
49 Laurin, Vihalemm ja Ruutsoo, 96.
50 Rahvaarv 1881–2000. Eesti Statistika, 9. <https://www.stat.ee/dokumendid/62869>.
51 Valge, Jaak; Raudsepp, Anu: Immigratsioon Eestisse pärast Teist maailmasõda. <https://
www.flaj.ut.ee/sites/default/files/www_ut/immigratsioon_eestisse_parast_teist_maailmasoda_
moodul_2.pdf>.
52 Lokk, Reigo: Taasiseseisvunud Eesti etnodemograafiline ”dekoloniseerimine”: diskursusest ja
praktikast. Tuna 2/2015, 50−70.
53 Vahtre, Lauri: Tõstkem tsiviilokupatsioon kilbile. Hommikuleht, 25.4.1994.
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virolaisista hyvinkin voinut tulla vähemmistö omassa maassaan uuden
muuttoaallon myötä.54
Repressio muuttui näkyväksi vuosina 1981–1985, vaikka KGB oli
aiempaa enemmän, erityisesti ETYKistä lähtien, välttänyt julkista huomiota saavia ihmisoikeusloukkauksia. Vuonna 1979 Baltian maiden 45
kansalaista lähetti YK:n pääsihteerille ja Saksojen sekä Atlantin julistuksen allekirjoittaneiden maiden johtajille vetoomuksen, jossa vaadittiin Molotov–Ribbentrop-sopimuksen julkistamista. Viron edustajina
sen allekirjoittivat Mart Niklus, Endel Ratas, Enn Tarto ja Erik Udam.
Vetoomus oli laadittu Nikluksen kotona, joten hän päätyi vankileirille. Vuonna 1981 Tarton valtionyliopiston kemian opettaja Jüri Kukk
kuoli vuoden vankeuden jälkeen nälkälakon seurauksiin. Tuon ajanjakson aikana Keski-Venäjän ja Siperian leireille lähetettiin Nikluksen
lisäksi tunnetuista vapaustaistelijoista ja toisinajattelijoista Arvo Pesti,
Veljo Kalep, Enn Tarto, Lagle Parek, Heiki Ahonen, Tiit Madisson ja
Viktor Niitsoo. Heitä kaikkia syytettiin neuvostovastaisen materiaalin
levittämisestä tai Puolan Solidaarisuus-liikkeen tukemisesta.55 Myöhemmin vuosikymmenen lopulla he kaikki olivat mukana Viron kansallisen riippumattomuuden puolueessa.
Vuonna 1985 NKP:n uudeksi pääsihteeriksi nousi Mihail Gorbatšov. Hänen aloittamansa perestroika ja glasnost saapuivat Viroon
vasta vuoden 1988 aikana. Viro oli vanhoilliskommunisti Vainon johtama kesäkuuhun 1988 asti, eikä hän ollut innostunut uudesta politiikasta. Edgar Savisaaren aloitteesta perustettiin keväällä 1988 ”kansanrintama perestroikan tueksi” eli Rahvarinne. Sen keskeisin poliittinen
tavoite oli taloudellisen itsehallinnon ohjelman Isemajandav Eesti
(IME, vir. ime−ihme) toteuttaminen. Se oli syksyllä 1987 esitelty Siim
Kallaksen, Mikk Titman, Tiit Maden ja Edgar Savisaaren laatima
talousohjelma, jonka tarkoituksena oli lisätä Eestin SNT:n taloudellista itsehallintoa Neuvostoliitossa.56
Jos perestroika oli saapunut myöhään Viroon, niin tämä viivästys
otettiin vauhdilla takaisin. Jo 16. marraskuuta 1988 Eestin SNT:n kor54 Zetterberg, 718–719.
55 Eesti Mälu Instituut ja Eesti Ajalooõpetajate Selts 2009: Kommunistlike režiimide kuritegudest. Õppematerjal. Tallinna, OÜ Infotrükk, 79.
56 Zetterberg, 719.
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kein neuvosto julisti osatasavallan suvereeniksi, joka oli ensimmäinen
varovainen julistus siitä, etteivät virolaiset olleet vapaaehtoisesti osa
Neuvostoliittoa. Tammikuun 18. päivänä 1989 hyväksyttiin Eestin
SNT:n ensimmäinen kielilaki, jossa osatasavallan viralliseksi kieleksi
määriteltiin viron kieli. Venäjänkieliset vastustivat tätä ankarasti paljastaen samalla, että osa venäjänkielisistä, erityisesti turvallisuuskoneiston palveluksessa olleet, näkivät Eestin SNT:n ainoastaan Venäjän
oblastina.57
Viron kansallisen riippumattomuuden puolue (Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei, ERSP) perustettiin 20. elokuuta 1988. Se oli
ensimmäinen ei-sosialistinen puolue Neuvostoliitossa. ERSP:n tavoite
oli Viron tasavallan palauttaminen oikeudellisen jatkuvuuden perusteella. Puolueen aloitteen takana olivat mm. Eve Pärnaste, Heiki
Ahonen, Arvo Pesti ja Erik Udam. Tasavallan palauttamisen taustalla olevan historiakeskustelun ytimessä oli Trivimi Vellisten johtama
Viron muinaismuistosuojeluseura (Eesti Muinsuskaitse Selts, EMS),
joka oli perustettu joulukuussa 1987.58 EMS:n ja ERSP:n jäsenistö ja
aktiivit olivat varsin yhteneväisiä.
Olennaiseen osaan nousi historian käsitys ja merkitys, jotka erosivat kahden kansallisuuden, virolaisten ja venäläisten, välillä. Tästä
kumpusi myös käsitysero, oliko yhteiskunnallisille muutoksille tarvetta.
Virolaisten kollektiivisessa tietoisuudessa oli, että Viron tasavalta oli
tullut aikanaan miehitetyksi ja likvidoiduksi. Virolaisten mielissä neuvostovallalla ei ollut todellista legitimiteettiä. Siihen oli vain yritetty
sopeutua olosuhteiden pakosta, toiset enemmän ja toiset vähemmän.
Kun kansanrintama yritti propagoida ideaa Eestin SNT:sta, joka olisi
”muodoltaan kansallinen, sisällöltään sosialistinen”, ja vakuuttaa ei-
virolaista väestöä elintasoa parantavasta IME:stä, ei viestiä ottanut
vastaan niin virolainen kuin ei-virolainenkaan väestö. Puhe kansallisesta johti muistoon omasta Viron tasavallasta. Kun Eestin SNT:n eli
EKP:n johto korvasi Pitkän Hermannin punalipun sinimustavalkoisella Viron tasavallan 70-vuotispäivänä 24. helmikuuta 1989, perusteli
57 Lauristin, Vihalemm ja Ruutsoo, 199–201.
58 Tätä teemaa kokonaisuudessaan käsittelee Nurmi, Olli 2009: Totuuden ja oikeuden asialla:
Eesti Muinsuskaitse Selts ja Viron historian uudelleensynnyttäminen vuosina 1987–1991. Poliittisen historian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.
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se asiaa paikallisen väestön kansallisten symbolien tärkeydellä. Nämä
kansalliset symbolit taas olivat valtiollisia, joten keskustelu johti aina
Viron tasavallan oikeudelliseen jatkuvuuteen ja omaan valtiollisuuteen (omariiklus). Palauttajat kyseenalaistivat Eestin SNT:n ja EKP:n
johdon oikeuden käyttää Viron tasavallan symboleja. Neuvostotasavallalla ja sen sosialistisella järjestelmällä taas ei ollut kansan oikeutusta.59 Yhteiskuntajärjestelmän toimimattomuus taas tuli yhä selvemmäksi elintarvike- ja tavarapulan pahetessa.
Virolaiset olivat ehkä jotenkuten sopeutuneet neuvostojärjestelmään, mutta yleisliittolaista ajattelutapaa pidettiin ”migranttien”
(migrandid) omana. Eestin SNT:ssa noin 200 000–300 000 neuvosto
kansalaista eli venäjänkielisessä yleisliittolaisessa elämänpiirissä.
Heidän elämänsä oli samanlaista (yhtä venäläistä) kuin missä päin
tahansa Neuvostoliittoa, joten he eivät ymmärtäneet mitään tarvetta
yhteiskunnallisille ja kansallisille muutoksille. Erityisesti tämä korostui
Itä-Virumaalla, joka oli venäläistetty rakentamalla alueelle yleisliittolaista teollisuutta ja suljettuja kaupunkeja, jotka olivat enemmän kytköksissä Leningradin alueeseen kuin muuhun Viroon. Kuten Leif
Kalev ja Liana Roosmaa ovat osuvasti todenneet 1980-luvun lopun
Viron yhteiskunnallisesta tilanteesta:
Kun Neuvostoliiton valtiokoneisto ja yleisliittolaisen itseymmärryksen
omaava venäjänkielinen väestö pitivät olemassa olevaa järjestelmää ja
sen piirissä toimimista luonnollisena, muuttui taas virolaisten pääasiassa varovainen ja pragmaattinen suhtautuminen entistä enemmän
järjestelmänvastaiseksi, sitä muuttamaan tai korvaamaan pyrkiväksi.60

Näin ollen näillä kahdella yhteisöllä oli eri käsitys siitä, kuinka rationaalinen järjestelmän pohja oli.
Virolaisten radikalisoitumiseen vaikutti myös se, ettei IME edennyt
Moskovan vastustuksen takia, vaikka aiheesta paljon puhuttiinkin.
Sen sijaan venäläiset ja venäjänkieliset järjestäytyivät imperiumimieliseksi Interliikkeeksi kesällä 1988. Sen keskeisenä tukiryhmänä olivat
yleisliittolaiset tehtaat, jotka olivat Moskovan alaisuudessa. Liikkeen
59

Laar, Ott ja Endre 1996, 506–508.
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tavoitteet olivat yksinkertaiset: virolaisten tuli lopettaa kaikkien muutosten tavoitteleminen ja vaatiminen. Liike kannatti asiaintilan säilyttämistä ennallaan, eikä sillä ollut vaihtoehtoista tulevaisuuden visiota.
Näin ollen liikkeen vaikuttaminen rajoittui lähinnä virolaisten tavoitteiden reaktiiviseen vastustamiseen. Tärkein ase oli lakkojen järjestäminen.
Vuoden 1989 alussa Viron itsenäistyminen oli jo varsin levinnyt
ajatus. Alkamassa oli vaihe, jota voisi nimittää itsenäistymismuototaisteluksi eli poliittiseksi kamppailuksi siitä, miten itsenäistymisen tulisi
tapahtua. Kansanrintama ajoi enemmän tai vähemmän neuvostorakenteiden kautta eroamista Neuvostoliitosta (sesessio). Toinen osapuoli
nojasi oikeudelliseen jatkuvuuteen.61 Sen tärkeimmät edustajat olivat
EMS, ERSP ja Viron kristillinen liitto (Eesti Kristlik Liit, EKL). Keskeinen kysymys oli vain se, miten tätä oikeudellisen jatkuvuuden politiikkaa toteutettaisiin käytännössä, jotta se johtaisi tasavallan palauttamiseen de facto.
Nämä kolme restitutionistien ryhmää kutsuivat Viron tasavallan 71. itsenäisyyspäivänä kansalaisia rekisteröitymään perustettavissa kansalaiskomiteoissa Viron tasavallan kansalaisiksi, jotta Viron
kansalaisten edustuslaitos Viron kongressi (Eesti Kongress) voitaisiin
valita. Muutamaa päivää aiemmin Tartossa oli pohdittu, miten tasavalta tulisi palauttaa. Tilaisuuden vallitsevaksi käsitykseksi jäi, että
itsenäisyys tulisi palauttaa oikeudellisen jatkuvuuden perusteella eikä
Eestin SNT:n uudelleen nimeämisellä.62 Käytännössä keino oli jo tuolloin tiedossa. Trivimi Velliste oli keksinyt käymiensä keskusteluiden
myötä, että Viron tasavalta oli vielä olemassa kansalaistensa kautta. Jo
syksyllä 1988 pakolaisvirolainen professori Rein Taagepera oli ehdottanut Viron tasavallan kansalaisten rekisterin kokoamista vielä kun se
oli mahdollista. Velliste keksi, että Viron tasavallan oikeudellisen jatkuvuuden kantajia ovat Viron kansalaiset. Vuoden 1938 perustuslain 1.
luvun 1. pykälän mukaan korkein valtiovalta Viron tasavallassa kuuluu
kansalle eli kansalaisille. Velliste ei keksinyt lainkaan vähäpätöistä
61 Laar, Ott ja Endre 1996, 325–326; 557.
62 Suurkask, Heiki 2016: Nelja aastaga iseseisvaks: 1989 – kodanike komiteed, Balti kett ja
läbimurre Moskvas. Forte Delfi, 14.8.2016. <http://forte.delfi.ee/archive/nelja-aastaga-iseseisvaks-1989-kodanike-komiteed-balti-kett-ja-labimurre-moskvas?id=75293529>.
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ideaa. Hän tuli oikeastaan muotoilleeksi koko palautetun Viron tasavallan itseymmärryksen periaatteet, vaikkei sitä vielä tuolloin tiennytkään. Kansalaiset ja kansalaisuus ovat sittemmin vakiintuneet Viron
tasavallan olemassaolon ja oikeudellisen jatkuvuuden takaajiksi ja keskeiseksi osaksi maan identiteettiä.63
Kyse oli Viron tasavallan laillisten kansalaisten rekisteröimisestä
eli niiden, jotka olivat 11. huhtikuuta 1938 tasavallan presidentin asetuksena annetun kansalaisuuslain perusteella Viron tasavallan kansalaisia tai heidän jälkeläisiään. Kansalaiskomitealiike levisi verkkaisesti
eri puolille maata sen jälkeen, kun ensimmäinen kansalaiskomitea oli
perustettu 21. maaliskuuta 1989. Kansan parissa rekisteröitymiskorttia
kutsuttiin ”menolipuksi Siperiaan”. Eesti Raadion johto oli ilmoittanut erottavansa jokaisen, joka puhuu sen taajuuksilla jotakin kansalaiskomiteoista. Ensimmäiset 100 000 kerättiin hitaasti, mutta sen
jälkeen vauhti kiihtyi. Komiteoiden perustaminen tapahtui ”rajoonien”
sijaan kihlakunnittain (kihelkond), jotka ovat vanhat virolaiset paikallishallintoyksiköt, joita mm. Viron ev. lut. kirkko edelleen noudattaa.
Vuoden loppuun mennessä kansalaiskomiteoita oli perustettu 131, ja
niitä yhdisti 14 maakuntakomiteaa. Lisäksi kansalaisia rekisteröivät
komiteat olivat Pariisissa, Moskovassa ja Tukholmassa. Heinäkuussa
kansalaisia oli rekisteröity 150 000, elokuussa 216 000, lokakuussa
314 000 ja vuoden 1990 tammikuussa jo puoli miljoonaa. Kokonaisuudessaan maaliskuuhun 1990 mennessä oli rekisteröity noin 790 000
sinisen kortin saanutta Viron tasavallan kansalaista ja 60 000 vihreän
kortin saanutta kansalaisuuden tavoittelijaa, jotka olivat kansalaiskomiteoita tukevia ei-kansalaisia, joiden joukkoon kuului venäläisiä,
venäjänvirolaisia, inkerinsuomalaisia ja muita maahan neuvostomiehityksen aikana tulleita.64
Viron tasavallan kansalaisten rekisteröiminen ja organisointi
omaksi edustuslaitoksekseen, Viron kongressiksi, siinä vielä onnistuen,
oli ja on poikkeuksellinen kansalaisaloitteen aikaansaannos. Tunne
Kelam on korostanut, että kansalaiskomitealiike ”ei taistellut venäläisiä tai kansallisuuksia, vaan järjestelmää, vastaan”. Koska vuonna
63
64

Laar, Ott ja Endre 1996, 325–326; 557.
Kiin (toim.) 2000, 28–38; 53.
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1938 Viron väestöstä ei-virolaisia oli ollut 12 prosenttia, eivät kansalaisuus ja kansallisuus olleet yhtä.65 Tästä huolimatta tilanne oli tosiasiallisesti polarisoitunut viimeistään Interliikkeen perustamisesta
lähtien kahden väestöryhmän, virolaisten (eestlased) ja muukalaisten
(muulased), väliseksi.
Edeltävä edusti alkuperäisen miehitetyn Viron tasavallan kantaväestöä ja jälkimmäinen maahan neuvostoaikana uudisasutuksena tullutta, yleisliittolaisesti orientoitunutta, venäjänkielistä väestöä, jonka
suurin yksittäinen kansallisuusryhmä olivat venäläiset. Tämä jakolinja
näkyi esimerkiksi vuoden 1989 kyselytutkimuksessa. Virosta Eestin
SNT:n virallisen kielen tehnyttä kielilakia kannatti virolaisista 81 prosenttia, ei-virolaisista 35 prosenttia; päätöstä Viron tasavallan sinimustavalkoisen vetämisestä Pitkän Hermannin salkoon 24. helmikuuta
1989 kannatti 88 prosenttia virolaisista, 24 prosenttia ei-virolaisista;
erillisen Viron kansalaisuuden määrittelyä kannatti 96 % virolaisista,
37 % ei-virolaisista; 94 % virolaisista sanoi olevansa Viron tasavallan
kansalaisia tai heidän jälkeläisiin, ei-virolaisista vain 17 %.66
Kansan kääntyminen tasavallan palauttamisen kannalle tapahtui
vuoden 1989 aikana, mihin vaikutti itsenäistymismuodosta käyty sisäpoliittinen kamppailu. Samaan aikaan kansanrintaman Edgar Savisaar
asettui tukemaan ns. kolmannen tasavallan ideaa tasavallan palauttamista vastaan.67 Vuoden 1989 ensimmäisellä neljänneksellä 56 %
virolaisista halusi nähdä Viron itsenäisenä tasavaltana Neuvostoliiton
ulkopuolella, 39 prosenttia osana NL:n konfederaatiota ja 2 prosenttia
entisellään eli Neuvostoliiton osatasavaltana. Ei-virolaisten parissa
vastaavat luvut vastaaviin kysymyksiin olivat 5 %, 25 % ja 54 %.68 Joulukuussa 1989 tehtiin vastaava kysely, jossa kysymyksenasettelu oli
65 Sama, 28.
66 Veel gallupitulemusi Eestist. Eesti Päevaleht - Estniska Dagbladet (EPL-EDB), 23.6.1989, 7.
EPL-EDB 23.6.1989.
67 Savisaar, Edgar: Määrav on rahva tahe. Eestimaa Rahvarinde eestseisu liikme Edgar Savisaaren kõne Eesti Raadios, 16.9.1988. Liitteenä teoksessa Muuli 2013, 205–209. Tässä puheessa
Savisaar ilmoitti kannattavansa ns. kolmatta tasavaltaa ensimmäisen ollessa Viron tasavalta,
toinen Eestin SNT ja kolmas nyt uutena perustettavana tasavalta, joka olisi jotain uutta ja rakentuisi Eestin SNT:n pohjalle. Tämä näkemys kiisti oikeudellisen jatkuvuuden, hyväksyi miehityksen
de jure ja näki Eestin SNT:n maan laillisena valtiomuotona. Kolmannella tasavallalla on nykyään
käsitteenä huono kaiku, eikä kukaan (kansanrintamalainen) halua tunnustaa sitä joskus kannattaneensa.
68 EPL-EDB 23.6.1989.
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hieman muuttunut. Virolaisista 67 prosenttia tuki Viron kongressin
koolle kutsumista ja ilmoitti kutsuvansa myös toisia tukemaan sitä.
Loput 33 prosenttia ilmoitti ei-aktiivisesti tukevansa sen koolle kutsumista. Viron tulevasta valtiollisesta asemasta kysyttäessä 85 prosenttia ilmoitti kannattavansa Neuvostoliiton vaikutuspiirin ulkopuolella olevaa itsenäistä valtiota.69 Tasavallan palauttajilla oli tarjota tähän
toiveeseen vastaus: tasavallan palauttaminen, koska ns. kolmas tasavalta olisi tarkoittanut enemmän tai vähemmän jatkuvaa riippuvuutta
Neuvostoliitosta/Venäjän federaatiosta.
Juuri tästä viimeksi mainitusta syystä tasavallan palauttamiselle
annetaan suuri merkitys nyky-Virossa. Ilman tasavallan palauttamista
Viro ei voisi olla aidosti länsiliittoutunut eurooppalainen valtio. Esimerkiksi historioitsija, poliitikko Mart Nutt näkee, ettei Viro olisi
ilman oikeudellista jatkuvuutta nyt länsimainen liberaalidemokratia:
Tulee tunnustaa, että oikeudellisella jatkuvuudella ja [neuvostomiehityksen] tunnustamattomuuspolitiikalla on ollut Virolle äärimmäisen oleellinen merkitys. Ei ainoastaan historiallinen ja moraalinen,
ei ainoastaan vuotta 1940 ja sodanjälkeistä aikaa silmällä pitäen, vaan
juurikin Viron itsenäisyyden palauttamisen ja nykyhetken näkökannalta. Eri valtioiden kohtaloita vertailtaessa voidaan väittää, että Viro
ja muut Baltian maat ovat liittyneet EU:in ja Natoon; tulleet korkeasti
kehittyneiksi talouksiksi, nopeasti kehittyvän infoteknologian, ja jatkuvasti täydentyvän sosiaalijärjestelmän omaaviksi, vakaiden demokratioiden valtioiksi juurikin 20. vuosisadan viimeisten vuosikymmenien
oikeiden valintojen ansiosta. Näiden joukkoon kuuluu epäilemättä
oikeudellisen jatkuvuuden tie, joka on säilyttänyt meidän retrospektiivimme ja avannut meille perspektiivimme.70
31. maaliskuuta Eestin SNT:n 12. korkein neuvosto hyväksyi tasavallan palauttamiseen johtavan siirtymäajan. Tämän jälkeen kyse oli
”vain” sen käytännön toteuttamisen sisäpoliittisesta kamppailusta, joka
lopulta huipentui kompromissiin tasavallan palauttamisen julistamisessa 20. elokuuta 1991. Kiistely ei suinkaan loppunut tuohon julis69 Laar, Ott ja Endre 1996, 633.
70 Nutt, Mart 2013: Õiguslik järjepidevus: Eesti võti Euroopa Liitu ja NATOsse. EV Välisministeerium, 23.2.2013. Viron ulkoministeriön verkkosivulla. <http://www.vm.ee/et/oiguslik-jarjepidevus-eesti-voti-euroopa-liitu-ja-natosse>.
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tukseen, vaan siitä alkoi kamppailu perustuslain säätämisestä, jossa
keskeisiä kiistakapuloita palauttajien ja kansanrintamalaisten välillä
olivat äänioikeus, kansalaisuus ja niiden rajaaminen. Palauttajat saivat
perustuslakia säätävässä kokouksessa läpi vuoden 1938 kansalaisuuslain käyttöönoton sovellettuna, ja kesäkuussa 1992 uusi perustuslaki
hyväksyttiin 91,9 prosentin kannatuksella. Lokakuun alussa 1992 siirtymäaika päättyi, kun Viron tasavalta palautettiin perustuslailliseen
tilaan presidentin, hallituksen ja uuden riigikogun myötä.

Perustuslaki, kansalaisuuslaki ja omaisuusreformi
Viron tasavallan palauttamisen esimerkissä pragmaattiset ratkaisut,
moraalis-eettiset periaatteet sekä legalismi yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla siirtymäyhteiskunnan ja entisten neuvostotasavaltojen
ongelmiin. Moraalis-eettinen periaate oli se, että vääryydestä ei saa
seurata oikeutta. Selvimmin tämä periaate näkyy perustuslaissa, kansalaisuuslaissa ja omaisuusreformissa. Näitä lakiuudistuksia ja periaatetta
vääryydestä ei seuraa oikeutta on tämän artikkelin kirjoittaja käsitellyt
syvällisemmin omassa pro gradu -tutkimuksessaan.71 Neuvostoliiton
kolonisaatiopolitiikan tuloksia, eikä sen tekemiä omaisuuden uudelleenjärjestelyitä haluttu laillistaa. Tosin jälkimmäinen periaate toteutui
heikommin omaisuusreformin osalta, koska neuvostoyhteiskunnan
jättämän perinnön kanssa enemmän ”sujut” olleet poliitikot eivät tästä
periaatteesta niin paljon halunneet kiinni pitää.
Varsinainen restitutionistihallitus oli Mart Laarin I hallitus
(1992–1994), joka oli myös Viron ensimmäinen perustuslaillinen hallitus sitten Jüri Uluotsan ja Otto Tiefin. Laarin hallituksen tavoitteissa
yhdistyivät kansallinen palautuspolitiikka, liberaalin markkinatalouden luominen ja sosialismin purkaminen sekä Viron länsisuuntaus.
Neuvostoliiton miehityksen päättymisestä huolimatta Virossa oli edelleen miehitysarmeija, joka Venäjän federaation alaisuudessa oli maassa

71 Jarmala, Veikko 2017: Ex injuria ius non oritur – Periaatteet ja käytäntö Viron tasavallan
palauttamisessa. Poliittisen historian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto. Luettavissa
verkossa osoitteessa <http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706195052>.

jarmal a

189

elokuun loppuun 1994 asti. Tuolloin vasta Viron sotilaallinen miehitys päättyi.
Neuvostohallinto likvidoi vuonna 1940 Viron tasavallan kansalaisuuden vaiheittain, mutta varsin nopeasti. Viron tasavallan kansalaisuuden de facto likvidointi eteni 21. kesäkuuta tapahtuneet ”kesäkuun kaappauksen” (juunipööre) jälkeen vaiheittain, mutta varsin
nopeasti. Johannes Vares-Barbaruksen ”kansanhallituksen” sisäministeri Maksim Unt antoi Eestin SNT:n perustamispäivänä 21. heinäkuuta 1940 taannehtivan määräyksen, jonka mukaan kaikki ennen 29.
kesäkuuta myönnetyt Viron tasavallan ulkomaanpassit olivat pätemättömiä.72
Näin ollen maasta poistuminen laillisin keinoin ei enää ollut mahdollista. Baltian tasavaltojen kansalaisille ilmoitettiin lehdessä 9. syyskuuta, että heidät on Neuvostoliiton korkeimman neuvoston puheenjohtajiston asetuksella otettu Neuvostoliiton kansalaisiksi.73
Palauttajien, ja virolaisten enemmistön, pahin pelko vuonna 1991
oli kansalaisuuden nollavariantti (nullvariant), joka tarkoitti kaikille entisen Eestin SNT:n alueella asuneille kansalaisuuden myöntämistä riippumatta heidän kielitaidostaan, lojaaliudestaan tasavallalle
tai asuinajastaan. Mart Laarin johtamien kristillisdemokraattien ja
tasavaltalaisten 4. syyskuuta 1991 korkeimmalle neuvostolle antama
esitys vuoden 1938 kansalaisuuslain palauttamisesta aloitti yleisen
väittelyn kansalaisuuslaista.74 Kansanrintaman edustajat ja Lauristin
olivat huolissaan esimerkiksi Itä-Virumaan lojaliteetista, jos paikalliset
venäläiset eivät saisi automaattisesti Viron kansalaisuutta.75 Palauttajat taas kyseenalaistivat ajatuksen, että kansalaisuus toisi automaattisesti mukanaan uskollisuuden Viron tasavaltaa kohtaan, mikä oli,
ja on edelleen, entisen Neuvostoliiton alueella oleellinen kysymys.
Koska Viron tasavallan korkein neuvosto oli valittu neuvostoaikana,
72 Välispassid, mis välja antud enne 29. juunit s.a., loetakse maskvusetuks, Maa Hääl, 84, 22.
heinäkuuta 1940, 1.
73 Eesti, Läti ja Leedu NSV kodanikud NSV Liidu kodanikeks, Meie Maa, 137, 9. syyskuuta
1940, 1.
74 Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond 2010: Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
XII koosseisu stenogrammid, 8. kõide 1991, Tallinna, Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 93–98.
75 Sama, 147–148.
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oli siellä edustettuna myös Interliike. Venäläisten kansalaisuuskäsitys
taas heijasti neuvostokäsityksiä. He olivat tottuneet siihen, että neuvostokansalaisella tuli olla sisäpassi mukanaan koko ajan, ja ilman kansalaisuutta oli käytännössä irtolainen ja lainsuojaton.76 Näin ollen he
kokivat ihmisoikeuksiensa olevan uhattuna, vaikka niiden toteutuminen ei ole eikä ollut riippuvainen kansalaisoikeuksista.
Marraskuun 6. päivänä ilmoitettiin, että vuoden 1938 kansalaisuuslaki palautetaan voimaan sellaisenaan kuin se oli voimassa 16.
kesäkuuta 1940.77 Varsinainen täytäntöönpaneva asetus tuli voimaan
26. helmikuuta 1992.78 Koko vanha kansalaisuuslaki tuli sellaisenaan voimaan. Siihen ainoastaan sisällytettiin vuoden 1957 pakolaishallituksen päätös, ettei Viron tasavallan syntyperäinen kansalainen
menetä kansalaisuuttaan, vaikka ottaisi toisen maan kansalaisuuden.
Oletettavasti vanhan kansalaisuuslain käyttöönotto varmisti Viron
irtoamisen Venäjän vaikutuspiiristä, koska vuoden 1992 kansanäänestyksessä ja riigikogun vaaleissa saivat äänestää vain kansalaiset, joista
suurin osa oli virolaisia. Toki jotkut ulkopuoliset tarkkailijat, kuten
Anatol Lieven79, pitivät tätä törkeänä etnisenä nationalismina sekä
venäläisten ja monikulttuurisen demokratian vastaisena, mutta kyse ei
ollut niinkään etnisyydestä kuin legalismin korostamasta laillisuudesta.
Viron kansalaisiksi naturalisoitiin kokonaisuudessaan 1990-luvulla yli
110 000 muukalaista, mikä oli köyhältä ja pieneltä siirtymävaltiolta
aikamoinen suoritus. Kansalaisuudettomien osuus oli vuonna 1992
ollut 32 prosenttia, mutta se oli pienentynyt 6,7 prosenttiin vuonna
2016. Lisäksi etnisyyspohjaisuutta vastaan argumentoi se, että muualta
(entisestä) Neuvostoliitosta Viroon muuttaneiden etnisten virolaisten

76 Sama, 251–258.
77 Eesti Vabariigi kodakondsuse kohta, Riigi Teataja, 6.11.1991 (RT 1991, 39, 476). Julkaistu
verkossa. <https://www.riigiteataja.ee/akt/13074368>.
78 Kodakondsuse seaduse rakendamise kohta. Riigi Teataja, 26.2.1992 (RT 1992, 7, 109).
Julkaistu verkossa. <https://www.riigiteataja.ee/akt/30376>.
79 Lieven, Anatol 1993: The Baltic Revolution. Estonia, Latvia, Lithuania and the Path to Independence. 2nd Edition. New Haven and London, Yale University Press. 276–277; 304–305.
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tuli myös naturalisoida itsensä Viron tasavallan kansalaisiksi, vaikka
olisivatkin syntyneet Virossa. Heitä oli yli 25 000.80
Valtion palauttamisen kannalta kansalaisuuslaki kuitenkin osoitti,
ettei jo kerran likvidoidun valtion lakeja voida palauttaa noin vain,
koska lainsäädäntö on aina verkottunut kokonaisuus. Viron tasavallassa oli ollut kokonainen kansalaisuuslainsäädäntö, jota oikeusjärjestelmä käytäntöineen sovelsi. Tätä kokonaisuutta ei voinut palauttaa
vain yhdellä lailla. Suurin porsaanreikä oli vuoden 1938 kansalaisuuslain 7 § 2 momentti, joka mahdollisti kansalaisuuden antamisen erityisansioista Viron hyväksi. Käytännössä 1990-luvun alun villeinä
vuosina siitä tuli lahjuksenantotapa, jolla kansalaisuutta jaettiin vastikkeeksi milloin kenellekin. Tämän takia Laarin hallitus loi vuodeksi
1995 uuden kansalaisuuslain, jossa erityisansioiden perusteella jaettavat kansalaisuudet rajattiin ensin viiteen ja sitten kymmeneen henkilöön vuodessa.81
Elokuun 20. illan sopimuksessa uuden perustuslain laatijaksi oli
sovittu perustuslakikokous, jonka kokoonpano jaettiin puoliksi Viron
kongressin ja korkeimman neuvoston kesken. Koska korkeimman
neuvoston perustuslakikokouksen edustajista puolet oli myös kongressilaisia, oli palauttajilla enemmistö perustuslakikokouksessa.82
Perustuslain kanssa tuli samoin ongelmalliseksi kysymys siitä,
miten palauttaa perustuslaki. Perustuslain työstämispohjaksi oli kolme
ehdotusta. Koska vuoden 1938 perustuslailla oli ollut ja oli edelleen
oleellinen osansa kamppailussa tasavallan palauttamisen puolesta,
muodostui perustuslakikokouksen tärkeimmäksi kiistanaiheeksi,
miten noudattaa vuoden 1938 perustuslakia. Sirje Endre, Ülo Seppa,
Enn Tarto ja Hando Runnel esittivät alkuperäisen vuoden 1938 perustuslain kokoukselle työstettäväksi, mutta kaikki muutkin käsitellyt
esitykset olivat enemmän tai vähemmän muunneltuja vuoden 1938
perustuslakeja. Vuoden 1938 perustuslain suorasta soveltamisesta mm.
Illar Hallaste sanoi, ettei perustuslakikokous voi käsitellä ja asettaa
80 Fact sheet of Citizenship, Estonia.eu-sivusto. Viron sisäministeriön tiedot 1.1.2016,
julkaistu 1.10.2016. Verkkoarkistoon tallennettu versio 15.10.2016: <https://web.archive.org/
web/20161015003130/estonia.eu/about-estonia/society/citizenship.html>.
81 Kodakondsuse seadus, Riigi Teataja, 19.1.1995 (RT I 1995, 12, 122) Julkaistu verkossa.
<https://www.riigiteataja.ee/akt/28732>.
82 Kiin (toim.) 2000, 111.
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kansanäänestykseen jo kerran hyväksyttyä perustuslakia, vaikka periaatteessa suhtautuikin ajatukseen myötämielisesti. Ristiriitaa aiheutti
myös se, että oikeudellisesta jatkuvuudesta haluttiin pitää tiukasti
kiinni, mutta toisaalta perustuslain autoritaarista sisältöä ei haluttu
palauttaa.
Näin ollen käsiteltäväksi otettiin Jüri Adamsin esitys, joka korosti
yksilönvapauksia ja ihmisoikeuksia, joita vuoden 1938 perustuslaki ei
edes käsitteinä tuntenut. Jatkuvuuden ideaalista kiinni pitäminen oli
kuitenkin periaatteena niin tärkeää, että esitellessään työryhmän esitystä Jüri Adams sanoi sen olevan niin sisällöltään kuin hengeltään
suoraan vuoden 1938 perustuslain jälkeläinen. Samoin hän sanoi, ettei
halua lukea seuraavan päivän lehdestä juttuja siitä, ettei hänen esityksensä olisi vuoden 1938 perustuslain kaltainen. Esityksen kuitenkin
lopulta tultua työstettäväksi pohjaksi myönsi Adams, että monessa
kohdin se eroaa huomattavasti vuoden 1938 perustuslaista.83 Kun
perustuslaki lopulta kansanäänestyksessä suvereenisti hyväksyttiin, ei
sitä yhdistänyt vuoden 1938 edeltäjäänsä mikään muun kuin johdanto,
jossa todetaan, että ”Viron kansa hyväksyi vuoden 1938 perustuslain
§ 1 perusteella kansanäänestyksessä 28. kesäkuuta 1992 seuraavan
perustuslain...” Omaisuusreformista vastannut ministeri (1992–1995)
Liia Hänni on sanonut, että
Mart Laarin hallituksen tärkein tehtävä oli taata yhdessä VII Riigikogun kanssa uuden perustuslain täytäntöönpano ja demokraattisen
oikeusvaltion perustaminen. Omaisuusreformi oli sen prosessin oleellinen osa, jotta yhteiskunta vapautettaisiin neuvostoajan elämäntavan
kytköksistä, ja omaisuussuhteet asetettaisiin selvälle oikeudelliselle
perustalle.84

Vuodesta 1991 lähtien toteutettu omaisuusreformi oli äärimmäisen
monivaiheinen ja -kulmainen ongelmavyyhti, eikä sen tarkkaa loppumisaikaa pysty määrittämään, koska se jatkuu osittain edelleen. Sillä
oli niin taloudelliset, oikeudelliset kuin tuotannolliset aspektinsa. Tuli
83 Ideon, Argo 2012: Põhiseaduse rahvahääletus: Eesti otsustas liikuda ajas edasi, mitte tagasi.
Postimees, 28.6.2012. Mielipidekirjoitus julkaistu myös verkossa. <http://arvamus.postimees.
ee/890958/pohiseaduse-rahvahaaletus-eesti-otsustas-liikuda-ajas-edasi-mitte-tagasi>.
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myös ottaa huomioon periaatteellisuus ja käytäntö. Omaisuusreformi
itsessään on yksi nyky-Viron kiistellyimpiä aiheita. Siihen kuului
monta eri osa-aluetta: vuonna 1940 oikeusvastaisesti viedyn varallisuuden palauttaminen (õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine)
alkuperäisille omistajilleen tai heidän jälkeläisilleen, valtion monopolien ja yritysten yksityistäminen, asuntojen ja maatalouden yksityistäminen, joka liittyy vielä toiseen suureen kokonaisuuteen eli maatalousreformiin (põllumajandusreform), joka aloitettiin jo Tiit Vähin
aikana 11. maaliskuuta 1992.85 Suuryritysten, asuintilojen ja maatalouden reformi vietiin loppuun vuosituhannen alussa.
On pidetty virheenä, että maatalousreformi erotettiin omaisuusreformista, joten sitä eivät koskeneet samat periaatteet. Maatalousreformi alkoi jakaa kompensaatioita viljelijöille aikanaan toteutetusta
kollektivisoinnista niiden omalla varallisuudella, mikä johti tuotantovälineiden ”lihoiksi panemiseen”. Laki myös mahdollisti erilaiset
kompensaatiokeinot, joita sitten tulkittiin paikallisesti miten haluttiin. Kolhoosijohtajat eli ns. punaparonit taas halusivat pitää valtansa
ja rohkaisivat työntekijöitään ottamaan kompensaation osakkuutena
osakeyhtiöksi muutettavasta kolhoosista.86 Näin ollen tarttolainen ylioppilaspoliitikko Arne Otter valitti Postimees-sanomalehdessä tammikuussa 1996, että kyse oli uuskollektivisoinnista, eikä uusien osakeyhtiöiden tuotattavuus ollut kolhooseja parempi.87 Myös perinteisen
neuvostomentaliteetin hengessä ihmiset ottivat oma-aloitteisesti kompensaatioita. Kuten Viljandin maaherra Helir-Valdor Seeder myönsi
vuonna 1996: toiset ovat olleet aktiivisempia kuin toiset. Toinen vie
traktorin ja auton, toiselle jää vain viljasiilon peltipaneeli.88 Myöhemmin Laarin hallitus yritti yhdistää kolhoosien varojen jakamisen
85 Põllumajandusreformi seadus, Riigi Teataja, 11.3.1992. (RT 1992, 10, 143). Julkaistu
verkossa. <https://www.riigiteataja.ee/akt/258881> .
86 Hänni 2012.
87 Arne Otter: Miks nurjus põllumajandus-reform?, Postimees, 4.1.1996. Mielipidekirjoitus
julkaistu myös verkossa. <http://arvamus.postimees.ee/2466877/uusaasta-ullatus-miks-nurjus-pollumajandus-reform-miks-estonian-air-ei-eelista-eestimaist-mina-ei-toeta-savisaart-tanuavaldus-tanuavaldus>.
88 Malle Toomiste: Lammutav reform pettis maarahva lootusi, Postimees, 14.12.1996.
Julkaistu verkossa. <http://www.postimees.ee/2494803/lammutav-reform-pettis-maarahva-lootusi-vaibuv-pollumajandusreform-viljandimaalt-vaadatuna-talunikud-ei-saanud-soovitut-rahulikult-voi-tormates-vara-libises-kaest-ulekohus-jai-tootmine-lagunes-sundlopetamine-haarab-vaid-osa-reformist>

194

a j a n k o hta 2018

omaisuusreformilakiin (ORAS), mutta siitä aiheutui ainoastaan juridista päällekkäisyyttä.
Omaisuusreformin menestysosa liittyi valtion varallisuuden yksityistämiseen, joka on ollut Viroon saadun ulkomaalaisen pääoman
päälähde. Tästä vastasi valtion oma yksityistämistoimisto (Eesti Erastamisagentuur), joka tuotti Viron valtiolle lähes 12 miljardia kruunua.89 Suurin osa eli 70 prosenttia tästä varallisuudesta yksityistettiin
eniten tarjoavalle. Tältä ajalta periytyy suomalaisten yritysten merkittävä osuus Viron taloudessa.
Kaikkein kivuliain osuus omaisuusreformissa oli restituutioprosessi (restitutsiooniprotsess) eli oikeudenvastaisesti viedyn omaisuuden
palauttaminen laillisille omistajilleen tai heidän jälkeläisilleen, joiksi
laskettiin myös laillisen omistajan sisarusten jälkeläiset. Laillisiksi
omistajiksi laki nimeää 16. kesäkuuta 1940 omaisuuden omistaneet.90 Oikeudenvastaisesti viedyn omaisuuden palauttamisella oli
laaja kannatus kansan parissa ja sitä oli vaadittu jo Viron kongressin
päivistä lähtien. Jo 20. helmikuuta 1989 Eestin SNT:n ministerineuvosto oli antanut määräyksen ”Massarepressioista kärsineiden omaisuuden palauttamisesta ja hyvittämisestä”.91 Joulukuun 19. päivänä
1990 korkein neuvosto hyväksyi lain ”Omistusoikeuden jatkuvuuden
palauttamisesta”, jonka tarkoituksena oli aloittaa desosialisointi
(denatsionaliseerimine) ja dekollektivisointi.92 Projekti ei kunnolla
edennyt, ja vasta 13. kesäkuuta 1990 korkein neuvosto hyväksyi lain
”Viron tasavallan omaisuusreformin perusteista” (Omandireformi aluste
seadus, ORAS),93 jonka oli laatinut Kaido Kaman johtama omaisuusreformivaliokunta. Savisaaren ja Vähin hallitukset eivät olleet erityisen
89 Rozental, Väinu 2010: Täna 9 aastat tagasi keeras erastamisagentuur ukse kinni. Äripäev,
29.10.2010. Verkkoversio <https://www.aripaev.ee/uudised/2010/10/29/tana-9-aastat-tagasi-keeras-erastamisagentuur-ukse-kinni>; Summa vastasi noin 770 miljoonaa euroa. Vertailuksi: Viron valtion tulot olivat vuonna 1999 noin 18,5 miljardia kruunua. (Riigieelarved
1992–2000, EV Rahandusministeerium. Valtionbudjetit verkossa. <http://195.80.113.140/riigieelarved-1992-2000>.)
90 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus. Riigi Teataja, 13.6.1991. (RT 1991, 21, 257).
Julkaistu verkossa. <https://www.riigiteataja.ee/akt/30520>.
91 Eesti NSV Teataja 1989, 10, 118; 233.
92 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus Omandiõiguse järjepidevuse taastamisest. Riigi Teataja
19.12.1990 (RT 1990 22, 280) <https://www.riigiteataja.ee/akt/828122001001>.
93 RT 1991, 21, 257
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innostuneita tekemään omaisuusreformin eteen mitään. Savisaar oli
sitä vastaan jo pelkästään ideologisestikin. Näin ollen Mart Laarin I
hallitus aloitti varsinaisen omaisuusreformin toteuttamisen keväällä
1994, vaikka jo tammikuussa 1992 oli pääosassa omaisuuden palauttamisvaatimuksista jätetty. Vähi kyllä aloitti valtionmonopolien ja valtion varallisuuden yksityistämisen syksyllä 1992, mutta senkin Laarin
hallituksen oikeusministeri Kaido Kama pysäytti varsin nopeasti, kun
selvisi, että omaisuutta aiotaan vain yksityistää massoittain Itä-Saksan
Treuhand-malliin, eikä ottaa lainkaan huomioon omistajuuden oikeudellista jatkuvuutta.
Yhteensä 233 400 henkilöä esitti 140 500 omaisuuden palauttamisvaatimusta. Kun omaisuusreformin restituutioprosessi päättyi
31.12.2016, oli jäljellä vielä 220 ratkaisematonta vaadetta, joiden ratkaisemisen menettelytavan maan hallitus vahvisti huhtikuussa 2017.
Reformin aikana palautettiin 1,5 miljoonaa hehtaaria maata, 12 000
rakennusta ja maksettiin puoli miljardia euroa kompensaatioita.94
Pelkästään restituutioprosessi oli niin suuri poliittisen kamppailun aihe, ettei kaikkia siihen liittyvä kiistakysymyksiä ole tämän
artikkelin puitteissa mahdollista käsitellä. Tärkeimmät kiistakysymykset syntyivät tilojen palauttamattomuudesta kokonaisuuksina,
asunto-omaisuuden palauttamisesta ja sen aiheuttamasta ns. pakkovuokralaisuudesta, baltiansaksalaisten omaisuudesta sekä omaisuuden
palauttamisesta velattomana. Ylipäätään omaisuuden uudelleenjakaminen yhteiskunnassa aiheutti mielipahaa ja paljon töitä juristeille.
Poliittisesti Edgar Savisaaren keskustapuolue hyödynsi erityisesti pakkovuokralaisten asemaa osoittaakseen restituution ongelmat ja kerätäkseen poliittista tukea. Keskustapuolueen johtama Tallinnan kaupunki oli vastahankainen omaisuuden palauttamisessa, mikä aiheutti
väittelyitä koko maassa. Samoin Tallinnan kaupunki rahoitti Viron
vuokralaisten liittoa, joka vastaavasti tuki keskustapuoluetta. Vuokralaisten liitto syytti pyrkimyksestä kääntää ajan kelloja taaksepäin ja
epäoikeudenmukaisesta omaisuudenjaosta. Sen vastapuolena on ollut
Viron omistajien liitto, joka taas on pitänyt esillä laillisten omista-

94

Hänni, Uku 2017: Omandireform 1991–2016. Tallinna. Eesti Omanike Keskliit, 6–8.
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jien oikeuksia. Käsittelen nämä tärkeimmät kiistakysymykset järjestyksessä.
Virolaisten kollektiivisessa muistissa riipaisevinta oli tilojen riistäminen omistajiltaan kollektivisoinnin yhteydessä. Tilojen palauttaminen ei kuitenkaan toteutunut, kuten oli toivottu, koska maatalousreformi oli erotettu omaisuusreformista, ja kolhoosit yksityistivät tilat
niiden senhetkisille omistajilleen. Vuoden 1970 kolhoosisäännöt mahdollistivat (10. luku, 42 §) kolhoosin työntekijöille asunnon henkilökohtaisena omaisuutena (isiklik omand, ven. личная собственность).95
Kolhoosit alkoivat siis myydä näitä entisten tilojen asuinrakennuksia
työntekijöilleen. Jos oli ostanut talonsa itselleen hyvässä uskossa (heas
usus) eli tietämättä sen laillisia omistajia, sai sen myös pitää omaisuuden palauttamissäädöksistä huolimatta. Näissä tilanteissa laillisten
omistajien mahdollisuudeksi on jäänyt ostaa se takaisin nykyisiltä
omistajiltaan. Monesti kävi niin, että tilan maat oli palautettu laillisille omistajilleen, mutta talo niiden keskellä oli edelleen neuvostoaikaisen asukkaansa omaisuutta.
Tilansa aikanaan menettäneiden talonpoikien lisäksi kovia oli
kokenut tasavallan aikana muodostunut virolainen keskiluokka ja
porvaristo, joka oli menettänyt kaupunkiasuntonsa ja muut kiinteistönsä. Lukujen valossa näytti siltä, että kaikille saataisiin yksityistettyä
asunnot. Asuntojen oikeat omistajat tai heidän jälkeläisensä saisivat
ne takaisin itselleen, ja neuvostoaikaiset asukkaat yksityistettyä itselleen uuden asunnon jostain muualta. Lähtevän puna-armeijan, venäläisten ja yleisen yksityistämisprosessin jäljiltä piti vapautua riittävästi
asuntoja. Palautetun tasavallan valtiovalta oli kuitenkin heikko, eivätkä
kontrolli ja koordinaatio toimineet. Syntyi asuntopula, koska vapautuneiden asuntojen määrä osoittautuikin pienemmäksi kuin lukujen
valossa näytti. Keinottelijat hankkivat yksityistämisseteleillä itselleen useita asuntoja vuokratakseen ne voitolla eteenpäin. Paikallishallinnot olivat omatoimisesti yksityistäneet puna-armeijan jälkeensä
jättämää suurta asunto-omaisuutta miettimättä omaisuuden palauttamis- tai asuntotarvekysymyksiä. Koska laillisille omistajilleen palautettavien asuntojen asukkaille ei riittänyt korvaavia asuntoja, joutuivat
95 Kolhoosi näidispõhikiri 1970: Eesti NSV Põllumajandusministeerium, Tallinna, Kirjastus
Valgus.
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he ns. pakkovuokralaisiksi (sundüürnikud) palautetuille omistajilleen.
Matalan vuokran määräsi valtio. Omistajat eivät saaneet markkinahintojen mukaisia vuokratuloja eivätkä omaisuuttaan takaisin, ja pakkovuokralaiset joutuivat sivuun yksityistämisprosessista ja ennen kaikkea
asunto-omaisuuden arvonnoususta. Molempien osapuolten edustajat,
Viron omistajien liitto ja Viron vuokralaisten liitto, kokivat olevansa
kärsineitä osapuolia. Pakkovuokralaisten kysymys saatiin ratkaistua
lopulta vuoteen 2010 mennessä, mutta se jätti katkeruutta. Ongelma
kosketti pääasiassa vanhojen kantakaupunkien asukkaita. Esimerkiksi
Tallinnan venäläiset asuvat pääasiassa neuvostoaikana rakennetuissa
lähiöissä Lasnamäellä, Õismäellä ja Mustamäellä, joten he saivat yksityistettyä itselleen asunnot ongelmitta miehitystä edeltäneiden omistajien puuttuessa. Sen sijaan Tallinnan kantakaupungissa ja vanhoissa
sotaa edeltävän ajan taloissa asui monesti lähinnä virolaisia, jotka
asuivat neuvostoaikana jaetuissa vanhoissa taloissa.96
Oma kysymyksensä ovat olleet baltiansaksalaiset, jotka olivat suhteessa vähemmistön kokoon nähden yliedustettuina talouselämässä.
Heidän hallussaan oli huomattava osa kaupunki- ja liikeomaisuudesta.
Vaikka saksalaisten väestöosuus oli puolitoista prosenttia 1934, omistivat he vuonna 1936 neljänneksen kaikkien Viron teollisuusyritysten
osakepääomista.97 Hitler kutsui Molotov–Ribbentropp-sopimuksen
solmimisen jälkeen baltiansaksalaiset ”Heim ins Reich” ja lokakuun
puolivälissä siitä solmittiin sopimus Viron tasavallan ja Saksan valtakunnan välillä. Sen täytäntöönpano alkoi heti.98
Vironsaksalaiset suostuivat ”paluumuuttaessaan” luopumaan
vapaaehtoisesti kansalaisuudestaan ja omaisuudestaan. Heitä kutsutaan paluumuuttajiksi (ümberasujad). Viro sitoutui maksamaan kompensaatioita Saksalle, mutta ne velvoitteet jäivät neuvostomiehityksen
myötä. Tammikuussa 1941 Neuvostoliiton ja Saksan välillä tehtiin
sopimus baltiansaksalaisten jälkipaluumuutosta. Tällöin Viron alueelta
poistuivat loputkin saksalaiset, ja heidät tunnetaan käsitteellä jälki
paluumuuttajat (järelümberasujad), mutta sopimus ei sitonut Viron
tasavaltaa, joka oli jo miehittäjän likvidoima. Heidän omaisuutensa oli
96
97
98

Hänni 2017, 3–4.
Zetterberg 2007, 518.
Zetterberg 617–618.
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riistetty oikeudenvastaisesti eli kansallistettu samaan aikaan muiden
Viron kansalaisten kanssa 20.8.1940. Lisäksi tammikuun 1941 lähtijöistä huomattava osa oli virolaispakolaisia ilman saksalaisjuuria.99
Omaisuusreformin restituutio ulkomailla olevien laillisten omistajien suhteen oli lievästi sanottuna erittäin sekavaa, kuten myös
sen toteuttamisesta vastanneen Tallinnan omaisuusreformiviraston.
(Arvokkain ja kiistellyin kiinteistöomaisuus sijaitsi ja sijaitsee Tallinnassa.) Päätöksiä tekivät useat eri virastot. Õhtuleht väitti lähteisiinsä
vedoten vuonna 2000, että palautuspäätöksiä olisi välillä tehty peräti
vuonna 1865 voimaan tulleen ja ennen miehitystä sovelletun Baltian
yksityisomaisuuslain (Balti Eraseadus) perusteella.100
Jo alun perin omaisuusreformilain 17 § 5 mom. mukaan omaisuutta ei voinut palauttaa henkilölle, jotka olivat saaneet kompensaatiota omaisuudestaan, kuten vuoden 1939 paluumuuttajat olivat
Saksan valtiolta saaneet. Vuosina 1993–1997 baltiansaksalaisille ja
heidän jälkeläisilleen kuitenkin palautettiin omaisuus, kunnes vuosituhannen vaihteessa huomattiin, että se oli oikeastaan ollut laitonta.101 Lisäksi lakia on täydennytty koko ajan, viimeisin muutos on
kesäkuulta 2017, ja lisäyksiä, muutoksia tai poistoja on tehty noin 50
koko lain olemassaolon aikana. Suurin osa ongelmallisista tapauksista
ilmeni vain median kautta. Palautuspäätöksiä hyväksyttiin ja kumottiin vuorotellen.
Käytännössä enemmistö vuonna 1939 ja 1941 lähteneistä baltian
saksalaisista sai omaisuutensa takaisin, koska tarkastettiin vain, että
kyseessä oli kansallistetun omaisuuden palauttaminen, eikä sitä, oliko
kyseessä paluumuuttaja.102 Joitain yksittäisiä päätöksiä on myöhemmin
kumottu. Esimerkiksi vuonna 2012 Tallinna sai takaisin paluumuuttajan jälkeläiselle jo palautetun kiinteistön 20 vuoden oikeustaistelun

99 Sama.
100 Erilaid, Tõnis: Vara tagasi natsidele, Eesti Päevaleht (MEGA), 3.3.2000. <http://epl.delfi.ee/
news/eesti/vara-tagasi-natsidele?id=50822275>.
101 Sooman, Peep: Kriisi taga seadusetud tehingud, Äripäev, 25.2.2000. <https://www.aripaev.
ee/uudised/2000/02/24/kriisi-taga-seadusetud-tehingud>.
102 Sama.
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jälkeen.103 Vuonna 2014 kerrottiin, että oikeus päätti olla palauttamatta omaisuutta jälkipaluumuuttajien jälkeläisille ja antoi talon sitä
asuttaneille pakkovuokralaisille.104 Kuitenkaan yleensä omaisuuden
palauttamista ei ole voinut perua, koska palautettua omaisuutta on
jo myyty eteenpäin, tai koska jo palautettua omaisuutta ei voida ottaa
takaisin julkiseen haltuun taannehtivasti, mikä olisi perustuslain ja
oikeusperiaatteen vastaista.
Jälkipaluumuuttajien omaisuudesta saatiin aikaan kunnon historiallis-oikeudellinen kiista. Vuosina 1997–1999 hallituksessa olleet
puolueet, jotka edustivat vanhoja kansanrintamalaisia ja reformikommunisteja, päättivät vedota Neuvostoliiton ja Saksan väliseen
sopimukseen vuoden 1941 jälkipaluumuuttajien kompensaatioista.
Vuonna 1997 hallitus lisäsi omaisuusreformilakiin 7 §:n 3 momentin,
jonka mukaan paluumuuttajia koskeva omaisuus ratkaistaisiin Viron
ja Saksan välisellä valtiosopimuksella. Koska Saksan liittotasavallalle ovat kiusallisia kaikki toisen maailmansodan aikaiset saksalaisväestöjen omaisuusasiat, ja se on luopunut vuoden 1951 sopimuksella kaikista vaateistaan Neuvostoliittoa kohtaan, tarkoitti pykälä
käytännössä, ettei baltiansaksalaisten omaisuutta enää voitaisi jatkossa palauttaa. Saksa ei ole halunnut mitään neuvotteluita asiasta ja
on pitänyt asiaa Viron omana. Lakilisäyksessä oli ilmeisesti kyse myös
hallitusta lähellä olevien tahojen liike-eduista.105 Vuonna 2006 korkein
oikeus julisti pykälän perustuslainvastaiseksi ja mitättömäksi.106 Restitutionisteja edustanut Mart Laarin II hallitus (ns. kolmiliitto, kolmikliit) astui virkaansa 1999 ja yritti tehdä lakia, joka antaisi jälkipaluu-

103 Oja, Anne 2012: Tallinn saab tagastatud maja lõpuks libaomanikult kätte, Äripäev,
21.5.2012. <https://www.aripaev.ee/uudised/2012/05/21/tallinn-saab-tagastatud-maja-lopuks-libaomanikult-katte>.
104 Lepassalu, Virkko 2014: Kohtuvõit: baltisakslased vara tagasi ei saa õigus jäi sundüürnikele, Pealinn, 20.6.2014. <http://www.pealinn.ee/newset/kohtuvoit-baltisakslased-vara-tagasi-ei-saa-oigus-jai-sunduurnikele-n17563>.
105 Saksamaale lahkunute majad toovad uue tüli, Delfi.ee, 2.6.2003. <http://www.delfi.ee/
news/paevauudised/eesti/saksamaale-lahkunute-majad-toovad-uue-tuli?id=5790859>.
106 Kamps, Mari: Riigikohus: Ümberasujate seadus on põhiseadusega vastuolus, Postimees,
31.1.2007. <https://www.postimees.ee/1625321/riigikohus-umberasujate-seadus-on-pohiseadusega-vastuolus>.
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muuttajille oikeuden omaisuutensa palauttamiseen.107 Samaa yritettiin
vuonna 2013, mutta hanke kaatui ministerien erimielisyyksiin.108 Näin
ollen tapaukset ovat jääneet oikeusistuinten ratkottaviksi korkeimman
oikeuden jäädessä toivomaan lainsäätäjältä täsmentävää lainsäädäntöä.
Jo vuonna 1998 Tallinnan omaisuusreformiviraston johtaja Vladimir Viies näki luontevana, että vuonna 1941 Neuvostoliiton Saksan
kanssa solmima sopimus koskettaa myös Viroa.109 Samaan vetosivat
myös hallitukset vuosina 1997–1999.110 Restitutionistien kannalta
Saksan liittotasavallan näkemys on ollut ikävä, koska se implikoi Neuvostoliiton kanssa tehdyn sopimuksen sitovan myös Viron tasavaltaa.
Siksi he olivat monesti väittäneet, että juuri Saksa vaatisi paluumuuttajien omaisuuden hyvittämistä. Tämänkin kiistan juuret siis palautuvat
tasavallan palauttamiseen ja siihen, tuleeko Neuvostoliiton päätösten
katsoa sitovan myös Viroa. Jos näin olisi, tarkoittaisi se, että Viron
tasavalta olisi Eestin SNT:n seuraajavaltio eikä palautettu tasavalta.111
Jälkipaluumuuttajien omaisuuden palauttamisoikeus on siten mutatis
mutandis suhteessa tasavallan oikeudelliseen jatkuvuuteen.112 Samoin
kyse on ollut koko ajan keskustapuolueen ja isänmaaliiton sekä näiden
liittolaisten välisestä poliittisesta taistelusta.

Palauttamisen merkitys
Vaikka edellä on esitetty käytännön esimerkkejä palauttamispolitiikasta, on tasavallan käytännön palauttaminen näkynyt lähinnä symboleihin, merkitysmaailmaan ja periaatteisiin liittyvissä asioissa. Varsin

107 BNS: Saksamaa ei nõua Eestilt ümberasujate vara heastamist, Delfi.ee, 6.7.2000. <http://
www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/saksamaa-ei-noua-eestilt-umberasujate-vara-heastamist?id=521167>.
108 Lepassalu 2014.
109 Lenk, Heimar 1998: Maju tagastati valesti, Õhtuleht, 7.5.1998. <https://www.ohtuleht.
ee/21110/maju-tagastati-valesti>.
110 Lippmaa, Endel 1998: Kas ümberasujad olid eestlased, Sõnumileht, 26.8.1998.
111 Eesti Omanike Keskliit 2012: Järelümberasutajate omandi ärastamise lugu, Probleemi olemus,
põhjused, eritlused ja järeldused. Tallinna, Ortwill, 17.
112 Näin argumentoivat esim. Reformipuolueen Väino Linde ja Urmas Reinsalu riigikogussa
25.1.2006. X Riigikogun VII istuntopöytäkirja. Istuntopöytäkirjat verkossa. <http://stenogrammid.
riigikogu.ee/en/200601251300>.
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nopeasti palautettiin esimerkiksi tasavallan aikaiset instituutiot, organisaatiot, symbolit, muistomerkit, kadunnimet ja vastaavat.
Esimerkiksi käytännön lainsäädännön palauttamisyritykset osoittautuivat haasteellisiksi, vaikkei nyt katastrofaalisiksi, kuten kokemus
vuoden 1938 kansalaisuuslain palauttamisesta osoittautui. Uusi lainsäädäntö oli tarpeen. Käytännön politiikassa kyse oli enemmän ideatasosta,
eli siitä, ettei Viro missään nimessä omaksu entisen neuvostotasavallan
kansainvälisoikeudellista ja julkisoikeudellista asemaa. Kyse oli eurooppalaisen kansallisvaltion palauttamisen ideasta, eikä niinkään vuonna
1940 likvidoidun valtion faktisesta, reaalisesta palauttamisesta.
Viron kansallisen riippumattomuuden puolueen (ERSP) presidenttiehdokkaan Lagle Parekin tunnuslause vuoden 1992 presidentinvaaleissa oli Eesti tuleb tagasi! (”Viro tulee takaisin”). Se tiivisti
ERSP:n palauttajien ideaalitavoitteen vuosien 1918–1940 Viron tasavallan palaamisesta. Kyse oli kuitenkin tuolloinkin enemmän mielikuvatasosta, koska maailma oli täysin erilainen vuonna 1991 kuin 1938.
Vuosi 1991 oli myös katkos vanhan ja uuden välillä, erityisesti
neuvostotasavallassa ja kommunistisessa puolueessa uransa tehneille.
Itsenäisyysmuototaistelun kallistuminen palauttajien voittoon johtui
merkittävästi siitä, että palauttaminen tarjosi konkreettisen mahdollisuuden neuvostojärjestelmästä ja Venäjän vaikutuspiiristä pois pääsemiseksi sekä suuntautumisen länteen. Ideaalina palauttaminen
tarkoitti ei-venäläisen, länsimaisen, vapaan kansallisvaltion palauttamista. Palauttaminen ei tarkoittanut sanatarkasti vuoden 1938 protektionistisen, autoritaarisen, agraarivaltaisen valtion ja korporatiivisen
talouden palauttamista. Sitähän sanatarkasti palautus olisi ollut.
Käytännössä tasavallan palauttamisessa oli kyse aivan uuden länsimaisen liberaalidemokratian rakentamisesta, ja palauttajat erittäin
radikaaleja, mitä esimerkiksi omassa elämäkerrassaan Edgar Savisaar
katkerasti korostaa. Eestin SNT:n pohjalta uudistusten kautta edetä
halunneet olivat itse asiassa konservatiiveja, jotka vierastivat palautuspolitiikan radikaaliutta. Palauttamisessa kun oli kyse varsin syvästä
katkoksesta aiempaan 50 vuoden ajanjaksoon, eikä palauttajilla ollut
yleensä käytännön käsitystä siitä mitä tasavallan palauttaminen tarkoittaisi. Eivät palauttajat olleet eläneet tai edes syntyneet sotaa edeltävän tasavallan aikana, päinvastoin: Mart Laarin lähipiiri oli syntynyt
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1960-luvulla ja huomattavasti nuorempia kuin kansanrintaman johtohahmot, jotka olivat tehneet uransa Eestin SNT:ssa. Vanhemmat poliitikot olivat taipuvaisia mieltämään neuvostojärjestelmän lailliseksi tai
ainakin jollain tavalla omaksi, tutuksi ja siten turvalliseksi. Sen sijaan
nuoremmat korostivat neuvostotasavallan miehityksellistä ja laitonta
luonnetta. Kiehtovaa on toki se, että palauttajat katsoivat ideologialtaan olevansa lähinnä konservatiiveja.
Tasavallan palauttaminen motivoi pyrkimään pois neuvostovaikutuksesta ja Venäjän kontrollista silloinkin, kun palauttamisen tarkka
poliittinen sisältö ei ollut tiedossa. Palauttamisen idea piti poissa kiusauksesta jäädä vanhaan neuvostoaikaiseen yhteiskuntajärjestykseen,
silloinkin kun se olisi voinut helpoin ratkaisu.
Käytännössä palauttaminen tarkoitti Viron oman itsenäisen päätöksenteon palauttamista. Mahdollisuutta päättää itse siitä, millaista
valtiota rakennettaisiin ilman Moskovan sanelua. Neuvostoliiton toimintatavat, monesti arkielämässä venäläisiksi mielletyt, haluttiin korvata omilla virolaisilla toimintatavoilla. Kuitenkin erityisesti tapakulttuurissa, mutta myös hallinnossa, on neuvostoaikana kehittyneitä
perinteitä. Ne kuitenkin mielletään virolaisiksi, joten neuvostoaika ui
osaksi virolaista kulttuuria ja yhteiskuntaa ainakin osittain puolenvuosisadan aikana. Aivan kuten sotaa edeltävässä Viron tasavallassa oli
saksalaisajan ja keisarikunnan jättämiä piirteitä, jotka taas vaikuttivat
Eestin SNT:n omaleimaisuuteen. Nykyisessä palautetussa Viron tasavallassa on piirteitä näistä kaikista koetuista vuosikymmenistä, vaikkei
se ns. kolmas tasavalta olekaan.
Palautetussa tasavallassa kasvaneella sukupolvella on jo jälkeläisiä.
Heille palautettu tasavalta on ainut koettu Viro, eikä heillä esiinny esimerkiksi neuvostonostalgiaa. Toisaalta itsenäistymismuototaistelu on
heille vieras, eivätkä he näe esimerkiksi itsenäisyyden palauttamisen
vuosipäivän viettämistä tasavallan palauttamisen vastaisena, kuten
palauttajat vielä 1990-luvulla ja vuosituhannen alussa näkivät.113
Presidentti Lennart Meri on kiteyttänyt erittäin osuvasti, että
”Virossa valtiovalta tai Viron käsitys valtiosta – tai jos haluatte, valtio-

113

Jarmala 2017, 60.
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filosofia – perustuu valtion jatkuvuudelle”114. Tämä valtiofilosofia näkyy
kaikessa Viron tasavallan toiminnassa, vaikka käytännön palautuspolitiikka on jäänyt vähäisemmäksi. Tasavallan palauttamisen ytimessä
on miehitysten perinnön tutkiminen, tiedostaminen ja sitä kautta siitä
vapautuminen. Kuten historioitsija Toomas Hiio on sanonut:
Miehitysten perinnön selvittäminen on laaja ja aikaa vievä prosessi,
joka ulottuu valtion kansainvälisestä statuksesta aina yksilöiden omistusoikeuden palauttamiseen ja konkreettisten syyllisten asettamiseen
oikeuden eteen sekä miehitysrikosten tiedostamiseen niin koululaisten, yhteiskunnan kuin eurooppalaisen yleisönkin parissa.115

Vaikka syyllisten asettaminen juridisen vastuun eteen ja neuvosto
aikaisen nomenklatuuran puhdistaminen yhteiskunnassa eli ns.
lustraatio on jäänytkin vähäiseksi Virossa, on ainakin keskeisessä
osassa ollut tietoisuuden lisääminen neuvostomiehityksestä. Viron
tasavallan 100. juhlavuosi näyttää niin virolaisille kuin ulkomaalaisillekin, ettei 50 vuoden miehitys tehnyt vääryydestä oikeutta, eikä se
myöskään vaikuttanut Viron tasavallan oikeudelliseen jatkuvuuteen.
Kyse on siis tavallaan myös suuresta valistustehtävästä, joka on haastanut niin Viron lähialueilla kuin muuallakin Euroopassa aiemmat,
monesti varsin yksioikoiset, toisen maailmansodan jälkeen syntyneet
käsitykset ja ”totuudet”.

114

Mälksoo 2005, 67.
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Harry Borg,
Turun vallankumouksen
sankarivainaja
jaakko mäkelä

Maaliskuun 10. päivänä 1918 punainen Turku vietti vaikuttavaa surujuhlaa. Godbyn taistelussa Ahvenanmaalla 19. helmikuuta kaatuneet Turun punakaartilaiset oli saatu noudetuksi Turkuun sodan osapuolten välisten neuvottelujen jälkeen. Runsasväkinen hautaussaatto
kulki Suomen kasarmilta (Sirkkalasta) hautausmaalle, ja väkeä oli kertynyt matkan varrelle niin, ettei Sosialistin mukaan voitu puhua tuhansista vaan kymmenistä tuhansista. Punakaartilaiset kantoivat arkkuja,
ja kulkueen kärjessä asteli punakaartin soittokunta suru- ja vallankumoussäveliä soittaen. Uudenmaan tullissa arkut nostettiin rekiin,
joita seurasivat kunkin vainajan omaiset. Hautausmaalla kaartilaiset
muodostivat kunniakujan, jota myöten arkut saatettiin puolensadan
suruharsoin varustetun lipun ympäröimälle yhteishaudalle. Paikalla
oli soittokunnan lisäksi kolme kuoroa. Kunnialaukausten ja musiikkiesitysten jälkeen puhui kansanvaltuuskunnan ulkoasiain valtuutettu
Yrjö Sirola, hänen jälkeensä laulujen ja runonlausunnan lomassa muutamat muut.1
Yhteishaudaksi oli saatu Borgien perhehauta. Punakaartin osastoa
Ahvenanmaalla oli johtanut liikemies Walter Borgin vanhin poika
1 Sosialisti (Sos) 8.3.1918, 6 Tiedonanto, 11.3., 3, 5 Valtava työväen surujuhla Turussa; Arbetet
(Arb) 9.3.1918, 1 Revolutionsoffrens begravning.
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Harry, joka oli kaatunut ensimmäisten joukossa. Hänen ympärilleen
oltiin rakentamassa sankarimyyttiä. Sekä Sosialisti että Arbetet, paikkakunnan molemmat työväenlehdet, ylistivät hänen intoaan ja rohkeuttaan. Hautajaisten aikaan punakaartien sodankäynnissä oli vielä
voitontahtoa ja toiveikkuutta, ja sankareiden muistoa hyödynnettiin
kaartilaisten värväyksessä. Kysymyksessähän ei ollut vain Suomen
vaan koko maailman vallankumous.
Tämän artikkelin tarkoituksena on valaista Turun poikkeuksellista kumouksellisuutta vuonna 1917 ja erityisesti sitä, miten ja miksi
lukumäärältään vähäinen ruotsinkielisten sosialistien joukko saattoi
nousta Turun kumousliikkeessä keskeiseen asemaan. Olen keskittänyt
tarkasteluni Harry Borgin rooliin ja merkitykseen Turun kumouskehityksessä Venäjän maaliskuun vallankumouksen jälkeen, koska hänen
panoksensa on jäänyt varhaisen kuoleman ja myöhemmän kehityksen
takia jokseenkin huomiotta. Toivon voivani vastata myös kysymykseen, miksi juuri William Lundbergista tuli kumouksellisen Turun
keskushahmo, ”Turun diktaattori”.2 Keskityn etupäässä Sosialistin ja
Arbetetin esittämiin näkemyksiin ja tapahtumainkulkuun ja vertailen
sitä muun lehdistön versioihin. Jokseenkin kaikki merkittävät lehdet
olivat tuolloin puoluelehtiä, joilla oli oma poliittinen ohjelmansa ja sen
mukaiset syyt valita, mitä kertoivat ja jättivät kertomatta tai peräti keksivät ohjaillakseen mielialoja.3

Sosialistit ruotsalaisen Turun oppositiona
Turun ruotsalainen työväenyhdistys (Åbo svenska arbetarförening,
ÅSAF) syntyi vuoden 1905 suurlakon jälkeen valmistauduttaessa
vuoden 1907 eduskuntavaaleihin. Se pyrki keräämään sosialidemokraateille ruotsinkielisen työväestön ääniä, joita tavoitteli myös vas2 Anna Bondestam on teoksessaan Bondestam, Anna 1968: Arbetet. En tidning i Åbo på 1910talet och människorna kring den. Helsinki, Svenska littertursällskapet i Finland, vastannut osaltaan
tähän kysymykseen kuvaamalla lehden ympärille kokoontunutta kollektiivia ja erityisesti noin
tusinan lehden avustajan osuutta Turun tapahtumissa 1917–1918. Rauno Lahtisen (2016) teoksessa Punainen Turku 1917–1918. Turku, Sammakko, Turun sanomalehdet esiintyvät kyllä poliittisina keskustelijoina, mutta henkilösuhteet niiden taustalla eivät pääse esiin.
3 Arbetetin ja Sosialistin suhteesta ja eriävistä näkökannoista mm. Matikainen, Juha 2018: Parlamentarismin kannattajasta vallankumouksen äänitorveksi. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen
lehdistö 1917–1918. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, 180–187.
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taperustettu Ruotsalainen kansanpuolue. Turun ruotsinkieliset äänestivät eduskuntaan säätyvaltiopäivien perintönä entisen maamarsalkan
ja aatelissäädyn puhemiehen, vapaaherra V.M. von Bornin. Turkulainen Åbo Underrättelser edusti varallisuuteen perustuvan ääniasteikon
perusteella kaupunginvaltuustoa vielä hallinnutta ruotsinkielistä ja
-mielistä yläluokkaa, jolle Turku oli ”ruotsalaisuuden linnake” uhkaavasti suomalaistuvassa Suomessa. Viivytystaistelussaan ”viikingit” –
kuten vastustajat heitä nimittivät – tukeutuivat perustuslaillisuuteen,
autonomisen Suomen tsaarinvaltakunnasta poikkeavaan oikeusjärjestykseen, mutta myös käsityksiin rodullisiin eroavuuksiin perustuvasta
väestö- ja kieliryhmien sivistyksellisestä eriarvoisuudesta.4
Pienen ruotsalaisen työväenyhdistyksen kantavaksi missioksi
muodostui kritiikki yläluokan omahyväisyyttä ja itsekkyyttä vastaan.
Tämän tehtävän toteuttamiseksi se onnistui perustamaan vuodenvaihteessa 1908–09 oman, kahdesti viikossa ilmestyneen Arbetet-lehden,
josta ilmeisten journalististen resurssiensa ansiosta tuli myös koko
Suomen ruotsalaisen työväenliiton äänenkannattaja. Turun toimituksen lisäksi sillä oli myös Helsingissä toimitus, joka koostui maisterisosialisti Karl H. Wiikin ympärille muodostuneesta ruotsinkielisten
intellektuellien ryhmästä. Suomen työväenliikkeen johtavaan helsinkiläiseen Työmies-lehteen verrattuna Arbetetista tuli avarammin kansainvälisiä virtauksia seuraava ja selostava, jonkin verran kulturellimpi
lehti. Lehden toimitussihteerinä toimi pisimpään Walter Borg, Harry
Borgin isä. Hän oli loppuvuonna 1907 – silloin vielä ehkä enemmän
aktivistina kuin sosialistina – ollut yhdessä aatetoverinsa, maisteri Ludvig Lindströmin kanssa auttamassa Leniniä Venäjän viranomaisilta pakoon Eurooppaan. Bore-yhtiön toimistonhoitajana Borg
auttoi tuolloin muitakin venäläisiä emigroitumaan. Myöhemmin hän
perusti oman lähinnä vilja- ja kahvikaupan tukkuliikkeen. Hän oli sekä
varakas että sivistystahtoinen; perheen kaikki seitsemän lasta koulutet-

4 Rotuajattelusta ks. esim. Ringbom, Lars 1918: Inbördeskriget i Finland. Psykologiska anteckningar. Helsinki, Holger Schildts förlag; Åbo Underrättelser (åU) 22.3.1917, 4 (Från hufvudstadshorisont) Den oförbrennerliga nationalitetsstriden, A.L. (Axel Lille?): “Här finns tvänne raser, en
svensk och en finsk, delvis rent finsk-mongolisk.”
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tiin. Häntä kuitenkin vaivasi paheneva tuberkuloosi, joka vuonna 1917
pakotti hänet oleilemaan lisääntyvästi parantoloissa.5
Harry (Harald) oli perheen esikoinen, 23-vuotias keväällä
1917 Venäjän vallankumouksen koittaessa, ja osallistui sekä isänsä
liiketoimiin että aatteellisiin harrastuksiin. Mahdollisesti hän oli hankkinut kouluopinnot ylittävän venäjänkielen taidon juuri isänsä töissä,
sillä viljaa tuotiin paljon Venäjältä jo ennen maailmansotaa. Ehkä hän
oli käynyt harjaantumassa ja kieltä oppimassa Pietarissa tai kauempanakin Venäjällä. Joka tapauksessa hänen rooliinsa Turun vallankumouksen kulussa vaikutti ratkaisevasti venäjänkielen taito, vaikka hän itse
piti sitä puutteellisena.6
Vähän ennen vallankumousta ÅSAF piti vuosikokouksensa Arbetetin toimistossa. Tunnelmaa sävytti yhdistyksen toiminnan vaatimattomuus: vuoden mittaan kokouksia oli ollut kuusi ja johtokunta
kokoontunut kahdeksan kertaa. Erityisiä tapahtumia tai kampanjoita
ei voitu mainita, vaikka edellisen vuoden kesällä pidetyissä eduskuntavaaleissa sosialidemokraatit olivat saaneet eduskuntaan enemmistön.
Turun eteläisestä vaalipiiristä oli valittu seitsemän työväen edustajaa,
näistä ruotsinkielisenä K.H. Wiik (Ludvig Lindström ei ollut asettunut ehdokkaaksi). Yhdistyksen hallitukseen valittiin myös Harry
Borg. Arbetetin taloudenhoitaja-päätoimittaja William Lundbergin
tilalle valittiin puheenjohtajaksi muurari Edvin Rosenlöf, mutta myöhempien tapausten valossa Lundberg taisi edelleen vastata yhdistyksen
toiminnan vetämisestä. Johtokuntaan kuului myös Harry Borgin eno,
kirjaltaja Janne ( Jarl) Ojala, jolla oli Turun työväenliikkeessä ja Arbetetissa oma radikaali poliittinen profiilinsa.7
ÅSAFin aloitteesta järjestettiin huhtikuun puolivälissä yleinen
ruotsinkielisten työläisten kokous, jossa pientä yhdistystä hiukan laajempi yleisöjoukko otti kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin. Kokouksen
5 Bondestam 1968, 39; Kilpi, Sylvi-Kyllikki 1957: Lenin ja suomalaiset. Tammi, Helsinki,
53–64; Lindström, Ludvig 1946: På flykt med Vladimir Uljanov, bättre känt som Lenin. Göteborg,
Allsvensk samling; Lindströmin versiosta Walter Borg on siivottu pois.
6 Uusi Aura (UA) 6.11.1917, 7 (Yleisöltä) Sotilaiden esiintyminen…. Harry Borg.
7 Arb 13.3.1917, 3 Åbo Svenska Arbetarförening; Bondestam 1968, 35; Ojalalla oli Ruotsista
saamiensa vaikutteiden pohjalta anarko-syndikalistinen näkemys luokkataistelusta. Hän toimi
Arbetetin ay-toimittajana. Töissä kirjaltajana hän oli Sosialistin kirjapainossa. Ks. Teräs, Kari 1995:
Paikallisten työmarkkinasuhteiden kausi. Ammattiyhdistykset ja työsuhteiden säätely Turussa
1880-luvulta 1950-luvulle. Turku, Turun maakutnamuseo, 186.
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avasi rautasorvari Henrik Hugg, joka kuului metallityöläisten ajankohtaisten työaika- ja palkkakamppailujen avainhenkilöihin. Tässä
kokouksessa nousi esiin myös kysymys suhtautumisesta tsaarinvallan
aikanaan kieltämään ja vastikään henkiin herätettyyn partioliikkeeseen. Siitä käydyssä vilkkaassa keskustelussa partioliikkeen henki arvioitiin militaristiseksi ja työläisvastaiseksi. Kokous asettikin kolmihenkisen komitean oikean työläisnuorisotoiminnan aikaansaamiseksi.8
Lauantai-iltana 22. huhtikuuta parikymmentä kiinnostunutta
nuorta kokoontui Arbetetin toimistoon perustamaan Turkuun sosialidemokraattista nuorisoklubia, Åbo svenska soc.dem. ungdomsklubb.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Allan Wallenius ja sihteerinä
Gunnar Mörn. Osastoon liittyi heti kuusitoista jäsentä, ja sille valittiin
johtokunta.9 Nuorisoklubista tuli tärkeä tekijä Turun vallankumouk
sessa. Sen perustaminen Arbetetin tiloissa selittää osaltaan, miksi juuri
William Lundbergista tuli keskeinen hahmo kumousliikkeessä. Hän
asui perheineen Arbetetin toimituksen vieressä Ajurinkadun puolella,
ja lehden ansiosta hänellä oli käytettävissään puhelin. ÅSAFin ja nuorisoklubin aktiivit kokoontuivat joko toimituksessa tai Lundbergien
asunnossa, kuten ennenkin oli monet kerrat kokoonnuttu hoitamaan
Arbetetin jakelua. Lehden levikkialueella ruotsinkielisten nuorisoklubien toiminta vilkastui kevään 1917 kuluessa muuallakin, mm. Helsingissä ja Porvoon seudulla. Siellä sitä kiersi edistämässä mm. Axel
Åhlström, joka sittemmin liittyi Turun vallankumouksellisten joukkoon.10
Allan Wallenius oli viitisen vuotta Harrya vanhempi ylioppilas,
kirjastovirkailija, Arbetetin avustaja ja lupaava, Arvid Mörnen innoittama runoilija, jolle Venäjän vallankumous muodostui kohtaloksi. Hän
heittäytyi täysin rinnoin mukaan Turun työväenjärjestöjen yhä kumouksellisemmaksi käyvään toimintaan ja päätyi sisällissodan jälkeen
lopulta Kominternin kansainväliseksi agentiksi. Hänen vanhempi veljensä Paul oli lähtenyt Saksaan jääkäriksi ja kaatui Tampereen taisteluissa valkoisen armeijan kapteenina. Paul-veljen valinta ruotsinkieli8 Arb 17.4.1917, 6 Ett allmänt möte…
9 Arb 27.4.1917, 11 Återupplivad ungdomsklubb.
10 Bondestam 1968, 55; Joulukuussa 1917 Åhlströmistä tuli Arbetetin vastaava toimittaja
Lundbergin tilalle.
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senä ja ylioppilaana oli tyypillisempi kuin Allanin, vaikkei tämäkään
jäänyt aivan yksinäiseksi: Turun punaisissa oli ylioppilaita Borgin veljesten lisäksi ainakin Frithiof Sundqvist ja R.W. Österman, ja muutama maisteri ja tohtorikin tuli sekaantuneeksi Turun punakapinan
aikaiseen hallintoon.11
Arbetetin toimitussihteeriksi Walter Borgin seuraajana tullut
Gunnar Mörn saavutti etenkin pakinoitsijana Sakeus-nimimerkillään
laajan vihamiesten joukon kaupungin ylä- ja keskiluokan keskuudessa.
Hänet ammuttiin Suomenlinnassa valtiorikosylioikeuden tuomitsemana syyskuussa 1918. Bondestamin mielestä Mörnin vaikutus lehden
laatuun oli vahingollinen. Punaisessa Suomessa pakollisen porvarilehtien ilmestymistauon jälkeen keväällä 1918 niiden kirjoittelussa
kuume, suoranainen joukkopsykoosi jatkui kahlitsemattomana ja oli
osaltaan tuomitsemassa Mörniäkin. Hän ei ollut ainoa, joka joutui vastaamaan kirjoittelustaan hengellään.12

Taistelu Turun kunnallisvallasta
Kun Turun kaupunginhallinto joutui kohtaamaan emämaassa tapahtuneen vallankumouksen, nousi esiin kysymys syrjäytetyn hallintokoneiston toiminnan arvioimisesta. Läänin kuvernööri Ilmari Vuorinen oli ollut siinä määrin vastenmielinen kaupunkia hallitsevalle
ruotsinkieliselle yläluokalle, ettei hänen syrjäyttämisestään syntynyt
erimielisyyttä. Turun poliisimestarin Arthur Ståhlinkaan suhteen ei
kaupunginvaltuuston ja työväenjärjestöjen välillä syntynyt suurempia
erimielisyyksiä. Valtuusto myöntyi kaupungin järjestysvallan uudelleenorganisointiin, perusti sitä johtamaan järjestyslautakunnan ja otti
siihen yhtä monta työväenjärjestöjen ehdokasta kuin omasta keskuudestaan valitsemaansa jäsentä.13
Järjestyslautakunta katsoi sitten asiakseen selvittää, ketkä Turussa
ja läänissä olivat toimineet Venäjän vihatun santarmilaitoksen tiedot11 Allan Walleniuksesta erityisesti Bondestam 1968, 62–67, 204–205, 247–287; uusimpana
Gardberg, Annvi, Anders Gardberg ja Aapo Roselius 2018: Över branten. Bröder i krig 1917–
1918. Maarianhamina, PQR-kultur, 13–18, 20–21, 35–38, 42–52.
12 Bondestam 1968, 209–285.
13 Turun kaupunginvaltuuston pöytäkirja (Kvpk) 25.3.1917.
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tajina ja ilmiantajina. Se asetti kokouksessaan 11.4.1917 komitean tutkimaan santarmilaitoksen arkistoja, jotka paikallinen venäläinen sotaväen neuvosto luovutti sen käytettäviksi. Harry Borg valittiin tähän
toimikuntaan ilmeisesti venäjänkielen taidon perusteella. Muut jäsenet
olivat luutnantti R.R. Rönnberg (Kakolan kuritushuoneen apulaisjohtaja) ja yhteiskoulunjohtaja Kaarlo Jäntere.14 Järjestysvaltakysymyksen
myöhemmin tulehduttua muut jäsenet pyysivät vapautusta tehtävästä,
Borg ei.15
Monet viranomaiset olivat tehneet yhteistyötä santarmilaitoksen
kanssa, joka oli perustuslaillisesta näkökulmasta Suomelle vieras ja
ulkopuolinen toimielin. Lehdistö, erityisesti työväenlehdet, nostivat
häpeäpaaluun arkistoista löytyneitä nimiä. Kuvernööri Vuorisen ja
poliisimestari Ståhlin ohella painoasiamies eli sensori Toivo Saarniaho oli ollut virkansakin puolesta tsaarinvallan vahtikoira, joka
haluttiin saattaa vastuuseen toimistaan lehdistön vaientajana. Porvarillisella taholla kiinnostus vanhan järjestelmän rikkeiden ja epäkohtien selvittämiseen alkoi kuitenkin vähetä sitä mukaa kuin työväenjärjestöjen valtapyrkimyksien rajoittaminen alettiin nähdä tärkeämpänä.
Huhtikuun lopulla kaupunginvaltuusto kuitenkin vielä myönsi santarmiarkiston tutkijakomitealle järjestyslautakunnan ehdottaman lisämäärärahan. Työväenlehdistön kohdistaessa kritiikkiään porvariston
ja viranomaisten aikaisempaan yhteistyöhön tsaarinvallan edustajien
kanssa alkoi porvarillisessa lehdistössä esiintyä lisääntyvästi arvostelua
työväenjärjestöjen tukeutumisesta omissa pyrkimyksissään venäläiseen
sotaväkeen sekä sen piirissä lisääntyneeseen kurittomuuteen ja suoranaiseen rikollisuuteen. ”Sotilasmielivalta” vakiintui termiksi myös työväenlehtien otsikoissa.
Harry Borgia tarvittiin työväenjärjestöjen ja sotaväen välisessä
yhteydenpidossa. Mikäli hänen venäjänkielentaitonsa oli ollut vaatimaton, se ilmeisesti kehittyi. Samalla hän tuli entistä tietoisemmaksi
vallankumouksellisen Venäjän aatteellisesta kirjosta. Turun ruotsinkielisten sosialistien piirissä tietoisuus Venäjän sosialidemokratian
14 Sos 12.4.1917, 3 Santarmien arkistot; UA 22.4.1917, 5 Järjestyksenpito Turussa.
15 Kvk pk 21.3.1917. Järjestyslautakunnan pöytäkirjoja en ole toistaiseksi löytänyt. Borgin
mielenkiinto santarmiarkiston antiin ilmeni myöhemminkin, esim. Paraisten nimismies
Hägerstedt joutui hänen huomionsa kohteeksi.
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jakaantumisesta bolshevikkeihin ja menshevikkeihin oli Arbetetin
päätoimittajan K.H. Wiikin ansiosta selvempää kuin suomenkielisellä puolella. Kun Turun piirin puoluelehti Sosialisti kertoi huhtikuun alussa, ettei Turun postitoimisto ollut ottanut toimittaakseen
”erään puoluetoverin” tekemää Pravdan tilausta16, oletan että kyseessä
oli Harry Borg tai ainakin joku hänen lähipiiristään.
Turun poliisijupakan yhteydessä työväenjärjestöjen painostus kaupunginvaltuustoa kohtaan poliisien irtisanomiseksi tiivistyi 13. huhtikuuta kunnallisjärjestön kokouksessa. Sen runsas osanotto – Sosialisti
kirjoitti läsnäolijoita olleen lähemmäs tuhat – selittyy osittain metallimiesten samanaikaisella lakolla kahdeksantuntisen työpäivän puolesta.
Helsingissähän venäläinen sotaväki oli osallistunut työaikakampanjaan piirittämällä eduskuntaa sen käsitellessä kysymystä, ja Turussakin
varusväki oli ilmaissut kannattavansa vaatimusta.17 Turun Sanomien
(TS) mukaan kunnallisjärjestö oli päättänyt, että ellei valtuusto taipuisi
poliisikunnan irtisanomiseen, käännyttäisiin asiassa sotaväen puoleen.
Sosialistin kokousselostuksessa tällaista päätöstä ei näy, eikä kunnallisjärjestön pöytäkirjaa tuolta ajalta ole säilynyt.18 TS:n mukaan sotilaskomitea oli jyrkästi kieltäytynyt puuttumasta Turun järjestysvaltakysymykseen maan sisäisenä asiana, ja tämän kannan julistivat kohta
myös Uusi Aura ja Åbo Underrättelser.19
Turun Sanomien tietolähde ei sen jutusta käy ilmi, mutta Turun
Izvestija20 painettiin sen kirjapainossa, missä siis täytyi olla venäjänkielen taitaja tai useampi. Sosialisti leimasi TS:n jutun provokaatioksi
ja korosti, ettei maan muissa suurissa kaupungeissa − Helsingissä,
Tampereella tai Viipurissa − ollut pidetty poliisien irtisanomista lait16 Sos 2.4.1917, 5 Pikku-uutisia.
17 Sos 18.4.1917, 1 Taistelu alkaa; Taistelu 8-tuntisesta työpäivästä; s. 7 Sotaväen ja suomalaisen työväen välinen yhteisymmärrys; s. 11 Taistelu 8-tunnin työpäivästä; 19.4., 1 Taistelu
8-tunnin työpäivästä; s. 5 Lakkoliike 8-tuntisen työpäivän hyväksi.
18 Sos 14.4.1917, 1 Nykyinen tilanne Turun järjestyslaitoksessa (ks. myös s. 4 Onko koko poliisikunnan irtisanominen laiton); Turun Sanomat (TS) 15.4.1917, 4 Terveellinen opetus; Mahdollisesti joku on kokouksessa heittänyt tällaisen ehdotuksen ja saanut sille kannatusta.
19 Em. sekä UA16.4., 1 ja åU 16.4., 2 Avkylande. Soldaterna ge socialdemokraterna en väl
behövlig läxa.
20 Izvestija (Aboskago) Soveta Deputatov Armii, Flot i Rabotshih Abo-Olandskoj ukreplennoj
positsii (Turun-Ahvenanmaan linnoitetun varustusaseman armeijan, laivaston ja työläisten edustajien neuvoston tiedotuksia).
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tomana, joten Turun porvarit olivat laillisuutensa kanssa yksin. TS:n
väite, että kunnallisjärjestö olisi pyytänyt aseellista apua asiansa ajamiseen ja että sotilaat olisivat jyrkästi kieltäytyneet ”sekaantumasta
meidän sisäisiin järjestyskysymyksiimme”, olivat Sosialistin mukaan
valheita. Sen mukaan kunnallisjärjestön yksittäiset jäsenet, jotka olivat
olleet järjestönsä edustajina läsnä sotilasjärjestön (neuvoston) kokouksissa, olivat kertoneet tilanteesta ja kysyneet sotaväen kantaa asiaan.
Lehti kertoi heidän saaneen kirjallisen vastauksen ja siteerasi sitä:
Käsiteltyä toverien Turun järjestyneen työväen puolesta tehtyä ilmoitusta tapahtuneesta erimielisyydestä järjestyslautakunnassa, ja toivoen
ainoastaan yhtä: täydellisen järjestyksen säilymistä kaupungissa, joka
on aivan ehdoton nykyaikana, päätettiin jättää kansalaisille täysi vapaus
uudistuksen toimittamisessa järjestyslaitoksessa.”

Lehden mukaan tämä oli sama kuin työväen kanta, että uudistus oli
tarpeellinen ja että kansalaisten oli se suoritettava. Ikään kuin uhaten
kirjoittaja korosti, ettei kunnallisjärjestö ollut ”ainakaan vielä” pyytänyt
asiassa apua sotilasjärjestöltä, vaikkei pitänytkään vuorovaikutusta
sotilaiden kanssa sopimattomana ja häpeällisenä, kuten porvaristo.21
Mahdollisesti Sosialistin kirjoituksessa oli tarvittu avuksi Harry
Borgin käännösapua. Ainakin hän kirjoitti asiasta pian samansisältöisesti Arbetetiin.22 ÅSAFin järjestämässä ruotsinkielisten työläisten
kokouksessa 15. huhtikuuta käsiteltiin muiden ohella myös poliisiasiaa.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Henrik Hugg, joka kuului samanaikaisen metallialan lakon johtohenkilöihin. Vastapuolen, metallityönantajien johtava hahmo oli Turun Rautateollisuus Oy:n johtaja ja
omistaja, vapaaherra Carolus Wrede, joka samalla kuului kaupunginvaltuustonkin keskeisiin jäseniin. Lakko päättyi niin, etteivät Turun
metallityönantajat suostuneet neuvottelemaan, vaan myöntyivät lakon
lopettamisehtoihin liittymällä Suomen metalliteollisuustyönantajien

21 Sos 16.4.1917, 1 Turun Sanomain provokatsionia.
22 Arb 20.4.1917, 6 Ordningsmakten i Åbo. Den av borgarbladen påstådda välbehövliga läxan.
H.B-g.
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liittoon, joka jo oli hyväksynyt ehdot.23 Käsittääkseni Wreden jäykkäniskainen säätyläisylpeys teki osaltaan metallityöläisistä Turun vallankumouksen kantavan voiman.
Kiistan kaupungin järjestyslaitoksesta kuumetessa oli myös kaupungin vakinaisessa palokunnassa alkanut kuohua. Vanhanaikainen
komentokäytäntö oli katkeroittanut palomiehistöä, joka oli vallankumouksen elähdyttämänä kääntynyt valituksellaan ensin sotilaskeskuskomitean puoleen vaatien palomestari K.G. Nordensvanin erottamista
toimestaan.24 Vapun jälkeen Sosialisti julkaisi raportin palolaitoksen
epäkohdista tuoden erityisesti esiin kurinpidon sotilaallisuuden ja
yleensä huonon kohtelun, uhkailun, huonon ruoan ja esimiesten mielivallan.25 Palolaitoksen miehistö pyysi tukea myös Turun vapaapalokunnalta (VPK), jonka piirissä palolaitoksen johdon toiminnassa olikin
nähty arvostelun aihetta sammutustilanteissa ja ilmeni siksi myötätuntoa palomiehistöä kohtaan.26 Kokouksessaan 13.5. palolaitoksen
miehistö päätti, että ellei valtuusto olisi 22.5. mennessä erottanut palolaitoksen päälliköitä, alkaisi lakko.27
VPK kokoontui käsittelemään kärjistyvää tilannetta 14.5. Kokouksessa oli läsnä n. 150 miestä, osanottajina myös kaupungin keskeisiä
päättäjiä. VPK:n hallinnon vähemmistö oli lisännyt päätösehdotukseen
kantanaan, että VPK tukisi miehistöä lakossa, ellei palotoimikunta taipuisi miehistön vaatimuksiin. Harry Borg avasi keskustelun esittämällä, että VPK ryhtyisi tukemaan palomiehiä. Äänestyksessä Borgin
lakkoa tukeva ehdotus hävisi. Palotoimikunnalle lähetettävän kirjelmän sisällöksi tuli, että palomestari oli kykenemättömyytensä ja
virkavaltaisuutensa vuoksi saattanut etenkin vähävaraisen väestön
omaisuutta tulen saaliiksi ja että tapauksia pitäisi ensin tutkia ja sitten
esittää VPK:n kokoukselle, joka sitten käsittelisi asiaa ja kirjelmöisi
23 Teräs, Kari 1985: Verstasliikkeistä suurtaisteluihin. Metalli 49:n historia vuosilta 1894–1930.
Tampere, Kirjayhtymä, 77–79.
24 Sos 5.4.1917, 4 Kaupungin palomiehistön kokous.
25 Sos 3.5.1917, 4 Kaupungin palolaitoksen oloista.
26 Sos 3.5.1917, 4 Vakinaisen palokunnan miehistö pyytää V.P.K:n yhtymään asiaan; 11.5.1917
s. 3 Rettelöt kaupungin palolaitoksella. V.P.K. yhtynee kannattamaan palolaitoksen miehistöä.
Turun VPK oli maan vanhin vapaapalokunta ja keskeinen osa turkulaista kansalaisyhteiskuntaa
ennen muiden järjestöjen syntymistä.
27 Sos 15.5.1917, 1 Rettelöt kaupungin palolaitoksella. Tietysti sopii kysyä, oliko miehistöä
ohjattu asiassa.
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edelleen palotoimikunnalle.28 Palotoimikunta piti kuitenkin päätöksensä eikä antanut lakkouhkauksen pelottaa itseään. Palomiehistö
vaati kirjelmässään 15.5. edelleen esimiestensä erottamista ja palojärjestyksen uudistamista. Valtuusto totesi kokouksessaan 18.5., että
palomestarin nimittäminen ja erottaminen kuului maistraatille, toki
palotoimikunnan esityksen pohjalta, palovoudin taas palotoimikunnalle, joten valtuusto pitäytyi valmisteluvaliokuntansa ehdotuksessa,
ettei asia kuulunut sille.29
Sinänsä toisarvoisen tuntuinen palolaitosrettelö johti Turussa ratkaisevan tärkeään poliittiseen taisteluun, kunnalliseen yleislakkoon.
Koko kevät oli väännetty kättä elintarvikepolitiikasta ja järjestyslaitoksesta, mutta tulokset olivat jääneet puolinaisiksi. Kun kysymys valtuuston kokoonpanosta oli siirtynyt etäämmälle lainsäädännölliseen
tulevaisuuteen, kelpasi palolaitoksen miehistön kapinallinen tyytymättömyys polttoaineeksi kunnalliseen valtataisteluun. Sosialistin pakinoitsijan mukaan eräs valtuutettu oli käyttänyt valtuuston kokouksessa
18. toukokuuta tilanteesta suuntaa antavan puheenvuoron, jota tosin
ei ole kirjattu valtuuston viralliseen pöytäkirjaan: tilanne oli vakava
ja vaati tarkkaa harkintaa; työväestön mieliala tuli ottaa huomioon;
näyttääkseen voimaansa se tahtoi poistaa virkamiehen toisensa jälkeen; mitä enemmän sille annettaisiin periksi, sitä enemmän se vaatisi. Palolaitoksella tuli vallita kuri ja järjestys, mutta palokonstaapelin
toimi oli omiaan kehittämään vaikeasti kurissa pidettäviä henkilöitä –
miehistö vietti laiskurielämää ja oli altis rikkomaan järjestyssääntöjä.
Nyt oli valtuutetun mukaan ”aika näyttää”.30
Turun kunnallisjärjestön piirissä oli jouduttu kadehtimaan
työväenjärjestöjen muissa kaupungeissa saavuttamia voittoja paitsi
järjestyslaitos- myös kunnallisvaltakysymyksessä. Raumalla, Porissa ja
Tampereella porvarivaltuutetut olivat lakkopainostuksen jälkeen tai-

28 Sos 14.5.1917, 2 Kaupungin palolaitoksen rettelöt; 15.5. es. Rettelöt kaupungin palolaitoksella.
29 Sos 16.5.1917, 3; 18.5., 3; 21.5., 7 Palolaitoksen rettelöt. Myös Helsingissä syntyi palolaitoksella lakko. Ks. Sos 16.5., 9 Rettelöt Helsingin palolaitoksella; 18.5., 6 Helsingin palomiehistön
lakko; Kvpk 18.5.1917 § 35.
30 Sos 22.5.1917, 1–2 Muistettavia lausuntoja Kaira.
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puneet antamaan työväestölle edustusta valtuustoissa.31 Turun valtuuston perustuslaillinen vastarinta oli ilmennyt jo järjestyslaitoksen
kohdalla. Nyt palomiehistön työtaistelu tarjosi työväenjärjestöille
mahdollisuuden yrittää revanssia. Sitä paitsi myös Helsingissä palomiehistö oli lakkoillut ja saavuttanut sillä tavoitteensa – miksei siis
Turussa.
Turkulaisten sosialidemokraattien taistelutahtoa varmaan terästi
17.–19. toukokuuta pidetyn piirikokouksen isännöiminen. Samaan
aikaan eduskunnassa oli esillä mm. elintarvikelaki, jonka toimeenpano asetti vaatimuksia kunnalliselle vallankäytölle. Piirikokouksessa
puhetta johtivat maarialainen kansanedustaja Valentin Annala ja nouseva tähti, Turun kunnallisjärjestön 27-vuotias puheenjohtaja, muurari Erkki Härmä.32
Kunnallisjärjestön suurkokous helluntain jälkeisenä maanantaina
28.5. valitsi lakkotoimikunnan, johon tuli edustajat sen eri osastoista,
enimmäkseen siis ammattiosastoista. Valittujen viimeisenä mainitaan
Borg, joka ilmeisesti oli Harry Borg ÅSAFin edustajana. Toimikuntaan
oli valittu myös matruusi Malkoff edustamaan venäläistä sotaväkeä
sekä virolainen puuseppä Juhan Aer. Lakon toisena päivänä valittiin
vielä kymmenen jäsentä lisää, ja tällöin joukossa olivat myös ruotsinkieliset Hugg ja Lundberg.33
Lakon huippukohdaksi muodostui kaupunginvaltuuston piiritys ja pidättäminen 37 tunniksi kaupungintalolle lakkokomitean vaatiessa sitä päättämään sanelunsa mukaan palolaitosasiasta. Itse vapaudenriistosta tuli kompastuskysymys, ja valtuusto kieltäytyi tekemästä
päätöksiä painostuksen alaisena. Kaupungintaloa piirittävä väkikään ei
suostunut päästämään valtuutettuja vapaaksi, joten pattitilanne vaati
senaattoreja ja prokuraattorin Helsingistä välittämään neuvotteluissa.

31 Piilonen, Juhani 1982: Vallankumous kunnallishallinnossa. Helsinki, Opetusministeriö, 46–57,
65–69.
32 Sos 16.5.1917, 1; 18.5., 1; 19.5., 1; 21.5., 1 Turun l. etel vaalipiirin sos.-dem. piirikokous.
33 Turun sos.dem. kunnallisjärjestön lakkokomitean jäsenet. VapSA I a 15 a. Erikseen on
kirjattu, että ”Arb. lehden toimittajalle Lundbergille annettiin läsnäolo-oikeus kaikissa lakkokomitean kokouksissa”.
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Senaattia oli kyllä tarvittu selvittämään paikallisia rettelöitä jo aikaisemminkin muun muassa Tampereella, Porissa ja Raumalla.34
Vaikka lakon aiheena oli palolaitosrettelö, oli lakkolaisten perimmäisenä tavoitteena kunnallisvallan uudelleenjako tai peräti sen ottaminen työväen haltuun. Aamulla 29.5. pidetyssä lakkokokouksessa
mainitaan olleen läsnä n. 5 000 henkeä. Jussi Raitio julisti, ettei taistelussa ollut kysymys vain palomestarista ja -voudista, vaan siitä, kuka
määrää kaupungin asioista, työväki vai valtuusto. Tuomas Hyrskymurto kohotutti kolminkertaisen eläköönhuudon kunnallisvallan
saamiseksi työväelle. Aerin väitetään ehdottaneen jopa valtuutettujen
poistamista väkivalloin – esim. heittämällä heidät jokeen.35 Valtuuston
käsitellessä vaatimusta valtuustopaikoista käytti Sosialistin selostuksen
mukaan ensimmäisen puheenvuoron ”mahtava herra, jolle kukaan ei
liene koskaan sanonut että tee näin tai noin vaan joka oli koko ikänsä
ehkäpä tuhansille komennellut, että teidän on tehtävä kaikki mitä
minä käsken”. Ruotsalaisvaltuutettu – ilmeisesti vapaaherra Wrede
– jyrisi vastalauseensa työväen ”väkivaltaisuutta” vastaan ja vannoi
nyrkkiä puiden, että mokomat kapinoitsijat vielä saisivat ansionsa
mukaan. Sitten alkoi ”ruotsikkojen” epätoivoinen taistelu murtuvan
valtamahtinsa puolesta. He rupesivat pauhaamaan, ettei valtuustolla
ole oikeutta tehdä päätöksiä tällaisessa olotilassa. Ulkona odotukseen
työlästynyt yleisö alkoi uhkaavasti napista. Miliisin vartioketju oli luja,
mutta luja oli myös tuhansien painostus kadulla. Kuului jo vakavia
sanoja joukkojen tunkeutumisesta sisälle. Sen sijaan että herrat olisivat kiirehtineet, he rupesivat uudelleen solvaamaan työväkeä eivätkä
unohtaneet syyttää myös venäläistä sotaväkeä, että olivat muka kiihottaneet työväkeä tällaisiin tekoihin. Sosialistin mukaan tuntui käsittämättömältä paksupäisyydeltä, etteivät herrat nähneet oman niskoittelemisensa olevan kaikkein vaarallisinta kiihotusta.36
Walter Borg kirjoitti myöhemmin Arbetetiin käynnistään kaupungintalon lakkotoimikunnassa ja kuvasi eloisasti, kuinka vaikeaa
oli päästä miliisivartioiden läpi pääkallonpaikalle. Vasta piirisihteerin
34 Piilonen, 48–52.
35 Lahtinen 2016, 91–97; UA 2.6.1917, 1–4, Turun yleislakko. Nelipäiväinen lakko…; 2–3
alakerta 37 tuntia anarkistien vankina, Yksi joukosta; TS 2.6.1917, 1 Anarkian päivät Turussa.
36 Sos 2.6.1917, 5 Turun kaupungintalon ’piiritys’.

mäkel ä

221

avustuksella ja hänen saattamanaan se oli onnistunut. Lakkokomitea
oli ollut koolla korkeassa salissa valtavan pöydän ympärillä kahdessa
rivissä, puolensataa väsynyttä, valvonutta ja vastuusta vakavaa hahmoa.
Borg ihmetteli, ettei hermopaine ilmennyt pahempana kuin sankkana
tupakansavuna, joka kiusasi hänen herkkiä keuhkojaan, vaikka ikkunoita pidettiin auki. Joukossa oli ollut paljon hänen takavuosien tuttujaan, joiden kanssa hän oli vaihtanut kuulumisia ja arvailuja tapahtumien tulevasta kehityksestä. Lakkokomitean jäsenten joukossa Borg
totesi olleen kolme ruotsinkielistä sosialistia, jotka ”med liv och lust”
eivät olleet säästäneet itseään ja joiden hän toivoi joskus Arbetetissa
kertovan siitä, kuinka olivat olleet tekemässä vallankumousta. Borg
tarkoitti ilmeisesti Lundbergia, Huggia ja poikaansa Harrya. Valitettavasti he eivät kirjoittaneet aiheesta – eivät ilmeisesti ehtineet. Sen
sijaan Gunnar Mörn kirjoitti oman, värikkään kuvauksensa lakkoajan
tunnelmista.37 Kunnallislakon loppuselvittelyissä vähemmistö lakkotoimikunnan jäsenistä, muiden muassa Lundberg, vastusti suostumista
senaattorien ja prokuraattorin avulla aikaansaatuihin sovintoehtoihin.38 Ajatuksena oli, että kun valta kaupungissa oli otettu haltuun,
siitä ei olisi pitänyt luopua ilman että työväelle taattaisiin määräävä
asema valtuustossa.
Monipolvisen senaattorivetoisen neuvottelun jälkeen kaupungin
valtuuston jäsenet vapautettiin ja päästiin neuvottelemaan. Sovinnon
teon ehdoiksi porvaripuoli esitti, että palojärjestyksen uusimista
varten asetettaisiin komitea, johon tulisi palomiesten, kunnallisjärjestön, VPK:n, valtuuston ja maistraatin kaksi edustajaa sekä kahden
tärkeimmän palovakuutusyhtiön edustajat. Edelleen palomiehistöä
luvattiin kuulla palomestarin paikkaa täytettäessä ja ruiskumestari
valita miehistön keskuudesta. Lakkoajalta palomiehille maksettaisiin palkka palotoimikunnan päätöksellä jne. Palo- ja ruiskumestarin
todettiin eronneen. Kaupunginvaltuuston kokoonpano jätettiin ratkaistavaksi laillisesti niin, että sosialidemokraatit saisivat ”kohtuullisen
suuren” edustuksen. Lakkokomitea esitti puolestaan vaatimuksen, että

37 Arb 12.6.1917, 2 Ett besök hos sträjkkomitén, W.J.B; 5.6.1917, 2–4 Några intryck
förknippade med sträjkdagarna i Åbo, Gunnar Mörn.
38 Esim. Lahtinen, 104–107.
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lakkotapahtumien vuoksi aiotuista syytteistä luovuttaisiin molemmin
puolin, ja porvarit lupasivat myötävaikuttaa tähän.39
Sosialidemokraatit halusivat nähdä käydyn taistelun voitokkaana, vaikka käytännölliset saavutukset jäivät olemattomiksi. Sosialistin mukaan ”tämä jättiläiskamppailu, joka lienee ainoa laatuaan
maamme työväenliikkeen historiassa” oli opettanut Turun ”viikinkivallan” tunnustamaan ja ottamaan huomioon työväen tahdon.40 Tosiasiassa lakko sai porvarillisen puolen järjestäytymään. Torilla pidetty
porvarillinen kansalaiskokous päätti perustettavaksi väliaikaisen toimikunnan, jossa oli viisi edustajaa kustakin porvarillisesta puolueesta.
Nimistä päätellen suunnilleen sama joukko oli myöhemmin perustamassa Turun suojeluskuntaa.41 Nuor- ja vanhasuomalaisten keskuudessa oli jo aikaisemmin käynnistynyt hanke puolueiden yhdistämiseksi, ja Turun yleislakko pehmitti myös ruotsalaisen puolueen
etsimään porvarillista yhteisrintamaa.

Levoton kesä
Koko Suomessa seurasi eräänlainen epätietoisuuden jakso. Sen aikana
pidettiin sosialidemokraattisen puolueen (SDP) ylimääräinen puoluekokous, jossa bolshevikit keräsivät suosiota myötämielisyydellään
Suomen erillisaseman vahvistamiselle. Pietarissa oli samaan aikaan
käynnissä monivaiheinen valtataistelu väliaikaisen hallituksen, Pietarin neuvoston ja bolshevikkien kesken. Suomen eduskunnan valta
lakihanketta ja muita uudistuksia tukemaan järjestettiin Turussakin
sunnuntaina 22.7. mielenosoituskokous, johon osallistui myös venäläistä sotaväkeä. Tässä ”suurkokouksessa” sen avanneen Erkki Härmän
puheen tulkitsi venäjäksi Harry Borg. Monen muun, osin venäläisten
osallistujien pitämän, puheenvuoron jälkeen kerrotaan toveri Lund
bergin ”lukeneen pidemmän selostuksen” Suomen työväen reformihankkeiden kohtaloista venäläisen taantumuksen ja oman porvariston
39 Sos 2.6.1917, 4 Neuvottelut lakon lopettamisen puolesta.
40 Sos 2.6.1917, 4.
41 TS 2.6.1917, 3 Porvarillisten puolueiden toimenpiteet; åU 2.6.1917, 3 En medborgerlig
komité för laglighetens återställande; UA 2.6.1917, 1 Turun yleislakko. – Porvarillisten puolueiden
yhteinen toimikunta.
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yhteistyön tuloksena.42 Lundberg ei liene aikaisemmin esiintynyt julkisena puhujana, olihan hänen taustajoukoissaan hyviä puhujia kylliksi. Ehkä hän joutui tehtävään K.H. Wiikin esteen vuoksi.
Kunnallislakon jälkeen kokoontui Paraisilla joukko ruotsinkielisiä porvareita perustamaan suojeluskuntaa ”anarkian ja mielivallan
vastustamiseksi”. Koollekutsujana oli paikallisen yhteiskoulun rehtori, maisteri Rafael Ilmoni, mutta hankkeen varsinainen sielu lienee
ollut Turun kaupunginvaltuutettu, Paraisilla huvilan omistanut toimittaja Rafael Colliander. Kokous otti kantaa myös paikkakunnan
nimismieheen, B.J. Hägerstedtiin kohdistuneeseen syytökseen toimimisesta santarmiurkkijana. Paraislaiset asettuivat nimismiestään puolustamaan, ja tämä lähetti Arbetetiin vastineen, jossa perusteli toimintaansa sotatilamääräysten alaisena. Harry Borg vastasi tuoden esiin
santarmiarkiston tietojen perusteella esimerkkejä asianosaisen omasta
aktiivisuudesta vastoin hänen omaa selitystään.43 Myöhemmin Arbetetin kirjoittelu Paraisten suojeluskuntakokouksesta johti painokanteeseen, mutta kantajana ei ollut Hägerstedt, vaan maisteri Ilmoni, joka
ei mielestään ollut saanut Arbetetissa julkaistuksi vastinettaan. Vastaavan toimittajan, Lundbergin mielestä kyseessä ei ollut oikeasti vastine, mutta sadan markan sakko tuli tuomioksi.44
Valtalain säätäminen ja omaehtoinen vahvistaminen eduskunnassa johti porvarillisten puolueiden myötävaikutuksella Kerenskin
johtaman Venäjän väliaikaisen hallituksen päätökseen hajottaa eduskunta. Samaan aikaan valtataistelu Pietarissa oli johtanut tilapäisesti
hallituksen aseman vahvistumiseen sen onnistuttua kukistamaan bolshevikkien tukeman kapinahankkeen.45 Seurasi välivaihe, jonka aikana
Suomen puolueet alkoivat valmistautua uusiin eduskuntavaaleihin.
Kirjaltajalakko päättyi Turussa 6. elokuuta kestettyään viisi viikkoa,
joiden aikana työväenlehdistö oli puolestaan saanut kärsiä pahenevasta
paperipulasta. Lehdistön keskeisenä teemana valtiollisten kysymysten
42 Arb 28.7.1917, 1 Arbetarklassen och Finlands statliga ställning. Ett strot arbetarmöte I Åbo.
43 Arb 15.5.1917, 4 Länsmän gendarmernas hantlangare; 15.6, 4 Några ord, X.X.; 19.6., 2
Uppseendeväckande händelser i Pargas, Sakeus; 22.6., 4–5 Från allmänheten, B.J. Hägerstedt; 5.7.,
4 Till kronolänsman B.J. Hägerstedt, Pargas, H. B-g.
44 åU 22.8.1917, 2 Pressmål; Arb 19.9.1917, 4 Också en process.
45 Ketola, Eino 1987: Kansalliseen kansanvaltaan. Suomen itsenäisyys, sosialidemokraatit ja
Venäjän vallankumous 1917. Helsinki, Tammi, 116–120.
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ohella oli elintarviketilanne. Tokoin senaatin yritys elintarvikepolitiikaksi törmäsi maataloustuottajien, kauppiaiden ja keinottelijoiden
vastarintaan. Porvarilehdissä yritettiin esittää elintarvikepulan syyksi
kevään ja kesän maatalouslakot. Vielä keväällä nekin olivat kirjoittaneet ”gulasheista” ja tuominneet elintarvikekeinottelun, mutta kesällä
vaikenivat niistä.
Turussa epämääräinen asiaintila purkautui elokuussa elintarvikemellakkaan, joka tunnetaan voikapinan nimellä. Eduskunnan hajotuksen jälkeen vastaavanlaisia voinryöstöjupakoita esiintyi muuallakin
maassa, ja Helsingissä sellainen johti senaatin hajoamiseen. Kun Turun
poliisilaitos osoittautui voikapinan yhteydessä toimintakyvyttömäksi,
ryhtyivät kaupungin porvarilliset piirit rakentamaan omaa järjestysvaltaansa, suojeluskuntaa. Se perustettiin virallisesti 20. elokuuta 1917.
Työväenjärjestöjen järjestyskaartihankkeet olivat kuitenkin tuolloin jo
pidemmällä. Kunnallislakon jälkeen kaartien perustamista ajoi kunnallisjärjestö, ja toteuttavana tahona olivat sen osastot, lähinnä ammattiosastot.
Valmistauduttaessa Suomen sosialidemokraattisen nuorisoliiton
liittokokoukseen elokuussa Tampereella Turun nuoriso-osasto keskusteli sotilaskysymyksestä antimilitarismin hengessä.46 Liittokokouksen
päätökset velvoittivat vastustamaan kaikin tavoin militarismia, myös
puolueen omaksumaa ajatusta kansanmiliisistä, siis oikeastaan myös
järjestyskaarteista.47 Liittokokouksen jälkitunnelmissa Turun sosialidemokraattinen nuoriso-osasto ja Turun ruotsalainen sosialidemokraattinen nuorisoklubi järjestivät yhteisen juhlan kansainvälisenä nuorisopäivänä, sunnuntaina 2. syyskuuta. Ohjelmassa oli Erkki
Härmän ja Allan Walleniuksen puheet suomeksi ja ruotsiksi, Harry
Borgin runonlausuntaa, laulua ym.48 Nuorisoklubi aloitti syyskauden
toimintansa 6. syyskuuta Café Sylviassa Brahenkadulla kokouksella,
jossa oli läsnä yli 20 henkeä. Kokous asetti komitean ratkaisemaan
huoneistokysymystä ja toisen suunnittelemaan yhteistoimintaa suo46 Sos 19.7.1917, 6 Turun sos.-dem. nuoriso-osaston….
47 Arb 8.9.1917, 5 Finlands soc.-dem. ungdomsförbund. Åhlströmin raportista ei käy ilmi,
osallistuiko kokoukseen ruotsinkielisiä turkulaisia edustajia.
48 Sos 31.8.1917, 3 Turun sos.-dem. Nuoriso-osasto…; Arb 1.9., 2 Åbo Svenska och Finska…;
Sos 4.9., 4 Kansainvälisen nuorison juhlapäivän vietto.
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malaisten toverien kanssa, päätti kokouksia pidettäväksi kahdesti kuukaudessa ja valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Gunnar Mörnin.49

Luokkarintamin vaaleihin
Arbetet oli eduskunnan hajottamisen jälkeen julkaissut useampia
artikkeleita, joiden lähteinä olivat bolshevikkilehdet Pravda ja Novaja
Zhishn. Helsinkiläisen Volna-lehden toimittajien pidätystä se kommentoi siteeraten Helsingin neuvostolehti Izvestijaa.50 Vaikka Suomen
työväen- ja muutkin lehdet julkaisivat venäläistä aineistoa, oli Arbetet
varmaan selkeimmin valinnut puolensa ja keskittyi bolshevikkien julkaisuihin, joista Pravda tosin oli vaiennettuna heinäkuun kapinan jälkeen. K.H. Wiikin kiireiden vuoksi Harry Borgillakin lienee ollut tässä
oma roolinsa. Lehdistökeskustelusta kesällä 1917 on syytä muistaa jo
mainitun kirjaltajalakon vaikutus. Turussa lakko kesti 2.7.–6.8., ja sen
aikana ilmestyivät vain kirjaltajain kanssa sopineet Sosialisti, Arbetet ja
Izvestija. Näin ollen porvarillisten lehtien toimittajille jäi aikaa sekä
lomailla että kehitellä puolueidensa strategioita syksyn vaaleihin ja
muihin koitoksiin.
Sosialidemokraattien ehdokkaat syksyn vaaleihin asetettiin elokuun lopulla kunnallis- ja piirijärjestön kokouksissa. Yhteiskunnallisen
levottomuuden vallitessa sekä SDP että porvarilliset puolueet tekivät
vaalityötä innokkaasti. Kun åU oli mainostanut SFP:n vaalitilaisuutta
30.9., oli paikalle saapunut myös parikymmentä sosialistia, ilmeisimmin nuorisoklubilaisia. Toisena puhujana ollut kansanedustaja,
varatuomari William Isaksson joutui vastaamaan Harry Borgin esittämään yleisökysymykseen, mikseivät Isakssonin edustamat varustamot
olleet lainkaan huolehtineet saksalaisten upottamien laivojensa suomalaisista merimiehistä Englannin satamissa Isaksson oli nimittäin
väittänyt, etteivät englantilaiset varustamot pestanneet näitä suomalaisten sosialistien huonon maineen vuoksi. Kun Isaksson ei osannut
vastata, läsnä ollut toimittaja Colliander ryhtyi sättimään kokouksensa

49
50

Arb 8.9.1917, 5 Åbo sv. soc.dem. ungdomsklubb.
Arb 1.8.1917 Kontrarevolutionen; 8.8., 1–2.
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häiritsijöitä suostumatta Allan Walleniuksen esittämään ehdotukseen
keskustella asioista.51
Porvarilliset puolueet kävivät vaaleihin yhtenäisin teemoin,
joilla poliittisen umpikujan syyt sälytettiin sosialistien harteille. Helsingin lehdissä porvarien yhteiseksi vaalitunnukseksi oli ensin ollut
ehdolla sosialistien vastainen rintama, mutta vapaaherra, professori
R.A. Wrede nosti siksi itsenäisyyskysymyksen. Sekä sosialidemokraatit että itsenäisyysaktivistit kyseenalaistivat Wreden tunnuksen
esittäjänä, mutta etevät agitaattorit tekivät linjanvedosta uskottavan.52
Helsingissä yhteiskunnallinen levottomuus heijastui suoraan valtion
ja kaupungin hallintoelimiin. Sikäläiset voimellakat sekä niitä seurannut paikallislakko johtivat senaatin hajoamiseen ja maan syvenevään interregnumtilaan, joka osaltaan kiihdytti organisoitumista luokkakaarteihin.
Turun suojeluskunnan perustavaan kokoukseen 20.8.1917 osallistuivat mm. Turun Sanomien Antti Mikkola ja Åbo Underrättelserin
Rafael Colliander.53 Innostus oli melkoinen, jäseniä liittyi lyhyessä
ajassa 1 100, joista suurin osa jäi kuitenkin kannatusjäseniksi. Rahaa
tuli heti alussa 350 000 mk – kymmenkertaisesti Helsingin suojeluskuntaan verrattuna. Turun suojeluskunnasta tulikin maan rikkain. Kornilovin kapinayrityksen ollessa uutisissa ykkösaiheena kertoi Sosialisti
Turussa harjoitettavan vilkkaasti lahtarikaartilaisten värväystä ja propagandaa, jonka kärjessä oli pari pankkivirkailijaa; urheiluseuroistakin oli
yritetty.54 Suojeluskunnan ratsuosastoksi perustettiin 16.9. ”Turun ratsastusklubi”, jonka johtoon valittiin Carolus Wreden Gustaf-poika.55
Arbetet kommentoi, että järjestäytyneen työväen oli syytä seurata porvarikaarteja tarkasti ja tarvittaessa varustautua niitä vastaan,
ettei jonain päivänä jouduttaisi huomaamaan Suomeen syntyneen
amerikkalaisen Pinkerton-mallin mukaisia aseistettuja lakonmurta51 åU 29.9.1917, 5 Stort svenskt valmöte…; Arb 4.10.1917, 2 ”Folkpartiet” hindrar diskussion.
52 Hbl 12.8.1917, 4 Front mot socialdemokraterna; 17.8.1917, 6 Själfständighetsfrågan som
valparoll. R.A.W. HS 17.8., 4 ja US 17.8., 3–4 Itsenäisyyskysymys vaalitunnuksena, R.A. Wrede;
Svenska Tidningen 17.8.1917, 1 Självbekännelse; Uusi Päivä 18.8.1917, 2–3 Itsenäisyyskysymys
vaalitunnukseksi.
53 Uusitalo, Sinikka 1970: Turku keväällä 1918. Turku, Turun yliopisto, 25; TS 14.4.1919.
54 Sos 13.9.1917, 7 Turun lahtarikaartilaisten.
55 Sos 18.9.1917, 7 Porvarien suojeluskaarti. ’Ratsastusklubi’ perustettu Turkuun; ÅU 16.9.1917.

mäkel ä

227

jakaarteja. Lehti arveli suojeluskuntien jäsenistön koostuvan ylioppilaista sekä konttori- ja liike-elämän edustajista ja arveli harjoituksia
pidetyn pieninä ryhminä Suomalaisen klassisen lyseon voimistelusalissa. Ratsuosaston lehti arveli koostuvan ”nuorista gulashiparoneista”
sekä teollisuuden ja kaupan miljonäärien pojista omine ratsuineen.
Suurkapitalistien kerrottiin lahjoittavan miljoonia aseiden hankkimiseen kaarteilleen. Vaalikiireiden jälkeen työväen tuli Arbetetin mukaan
torjua tätä uhkaa tehokkaasti perustamalla tarvittaessa punakaarteja.56
Kun Turun suojeluskunnan esikunta pyrki turkulaisen Izvestijan välityksellä esittäytymään venäläiselle sotaväelle rauhaa rakastavien, lainkuuliaisten kansalaisten avoimena yhteenliittymänä, kirjoitukseen vastasi Izvestijassa nimimerkki ”Rabotshij S-v” (Työläinen
S-v). Kirjoittaja saattoi olla paikallinen venäläinen, mutta ainakin tietojen lähteenä on ollut paikallisia oloja tuntenut sosialisti, kuten esimerkiksi Harry Borg. Suojeluskunnan johto vastasi Izvestijassa tähän
kirjoitukseen. Sen viesti sotaväelle sisälsi väitteen, että venäläisten
kanssa tekemisissä – mm. neuvoston jäseninä – olleet Hyrskymurto ja
Aer olisivat olleet mukana voinryöstössä, mikä vastineessa kiistettiin.57

Voikäräjät
Turun elokuinen voinryöstö oli vetänyt mukaansa arviolta pari tuhatta
ihmistä, joista loppukesän poliisitutkinnan jälkeen pantiin syytteeseen
234 henkeä, näistä kuusi tutkimusvankeina. Jutun käsittelyä varten
Turun raastuvanoikeuteen perustettiin uusi osasto, jonka syyttäjäksi
nimitettiin kaupunginviskaali, varatuomari Frans Klemetti.58 Hän
kuului myös Turun suojeluskunnan perustajiin. Jutun käsittely aloitettiin 9. lokakuuta – siis vasta eduskuntavaalien jälkeen – ja se jatkui
useassa istunnossa. Jo ennakkoon tuotiin julki, että lakia tulkitaan
ankarasti, ja uhattiin syytettyjä jopa kuuden vuoden kuritushuonetuo56 Arb 12.9.1917, 5 Fosterlandets räddare; 15.9., 5 Slaktargarde i Åbo; 25.9., 3 Slaktargardena
framträder offentligt; 29.9., 4 Överklassens slaktargarden.
57 Izv 20.9./3.10.1917, 4 Pismo v redaktsiju, Sovet Aboskoj dobrovolnoj militsii;
4./17.10.1917, 4 Otvet na pismo, Rabotshij S-v.; 12./25.10.1917, 4 Otvet ’Rabotshemu’, Sovet
Aboskoj Dobrovolnoj Militsii.
58 Sos 8.10.1917, 3 Turun raastuvanoikeus. Tosin osastoa oltiin perustamassa jo ennen
voimellakkaa (Sos 21.7.1917, 4 Turun raastuvanoikeuden kolmas osasto).
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mioilla. Koko prosessissa oli kurinpalautuksen henki. Viimeiseksi jäi
kuitenkin 2. marraskuuta pidetty viides istunto, joka keskeytyi siihen,
että aseistettu venäläinen matruusijoukko marssi oikeussalina käytettyyn Turun VPK:n juhlasaliin, ilmoitti, ettei kylläisillä ollut oikeutta
tuomita nälkäisiä, vapautti vangitut ja takavarikoi asiakirjat.59
Sosialisti selosti tapahtumien kulkua seikkaperäisesti ja tuomitsi
sen, että porvarit olivat yrittäneet sotkea juttuun suomalaisia. Uusi
Aura oli esittänyt hämäriä viittauksia toveri Harry Borgista, vaikkei
voinut mainita muuta kuin että hän oli ollut paikalla.60 Tapahtumasta
syntyneessä lehdistökeskustelussa Sosialistin nimimerkki ”–R” ( Jussi
Raitio) totesi, ettei ratkaisu ollut Suomen lakien mukainen, kuten ei
jutun aiheena ollut voinjakokaan, mutta tässä tilanteessa olisi lakeihin
perustuvien näkökantojen lisäksi pitänyt ottaa ”vallankumouksen mittapuulla” huomioon muitakin seikkoja. Kirjoittajan mielestä voimellakka oli saanut alkunsa ”Valion herrain rikollisesta menettelystä”, sillä
suuren voipulan vallitessa oli piilotettu kellareihin suuret määrät voita
ja juustoja. Järjestynyt työväki oli silti paheksunut varsinkin esiin kaivetun voin ilmaisjakoa ”huolimatta tunnottomain elintarvekeinottelijain rikollisesta, provokatorisesta menettelystä”. Kirjoittaja katsoi kuitenkin pelkäksi kostoksi sen, että moiseen tekoon nälän pakotuksesta
syyllistyneitä työläisiä oli alettu ahdistaa ankaralla oikeudenkäynnillä.
Se oli omiaan kiihdyttämään nälkäisiä joukkoja, jotka olivat onneksi
jaksaneet hillitä mielensä ja odottaa − toisin kuin venäläiset sotilaat,
joiden piirissä vallankumouksen laki oli nähtävästi syrjäyttänyt kirjoitetun lain ja jotka olivat noudattaneet inhimillistä oikeudentajuaan.
Raitio kiisti perättöminä syytökset, että työväen puolelta olisi pyydetty
sotilaita toimimaan.61
Arbetet selosti tapahtunutta hyvin lyhyesti todeten kaiken sujuneen rauhallisesti ja hallitusti. Tämän Arbetetin selostuksen Åbo
Underrättelser toisti lisäten, ettei se kaivannut kommentteja.62 Samalla
tavalla Uusi Aura suhtautui Sosialistin tapahtumakuvaukseen: olisi
59 Sos 2.11.1917, 9 Turun voijuttu; 3.11., 1 Viimekesäisen voijutun jälkiselvittely.
60 Sos 3.11.1917, 3 Asiakirjat.
61 Sos 3.11.1917, 1 Turun voijutun viimeisin vaihe. –R.
62 Arb 3.11.1917, 2 Slut på smörspektaklet i Åbo; åU 4.11.1917, 6 Arbetet och militärvåldet
mot finsk domstol.
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pitänyt edes paheksua tapahtunutta laittomuutta. Lehti piti selvänä,
etteivät matruusit olleet toimineet omasta aloitteestaan, vaan heihin
olivat vaikuttaneet syytettyjen asian omakseen ottaneet ”hämäräperäiset henkilöt”. Epäilyksensä kohteeksi Uusi Aura nimesi Harry
Borgin. Lehden kirjoittaja oli kuullut ”luotettavilta henkilöiltä”, että
jutun ollessa aikaisemmin esillä muuan mies oli lausunut, ettei oikeudenkäynnin lopettamiseksi tarvitsisi muuta kuin ilmoittaa Harry Borgille. Lisäksi lehti kertoi silminnäkijäin mukaan Borgin ilmaantuneen
VPK:n talolle samaan aikaan kuin venäläiset matruusitkin.63
Sunnuntainumerossaan 4. marraskuuta åU julkaisi runon, jossa
dramaattisella tyylillä – nimeä mainitsematta – tehtiin nuoresta Borgista Daniel Hjortin kaltainen historiallinen petturihahmo. Se oli otsikoitu ”Nämn ej hans namn!” (älkää mainitko hänen nimeään), alaotsikkona ”Turun raastuvanoikeutta kohdanneen väkivallan johdosta”.
Kirjoittaja ”J.F.H.” oli mitä ilmeisimmin Turun Lehden päätoimittaja,
runoilijanakin tunnettu Johan Fridolf Hagfors, turkulainen eturivin
ruotsalaispatriootti. ”Vaietkaa hänen syntyperästään, älkää mainitko
hänen nimeään, olkaa lempeitä ja armollisia! Antakaa raukan mennä
pimeyden syliin! Siellä huligaanien joukossa hän voi hautoa suunnitelmiaan uusista konnantöistä!”64 Lehden samassa numerossa oli vielä
uskonpuhdistuksen 400-vuotismuiston viettoa kommentoinut runonpätkä: ”I kyrkan sjöngs vid orgelns ljud/ ”Vår Gud är oss en väldig
borg”/ – ”Vår Borg är oss en väldig gud!”/ sjöng ”sossarne” på stadens
torg.” (“Kirkossa laulettiin urkujen soidessa: Jumala on valtava linnamme. – Borg’imme on meille vahva jumala! lauloivat ”sossut” kaupungin torilla.”)65
Sosialisti totesi porvarilehtien koettavan tapansa mukaan sotkea
juttuun suomalaisiakin, mutta lehden mukaan esim. Uuden Auran
hämärät viittaukset Harry Borgiin olivat heikolla pohjalla, koska paikalla oli ollut paljon muitakin ulkopuolisia. Nyt Sosialistikin esitti
paheksuntansa sotilasryhmän menettelylle, vaikka edelleen esitti
ymmärtämystä syytetyille.66 Arbetetissa nimimerkki X.X. (Walter Borg)
63
64
65
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UA 3.11.1917, 3 Ennenkuulumaton oikeuden häväistys Turussa.
åU 4.11.1917, 6 Nämn ej hans namn!, J.F.H.
åU 4.11.1917, 6 Luther -minnets firande i Åbo.
Sos 3.11.1917, 3 Viimekesäisen voijutun jälkiselvittely. Asiakirjat.

23 0

a j a n k o hta 2018

totesi oikeuden kaikkien edustajien poliisipöytäkirjan tekijöistä yleiseen syyttäjään olleen harvoin niin innokkaita langettamaan yhteiskunnan ankarinta rangaistusta niille jotka olivat erehtyneet kajoamaan
Valion omaisuuteen käsityksessä, että liike aikoi käyttää monopoli
asemaansa kuljettaakseen voin myöhemmin Venäjälle saadakseen siitä
paremman hinnan, kuten se ilmeisesti oli aikaisemmin menetellyt.
Väkijoukon löytämä voi olisi hänen mukaansa pitänyt pikimmiten
jakaa kuluttajille esimerkiksi Turun Työväen osuuskaupan välityksellä. Nyt porvaristo hänen mukaansa kosti, ja kun ei kaikkia pystytty
rankaisemaan, oli valittu pienempi joukko kantamaan kansan synnit.67 Lehden samassa numerossa hän nousi puolustamaan poikaansa
nimittäen åU:n hyökkäystä häntä vastaan ”konnantyöksi” (skurkstreck).
Hagforsin perätön ilmianto oli hänen mukaansa häpeällinen ja vastuuton. Vaikkei Borg hyväksynyt sotilaiden rajoitetun oikeudentunnon
ohjaamaa menettelyä, hän katsoi näiden moraalin kuitenkin korkeammaksi kuin åU:n toimittajien, joiden julkaisumoraalista ei olisi antanut
edes kahta mätää puolukkaa.68
Isä-Borg julkaisi sekä Arbetetissa että Sosialistissa vielä sosiaalisella paatoksella ladatun kirjoituksen, jota voisi sanoa hänen moraaliseksi ja yhteiskuntapoliittiseksi testamentikseen. Sitä voi pitää myös
Turun vallankumousliikkeen mentaliteetin ilmauksena, joten siteeraan sitä. Otsikkona oli ”Muutama sana pojilleni” (några ord till mina
söner). Borg totesi ensin poikiensa tietävän, että maailmassa käynnissä oleva taistelu oli sisimmältä olemukseltaan kamppailu toisaalta
taantumuksen sortovallan, toisaalta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
ja veljeyden tilan välillä, jonka oikeudenmukaisuus lopulta voittaisi.
Nuorten oli syytä tietää, ettei mikään elämässä kasaisi yksilön tielle niin
paljon vaikeuksia kuin asettuminen sorrettujen ja nälkäisten puolelle:
Löytyyköhän ketään, joka siinä määrin joutuu yläluokan vihaamaksi ja
vainoamaksi kuin se nuorukainen – vetoan tässä vanhimman veljenne
esimerkkiin – joka välittämättä siitä, että hän saattaisi itse oleskella
niiden parissa, jotka viettävät elämänsä yhteiskunnan auringonpaisteessa, kumminkin oikeuden- ja yhteistunnon elähdyttämänä tekeytyy
67
68

Arb 7.11.1917, 3 Också ett spektakel, X.X.
åU 7.11.1917, 3 Ett skurkstreck, W.J. Borg.
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heikkojen ja vähäväkisten puolustajaksi. Muistakaa tämä ja tietäkää
samalla, että paras keino, jos tahdotte tulla kaikkien ravittujen ja tyytyväisten suosikeiksi, ’koko yhteiskunnan’ kunnioittamiksi, on sydämetön
häikäilemättömyys ja omien itsekkäiden etujen tavoittelu.69

Koska Sosialisti oli iltalehti, se oli päässyt julkaisemaan jo 2. marraskuuta ”viimeisissä tiedoissaan” ensitiedot voijutun käsittelyn äkillisestä lopettamisesta. Uusi Aura ihmetteli, miten Sosialisti oli saanut
julkaistakseen sotilaiden julistuksen täyden suomenkielisen version.
Syyttäjä Klemetti oli pantu lukemaan se venäjänkielisestä versiosta
suomeksi omin avuin. Mukana oli ollut myös suomennos, mutta se
oli hävinnyt oikeusjutun takavarikoitujen asiakirjojen myötä. Uuden
Auran mukaan syyttäjä ja valtion asiamies olivat käyneet keskeytyneen
istunnon jälkeen ensin maaherran ja sitten myös venäläisen sotilaskomitean luona kertomassa tapahtuneesta. Sotilaskomitean taholta heille
oli kerrottu, ettei siellä ollut tiedetty mitään matruusien esiintymisestä,
ja luvattu panna asiassa toimeen tutkimus. Myöhemmin lehdet kertoivat, että väliaikaisen hallituksen Turun-Ahvenanmaan linnoitusaseman esikuntaan asettama komissaari Kopylov oli koettanut tutkia
asiaa, mutta oli pian joutunut toteamaan, että sotilaskomitean into
asian selvittämiseen oli Pietarissa tapahtuneen uuden kumouksen jälkeen entisestään laantunut. Itse komissaariakin oli alettu katsella syrjäkarein. Turun sotilaskomitea oli hänen mukaansa kokoonpanoltaan
bolshevistisvoittoinen. Hän väitti operaatioon Turussa osallistuneen
jopa Kronstadtista saapuneen risteilijä Auroran bolshevistis-anarkistisen miehistön jäseniä.70
Ajankohtaan tiivistyi monta maailmankuvaa muokannutta tapahtumaa. Marraskuun 1917 alussa Suomessa juhlistettiin uskonpuhdistuksen 400-vuotismuistoa, mikä muistutti myös Lutherin tuomiosta
rahvaan kapinoille. Venäjällä oltiin juuri aloittamassa perustuslakia
säätävän kansalliskokouksen vaaleja. Samaan aikaan bolshevikkien
vaatimus väliaikaisen hallituksen vallan siirtämisestä neuvostoille oli
69 Arb 7.11.1917, 6 Några ord till mina söner; Sos 5.11.1917, 5 Muutama sana minun pojilleni, W.J. Borg.
70 UA 4.11.1917, 3 Oikeudenhäväistys Turussa, Turun Lehti 8.11.1917, 2 Oikeuden häväistys
Turussa.
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saavuttanut lisääntyvää kannatusta, mikä johti 7. marraskuuta vallankeikaukseen. Eri puolilla Suomeakin esiintyi sotilaslevottomuuksia,
räikeimpänä tapauksena niin kutsuttu Mommilan kahakka 6. marraskuuta. Seuraavana päivänä bolshevikit kumosivat Pietarissa Kerenskin
väliaikaisen hallituksen ja asettivat sen tilalle neuvostohallituksen,
kansankomissaarien neuvoston.
Sanomalehtitiedoista ei synny yksiselitteistä kuvaa sen enempää
itse voinryöstöstä kuin sitä käsitelleen oikeusprosessin keskeyttämisestäkään. Niiden merkitys paikkakunnan porvarillisen leirin mielialojen
kärjistymiseen on joka tapauksessa kiistaton. TS totesi pääkirjoituksessaan 3.11., että kun valtion järjestysvalta oli riittämätön turvaamaan
kansalaisten henkeä, kotia ja omaisuutta, oli itsepuolustus sotilasmielivaltaa ja sen suomalaisia auttajia vastaan käynyt välttämättömäksi.71
Uusi Aura ei liioin syyttänyt sosialidemokraattista kunnallisjärjestöä
asiasta, mutta paheksui sitä, ettei Sosialisti ollut ensiuutisessaan selvästi
tuominnut tapahtunutta.72 åU nosti esiin jopa kansalaissodan uhan.
Yhteiskunta (vårt samhälle) oli valmistautunut pahimpaan eikä enää
uskonut terveen järjen voittavan vihaa. ”Täyttyköön kohtalomme…”
Lehti julisti, että petturintyö (förrädargärning) pysyi petturintyönä,
likaisena pimeyden tekona, häpeällisenä takakamppina isänmaalle,
häväistyksenä, olipa kysymyksessä Viapori 1808 tai Turun VPK 1917.
Sellaisella ei voitu luoda pohjaa ”kansalliselle tulevaisuudellemme”.73
Järjestyneen työväen suhde voikapinaan ja sen oikeudenkäynnin
keskeyttämiseen tuli uudessa valossa esille jo Turun kunnallisjärjestön kokouksessa 6. marraskuuta. Muiden asioiden jälkeen esitettiin
Venäjän sosialidemokraattisen puolueen bolshevikkiryhmän Turussa
olevien jäsenten puolesta kokoukselle välikysymys siitä, katsoiko kunnallisjärjestö sotilaiden toimeenpaneman voinriistojutun oikeudenkäynnin lopettamisen ja syytettyjen vapauttamisen ilkityöksi vai vallankumoukselliseksi teoksi. Keskustelun jälkeen kokous päätyi arvioon,
ettei kysymys ollut ilkityöstä vaan vallankumouksellisesta teosta.74
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Marraskuun suurlakosta miliisilakkoon
Kun Turun työväki kunnallisjärjestön asettamine lakkoelimineen valmistautui suurlakkoon, joku tilasi tykkivene Bobrilta lakon aloituslaukaukset. Harry Borg saattoi olla tässä tulkkina, vaikkei toki ollutkaan
ainoa venäjäntaitoinen Turun työväenjärjestöjen piirissä. Suurlakon
aikana ja jälkeen kaupungin porvarillinen puoli oli alakynnessä työväenjärjestöjen otettua vallan. Pitkän kamppailun jälkeen virastot pääsivät toimimaan vasta joulukuun lopulla. Tällöin raastuvanoikeuden
kolmas osasto vetosi kuvernööriin merisotilaiden anastamien asiakirjojen ja omaisuuden takaisin saamiseksi. Kuvernööri puolestaan anoi
senaatilta toimenpiteitä syyllisiksi havaittujen merisotilaiden saattamiseksi rangaistukseen ja asiakirjojen ym. saamiseksi takaisin. Hän
esitti pyyntönsä myös kenraalikuvernöörille ja Turun−Ahvenanmaan
linnoitusaseman päällikölle.75 Se ei kuitenkaan johtanut mihinkään,
eikä voikapinaan palattu myöhemmin. Vaikkei Harry Borg olisi kääntynyt sotilaiden puoleen voinryöstön oikeuskäsittelyn keskeyttämiseksi,
hänen kontaktinsa venäläisiin pitivät yllä epäilyksiä hänen sekaantumisestaan asiaan.
Varusväen eri ryhmien poliittinen suuntautuminen vaihteli. Sotilaskomitean kokoonpano oli kesän kuluessa ja varsinkin Kornilovin
kapinan jälkeen muuttunut vasemmistolaisemmaksi, vaikkei aivan
bolshevistiseksi. Sen sijaan esimerkiksi Bobrin miehistössä bolshevikit olivat selvänä enemmistönä, mikäli pitää paikkansa, että sen keskuudessa oli sataviisikymmenhenkinen puolueosasto.76
Sotaväen roolia suurlakon toimeenpanossa ei työväenlehdissä
mitenkään korostettu. Toisin oli laita lakon jälkeen jälleen ilmestymään päässeissä porvarilehdissä. Niiden mukaan aseistautuneet sotilaat auttoivat järjestyskaartilaisia lakon toimeenpanossa ja olivat
mukana mm. etsimässä aseita porvariskodeista ja liikehuoneistoista
ym. Marraskuun 1917 suurlakossa Turussa punakaartit astuivat esiin
järjestyskaarteina. Osa kaarteista miehitti poliisilaitoksen, jonka miehistö korvattiin etupäässä urheiluseura Turun Veikkojen kaartikomppanialla. Suurlakon alkuvaiheessa ja osittain myöhemminkin miliisin
75 Sos 28.12.1917, 3 Turun voinriistojuttu edelleen vireillä.
76 Westerlund, Lars 2001: Suomen portti. Politiikka ja hallinto Varsinais-Suomessa vuosina 18091917. Jyväskylä, Gummerus, 247.
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ja järjestyskaartin ero oli häilyvä. Kolmantena lakkopäivänä sotilaat
olivat vetäytyneet omiin oloihinsa ja ”miliisit muuttuneet nuoriksi
pojiksi”.77 Vasta sitten alkoi miliisilaitoksen luominen poliisin organisaatiota mukaillen, ja osa poliisimiehistöstä osallistui siihen. Lakkojohto valitsi Turun miliisilaitoksen johtoon Lundbergin. Arbetet esitteli hänet ylpeänä:
Miliisikunnan korkeimpana edustajana ja päällikkönä Turussa on
lakon aikana toiminut Arbetetin taloudenhoitaja ja vastaava toimittaja, toveri W. Lundberg, ja hän jatkaa tässä tehtävässä, kunnes työläiset kutsuvat hänet pois. Toveri Lundbergilla on ollut hoidettavanaan varsin työteliäs tehtävä, eikä hän ole lakon alusta alkaen juurikaan
levännyt, vaan on seissyt ruorissa päivät ja yöt.78

Muukin johto koostui alkukesän kunnallislakossa kunnostautuneista
kumouksellisista.
Tähänastisista lähteistäni en ole löytänyt tietoa, milloin Harry
Borgista tuli miliisilaitoksen passitoimiston virkailija. Lakon aikana
kaupungin rahatoimikamarilta kiristettiin puoli miljoonaa markkaa
miliisien palkkoihin, mutta niistä en ole löytänyt maksulistoja. Joka
tapauksessa toiminnan vakiinnuttamisen yhteydessä miliisipäällikkö
Lundberg värväsi miehistöönsä luku- ja kirjoitustaitoa vaativiin tehtäviin suunnilleen koko Ungdomsklubbenin aktiiviväen. Muu miliisimiehistö rakentui pitkälti ammattiosastojen perustamien järjestyskaartien soveliaista jäsenistä, ja ajan mittaan tapahtui siirtymisiä miliisistä
punakaartiin ja päinvastoin. Perheelliset miehet varmaan pyrkivät miliisiin välttääkseen joutumasta rintamalle eroon perheistään.
Suurlakon aikana kaupungin virallinen hallintokoneisto korvattiin työväen lakkoelinten muodostamilla ”viranomaisilla”. Lakon
lopettamisen yhteydessä niitä muokattiin vallankumouksen jatkamisen näköalaa vastaaviksi. Turun sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö piti lujasti kiinni valloittamastaan järjestysvallasta. Se piti myös
panttivankeinaan lakon alussa vangitut maaherran ja poliisimestarin,
77 UA 21.11.1917, 3–6 Sosialistien hirmuvalta; TS 21.11.1917, 2Väkivallan viikon jälkeen, 3–4
Suurlakko; åU 21.11.1917, 2 Storstrejks-revolten.
78 Arb 24.11.1917, 2 Som högsta representant och chef.

mäkel ä

23 5

kun muut vangit vapautettiin. Lundbergista oli tullut Turun kumousliikkeen johtaja, ja hän kävi neuvotteluja palkkarahojen saamiseksi jatkossakin miliisimiehistölleen aina senaattia myöten. Kunnallisjärjestön
valtuuttamana hän kävi yhdessä R.W. Östermanin kanssa Helsingissä
keskustelemassa asiasta sisäasiain senaattori Arthur Castrénin kanssa.
Neuvotteluksi tapaamista ei voida sanoa, koska edustajat vain esittivät kunnallisjärjestön tinkimättömät vaatimukset. Kun palkkarahoja
ei kuulunut, Turun miliisi aloitti 15. joulukuuta lakon.79
Ensin miliisilakko sujui jokseenkin ilman häiriöitä, mutta toisena
yönä alkoi keskikaupungin liikkeiden jossain määrin masinoidun provokatorinen villi ryöstely ja hävitys. Venäläinen sotaväki oli puhuttu
olemaan puuttumatta tapahtumiin, mutta jossain määrin sotilaat osallistuivat esim. väkijuomavarastojen ryöstämiseen. Toisaalta sotilaita
oli kehotettu puolustamaan Venäjän kansalaisten omaisuuksia. Itse
lakkolaistenkin taholta haluttiin estää muiden maiden kansalaisten
omistamien liikkeiden ryöstämistä. Porvarillinen lehdistö käytti ryöstöistä otettuja valokuvia saattaakseen Turun miliisin valtakunnallisesti häpeään. ”Turun joulumarkkinat” nousi valokuva-aiheena vuosien
1917–1918 tapahtumien kärkeen, vasta kuvat valkoisten voitonparaatista 16.5.1918 ohittavat ne eri kokoelmissa.80 Samalla Turun ryöstöt
olivat ratkaiseva vedenjakaja työväenliikkeen sisällä. Turussa Sosialistin
toimitus tuomitsi niiden vuoksi koko miliisilakon, kun taas Arbetet
asettui puolustamaan lakon välttämättömyyttä.
Tässä tilanteessa Uusi Aura nosti jälleen esiin Harry Borgin nimen.
Hänet oli nähty Auran vaatetusliikkeen hävityksen yhteydessä liikkeen
edustalla. Liikkeen omistaja Jakubovitshin kerrottiin pyytäneen häntä
puuttumaan tilanteeseen. Uusi Aura väitti Borgin vastanneen, ettei
hän voinut mitään, koska ryöstäjät eivät olleet järjestyneitä työläisiä, ja
kertoi omistajan sitten menneen torin poikki hotelli Phoenixiin sotilaiden toimeenpanevan komitean luo ja saaneen sieltä mukaansa sotilaan. Ristiriitaisten kuvausten mukaan Borg taas oli ampunut ilmaan,

79
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Lahtinen 2016, 181.
Lahtinen 2016, 220.
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jolloin ryöstäjät olivat keskeyttäneet toimensa, tai sitten tilanteen oli
ratkaissut autolla saapunut sotilaspartio.81
Arbetetin kirjoittaja torjui Harry Borgiin kohdistetun syytöksen
sekaantumisesta ryöstöihin. Lehden mukaan Borgin tehtävänä oli
ulkomaalaisten omistamien liikkeiden suojeleminen. Hän oli juuri
ollut matkalla toimeenpanevan komitean luo, kun oli nähnyt huligaanien käyvän Jakobovitshin liikkeen kimppuun. Hän oli kiirehtinyt
komiteaan ilmoittamaan tilanteesta tarpeellisten voimien saamiseksi
paikalle. Apua olikin lähetetty sekä autolla että jalan.82 Tästä syntyy
vaikutelma, että Borg toimi tavallaan lakkovahtina määrittämässä lakkorajoja yhteistyössä sotaväen kanssa.
Åbo Underrättelser paljasti kohta saaneensa nähdäkseen kaksi
matkustuslupaa Hankoon, joissa oli Harry Borgin allekirjoitus Turun
poliisilaitoksen lomakkeella ja leimalla – hän oli siis miliisin passitoimiston palveluksessa.83
Miliisilakko päättyi senaatin, Turun kaupunginvaltuuston ja SDP:n
puoluetoimikunnan edustajien neuvottelemaan jokseenkin epämääräiseen sopimukseen. Päätettiin perustaa uusi järjestyslautakunta tekemään päätökset Turun järjestyslaitoksen kokoonpanosta. Maaherra ja
poliisimestari vapautettiin, ja lääninhallitus ja kaupungin toimielimet
pääsivät jälleen toimimaan. Kunnallisjärjestö näytti kuitenkin kohta,
missä arvossa se tehtyä kompromissia piti ehdottamalla järjestyslautakuntaan pelkästään kaupunginvaltuuston hylkylistalla olleita edustajia, eikä miliisipäälliköksi tullut kysymykseenkään kukaan muu kuin
William Lundberg.84

Bolshevikkeina kumouksen tiellä
Joulun 1917 jälkeen SDP lähetti K.H. Wiikin ja Evert Huttusen Pietariin neuvottelemaan bolshevikkihallituksen kanssa Suomen itsenäisyydestä. Wiik tapasi Smolnassa Leninin, joka ilmoitti, että Suomen
itsenäisyyden tunnustaminen oli vain kynän piirto, mutta ihmetteli,
81
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mikseivät Suomen sosialidemokraatit olleet tehneet vallankumousta.
Nythän he jäisivät yksin taistelemaan oman porvaristonsa kanssa.
Odottaessaan seuraavana päivänä Smolnassa Trotskin tapaamista
Wiik kohtasi siellä Lundbergin ja toisen turkulaisen, jotka olivat tulleet Pietariin hakemaan Turkuun viljaa ja aseita. Heille olikin luvattu
niitä ja samalla kehotettu tekemään vallankumous. Ennen Arbetet-
lehden asioissa hyvässä yhteisymmärryksessä toimineet Wiik ja Lund
berg olivat ajautuneet eri raiteille vallankumouksen tultua ajankohtaiseksi. Wiikille olivat kysymykset Suomen asemasta, hallituksesta ja
järjestysvallasta edelleen neuvottelukysymyksiä. Lundbergin päämääränä oli vallankumous, josta ei voitu neuvotella kuulematta kumoushenkistä työväkeä ja punakaarteja. Hän pyrki saamaan työväenliikkeen epäröivän ja ristiriitojen repimän johdon mukaan kumoukseen
– ja onnistui.85
Turussa voimansa tunnossa oleva työväki, edustajanaan kunnallisjärjestö, piti tinkimättä kiinni kaikista vaatimuksistaan. Porvaristo
edustajanaan kaupunginvaltuusto takertui vaatimukseen paluusta laillisiin oloihin ja kiinnitti toiveensa senaattiin ja sen päätökseen ottaa
suojeluskunnat asevoimakseen. Turun suojeluskunta pysyi kuitenkin
turvassa koko kumousajan. Tammikuun puolivälissä 1918 erästä
miliisiä tosin ammuttiin kadulla, mutta kyseessä oli juopuneen toilailu.86 Punakaartit ja Turun miliisit pyrkivät valvomaan porvariskaartilaisiksi epäilemiensä liikkumista maakunnassa. Turun suojeluskuntalaisia kokoontui kuitenkin Uuteenkaupunkiin, mistä heidän matkansa
jatkui jäitä myöten Ahvenanmaalle.87
Åbo svenska soc.dem. ungdomsklubb piti vuosikokouksensa 10.
tammikuuta. Kokouksessa oli läsnä myös Lundberg kertomassa kokemuksistaan Venäjän vallankumouksen keskuksessa Pietarissa sekä
vallankumouksen näköaloista Suomessa ja puolueen sisäisestä tilanteesta. Seuranneen keskustelun päätteeksi todettiin pikaisen puoluekokouksen välttämättömyys. Klubin puheenjohtajaksi valittiin Mörnin
85 K.H.Wiiks dagbok, 95–100. Toinen turkulainen oli ilmeisesti Arvo Airisto.
86 Sos 14.1.1918, 1 Porvarit alkaneet verikoston vihaamaansa miliisijärjestystä vastaan. Miliisi
mies ammuttu kadulla; Arb 15.1.1918, 2 Tvänne överfall på milisen i Åbo. Kyseinen miliisi,
muurari Antti Bastubacka, selvisi hengissä.
87 Tästä joukosta ks. esim. Gardberg et al. 2018.
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jälkeen Erik Borg ja johtokuntaan muiden muassa Harry Borg ja
Gunnar Mörn.88 Puoluekokous jäi toteutumatta, mutta puolueneuvoston kokouksessa 19. tammikuuta Lundbergin linja saavutti tavoitteensa. Sunnuntaina 13. tammikuuta Turun punakaarti valloitti päämajakseen Vartiovuorenmäen merikoulun ja nimesi sen Smolnaksi
venäläisen ja helsinkiläisen esikuvan mukaan. Valtaus tapahtui eduskunnan käsitellessä kysymystä senaatille muodostettavasta järjestysvallasta eli suojeluskuntien tekemistä hallituksen joukoiksi.89
Nuorisoklubin tunnelmista todistaa sen ensimmäiseksi kokouslehdeksi päivämäärälle 23.1. koneella kirjoitettu kolmisivuinen ”Bolsjeviken”. Se kertoi haluavansa olla eturivissä taistelussa sosialismin
puolesta − vain sen, ei syndikalismin, anarkismin eikä nihilismin, vaan
pelkästään kirkkaan ja terveen, kiukkuisen sosialidemokratian, ”sundqvistilaisen vasemmistososialismin”, joka ei piittaa yhteistyöstä porvarien kanssa ja joka päättävästi rakentaa sosialistista yhteiskuntaa niin
pian kuin mahdollista, ehkä jo huomenna. Intomielisten ja kirjallisesti
lennokkaiden kirjoitelmien joukosta nousee esiin klubin ”suurpuhujien” nimiä. Kirjoittajanimimerkki ”farbror med hjärnan” saattaisi olla
esimerkiksi Janne Ojala.90

Sankarikuolema Ahvenanmaalla
Kansanvaltuuskunnan muodostaminen ja kumouksen julistaminen
eivät tulleet turkulaisille yllätyksenä, vaan tilauksesta. Vallankumouskomitea ja muut vastaavat elimet oli perustettu jo tammikuun alkupuolella. Kumoushallintoa alettiin rakentaa jo lasketulle perustalle valtaamalla jälleen kaupungin ja läänin virastot. Lundberg istutti Walter
Borgin Suomen pankin Turun konttorin johtoon, ja Erik Borg tuli

88 Arb 12.1.1918, 3 Åbo soc.dem. ungdomsklubb.
89 åU 14.1.1918, 2 Röda gardet besätter Navigationsskolan; Sos 14.1.1918, 3 Turun järjestyskaarti vallannut merikoulun.
90 Bolsjeviken. Åbo soc.dem. Ungdomsklubbs mötestidning. N:o 1 Januari, den 23. [1918].
VapSA
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sinne hänen avukseen. Useimmat muut ÅSAFin aktiivit sijoittuivat vaativille paikoille kaupungin ja läänin hallinnossa tai miliisilaitoksessa.
Uudestakaupungista Ahvenanmaalle siirtyneet Turun ja maakunnan suojeluskuntalaiset olivat pidättäneet työväenyhdistysten paikallisia nokkamiehiä ja yrittäneet sitten venäläisen sotaväen aseistariisumista, johon heidän voimansa eivät riittäneet. Arbetet kuvasi, miten
Turusta lähetettiin punakaartin osasto selvittämään tilannetta saarilla, kun myös Ruotsista oli ilmaantunut asevoimia saarille. Punaisten
vajaan sadan miehen retkikuntaan osallistui jonkinlaisena päällikkönä
myös Harry Borg. Joukko saapui 18. helmikuuta Maarianhaminaan.
Kuultuaan siellä, että suojeluskuntalaisten päämaja oli Godbyssä, lähti
joukko sinne ja saapui seuraavana päivänä kylän edustalle. Noin kilometrin päässä kylästä peltoaukean laidalla joukko pysähtyi. Sen johtajat asettuivat näkösälle, ja Harry Borg huusi kylään ”ketä te olette”.
Kylästä vastattiin samalla kysymyksellä. Mukana olleen kertoman
mukaan Borg ilmoitti valkokaartilaisille, että mikäli he olivat aseistettuja, heidän tuli poistua kylästä kymmenen minuutin kuluessa. Tauon
jälkeen tähän oli vastattu: ”odottakaa, päällikkömme tulevat neuvottelemaan kanssanne.” Punakaartin johto seisoi keskellä peltoa, kun
kylästä alkoi heitä kohti tulitus, joka heti kaatoi kuusi punakaartilaista,
Borg heidän joukossaan. Kertojan mukaan tulitusta jatkui toista tuntia,
kunnes vastustajan tehtyä saartoliikkeen tulta saatiin myös vasemmalta.
Niinpä punakaarti joutui ahtaalle ennen kuin porvarikaarti sai tulta selkäänsä venäläisen sotaväenosaston saavuttua punaisten avuksi.91
Turun sosialistilehdet liioittelivat vastapuolen menetyksiä. Arbetetin ja Sosialistin mukaan suojeluskunta oli paennut päätä pahkaa ja
jättänyt taistelukentälle toistasataa kaatunutta ja lukuisia haavoittuneita. Kaksitoista porvarikaartilaista, joukossa tunnettuja turkulaisia,
oli saatu vangiksi.
Punakaartin tappioina oli kuuden kaatuneen lisäksi seitsemän haavoittunutta.92 Sotasurmatietokanta kertoo Ahvenanmaalla Finströmin
kunnassa Godbyn taistelussa 19. helmikuuta 1918 kaatuneen kym91 Arb 23.2.1918, 1 Äntligen klart ljus över tilldragelserna på Åland; Sos 23.2.1918, 1, 9 Ahvenanmaan mysterio paljastunut.
92 Ks. ed. – Sotasurmatietokannasta löytyy Godbyssä 19.2.1918 kaatuneiden joukosta yksi
suojeluskuntalainen.
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menen punaista, siis Turun punakaartilaista, ja yhden Turun suojeluskunnan jäsenen.93 Ahvenanmaan tilanne rauhoittui joksikin aikaa,
kun venäläiset ja paikalle saapunut Ruotsin sotaväki sopivat keskenään sekä valkoisten että punaisten aseistariisunnasta. Tämän väliaikaisen rauhantilan aikana käytiin hakemassa vainajat (tai osa heistä)
Ahvenanmaalta kotiin. Valkoiset olivat haudanneet kolme ruumista,
muiden muassa Harry Borgin, lumeen, loput oli upotettu avantoon.94
Arbetetiin muistosanat Harry Borgille kirjoitti Allan Wallenius, ja
Georg Boldt kirjoitti hänestä otsikolla ”Gralriddare”.95 Hänestä olisi
tullut Turun työläisten legendaarinen sankarihahmo, jos punaiset olisivat voittaneet.
Muualla valkoisessa Suomessa punaisten sankarihautoja hävitettiin, mutta Turun hauta sai olla rauhassa, ehkä siksi, että hautapaikka kuului yksityisperheelle. Vuoden 1921 vapuksi sille pystytettiin
– salaa, yöaikana – obeliskimainen muistomerkki proletaarista luokkapatetiaa uhkuvine kuparisine laattoineen, jotka virkavalta sitten korjasi
pois. Hautapatsas havaittiin vappuaamuna sen ollessa työväen järjestönuorten kulkueen päämääränä. Kivi sai jäädä paikoilleen ja se toimii
vieläkin vappuseremonioiden kohteena yhdessä kahden myöhemmin
pystytetyn kanssa.
Myös Harry Borgin veljet kokivat kovia: Erik ammuttiin Helsingissä samoihin aikoihin kuin William Lundberg. Folke ja Willy joutuivat vankileireille ja valtiorikosoikeuksiin tuomiolle. Turun piiriesikunnan vakoiluosaston lausuntona Willystä Frans Klemetti kirjoitti
18. kesäkuuta:
Vanki on turkulaisen punaisten päämiehen liikemies V.J. Borgin poika
ja kun koko perhe on tunnettu täällä mitä punaisimmaksi ja punaisten
täkäläiseen henkiseen keskustaan kuuluvaksi, ei vanki tietysti voi olla
itsekään muuta… Ei missään tapauksessa voida vapauttaa. Kuuluu i
luokkaan.96

93 Arb 9.3.1918, 1 Revolutionsoffrens begravning.
94 Arb 28.2.1918, 2 Klasskriget. Slaget vid Godby. De stupades lik av borgargardisterna sänkta
I en vak.
95 Arb 23.2.1918, 2 Harrys död, Allan Wallenius; Gralriddare, Georg Boldt.
96 VRYO 16310 (Willy Borg).
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Valkoisten voiton jälkeen porvarillinen Turku joutui perustelemaan
passiivista alistumistaan punaiseen valtaan monin tavoin. Kaupungin
kumouksellista potentiaalia vuonna 1917 korostettiin, ja erityisesti
miliisilakon aikaisten ryöstöjen kuvamateriaalia käytettiin todisteena
kärsitystä terrorista. Helsingissä helmikuun alkupäivinä surmattu
Antti Mikkola haudattiin juhlallisesti uudelleen 16. toukokuuta.97
Varsinainen Turun valkoisten sankarihauta perustettiin Turun tuomiokirkon seinustalle 19.5. Arkeologi Juhani Rinne hälytettiin kiireellä tutkimaan hautapaikka, ja Turun komendantti yritti viime tingassa tilata saaristosta vielä yhden siellä kaatuneen, kotiseudulleen jo
haudatun vainajan. Godbyn taistelun ainoa valkoinen uhri haudattiin yhtenä 24 turkulaisesta sankarivainajasta.98 Näistä sankarivainajista yksikään ei ollut kuollut Turussa, ja puolet oli kaatunut jo ennen
huhtikuuta, joten kysymys oli uudelleenhautaamisista suuren isänmaallisen juhlan aikaansaamiseksi. Vainajien joukossa oli myös jääkärikapteeni Paul Wallenius, jonka Allan-veljeä ei odotettukaan osallistumaan tilaisuuteen.

Ruotsalainen Turku Suomen vallankumouksessa
Ilman Anna Bondestamin Arbetet-kirjaa Turun ruotsinkielisten sosialistien rooli kaupungin historiassa olisi epäilemättä jäänyt unohduksiin. He eivät olleet aatteellisesti yhtenäinen joukko, vaan skaala ulottui
kantilaisen eettisen sosialismin edustajasta, tohtori Georg Boldtista
aina Janne Ojalan anarkosyndikalismiin. Heitä kaikkia kuitenkin elähdytti kansainvälisen sosialistisen vallankumouksen näköala pelastuksena maailmansodan järjettömästä kurimuksesta. Heidän aatteellisena
johtohahmonaan oli K.H. Wiik, joka kuitenkin hylkäsi kumoustien
marraslakon aikoihin kavahtaen sen väkivaltaisia seurauksia. Hänen
oppilaanaan William Lundberg oli kuitenkin oppinut Arbetetin taloudenhoitajan roolissa yrittämään koko tarmollaan ja ilmeisellä järjes97 Sos 9.2.1918, 1Tuomari Antti Mikkolan ruumis tuotu Turkuun; TS 16.5.1918, 4 Tuomari
Antti Mikkolan hautaus.
98 Mm. åU 19.5.1918, 3 Hjältebegravning pingstdagen. Turun 24 valkoista sankarivainajaa
olivat kuolleet eri aikoina eri tahoilla, eräs jääkäri esim. tammikuussa Osnabrückissä jäätyään
junan alle saattaessaan jääkäritovereitaan rintamalle. Godbyssä kaatui valkoisena turkulainen
20-vuotias konttoriapulainen Filip Birger Söderholm.
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telykyvyllään mahdotontakin. Mutta ei sekään riittänyt muuttamaan
maailmanhistorian suuntaa.
Ruotsinkielisten sosialistien ja etenkin heidän Arbetet-lehtensä
asema yhtäältä kotikaupunkinsa ja koko suomenruotsalaisen väestön ja
kulttuurin reunalla sekä toisaalta Suomen työväenliikkeen marginaalissa loi edellytykset poikkeuksellisen kansainväliseen näköalaan valinneeseen suomalaiskansalliseen tai ruotsalaismieliseen ajattelutapaan
verrattuna. Kun Turku oli kaupungin ruotsalaiselle yläluokalle puolustettava kulttuurinen linnake suomalaisuutta vastaan, Arbetetin lähipiirille se oli yläluokkaisena ja patavanhoillisena jatkuvan kritiikin kohde.
Kun ruotsalaisuus puolustautui suomalaisuuden kasvavaa vyöryä vastaan, ruotsinkieliset sosialistit taistelivat paikastaan työväenliikkeessä
ja saivat Turussa tunnustetun vähemmistöaseman, jonka pohjalta he
nousivat ratkaisevaan asemaan kaupungin kumouskehityksessä sekä
K.H. Wiikin kansainvälisten yhteyksien että joidenkin yksilöiden,
kuten Harry Borgin, venäjänkielentaidon ansiosta.
Turussa ruotsinkieliset sosialistit vähälukuisuudestaan huolimatta
rakensivat itselleen vankan aseman paikkakunnan työväenliikkeessä.
On silti huomattava, että vallankumousmurroksen aikaan monet työväenliikkeen veteraanit, jotka oli liikkeen piirissä leimattu revisionisteiksi tai muuten entisyyden edustajiksi, olivat ratkaisevasti mukana
radikalisoitumiskehityksessä, joka teki Turusta Suomen vallankumouksen sytyttimen.
Keskeinen syy turkulaiseen työläisradikalismiin oli nähdäkseni
kuitenkin kaupungin yläluokan linnoittautuminen sortovuosien perintönä perustuslailliseen puolustusasenteeseen suhteessa työväestön
kumousoptimistisiin vaatimuksiin. Tämä ilmeni kevään 1917 metalli
työväen työaikalakon ja sitten poliisikysymyksen kohdalla ja erityisesti kunnallisen yleislakon yhteydessä, vielä enemmän marraskuun
suurlakon jälkeen suhteessa miliisilaitoksen palkkaukseen. Turun työväki järjestöineen tavallaan heijasti tämän ajattelutavan omaan toimintaansa: emme neuvottele, koska olemme päättäneet. Murrosvaiheen
monien vaiheiden jälkeen tuloksena oli kuitenkin poliittinen järjestelmä, jossa ratkaisuja tehdään vain neuvottelemalla ja ottamalla huomioon eri ryhmien edut ja näkökannat. Verrattuna aikaisempaan työväki ei lopulta kärsinyt tappiota vuonna 1918, vaikka uhreja oli paljon.
mäkel ä
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Lotta Svärdin Pikkulotta-lehti
ja tulevaisuuskuva
vuosina 1938–1941
juho wilska

Käsittelen artikkelissani Lotta Svärdin1 Pikkulotta-lehden tuottamaa
tulevaisuuskuvaa. Tutkimuksen kohteena on lottajärjestön nuorisojäsenilleen tekemä julkaisu, joka levisi tuhansien tyttöjen käsiin. Artikkelissani keskityn lottien vähemmän tutkittuun kasvatustyöhön ottamalla käsittelyyn keskusjärjestön tytöille suunnatun julkaisun. Jatkan
pohdintaa, jonka taustalla olevan tutkimuksen tein pro gradu -tutkielmani2 yhteydessä. Aikarajaukseni sijoittuu molemmin puolin myöhemmin talvisodaksi nimettyä kriisiaikaa päättyen niin sanotun välirauhan ajan lopulle kesällä 1941. Rajauksen alkupää ajoittuu lehden
ensimmäisen numeron julkaisuun keväällä 1938.3 Rajaus antaa mah1 Lottajärjestön nimi kirjoitettiin vuosina 1921–1941 muodossa Lotta-Svärd. Käytän nimen
myöhäisempää versiota, jossa ei ole yhdysviivaa. Pikkulotta-toiminta tapahtui aikuisjärjestön
sisällä ilman erillistä yhdistystä.
2 Wilska, Juho 2016: Tulevaisuuden toivot. Lotta Svärdin Pikkulotta-lehti ja muuttuva tulevaisuuskuva 1938–1941. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta,
poliittinen historia.
3 Pikkulotta ilmestyi vuosina 1938–1944, mistä viimeiset kaksi vuotta Lottatyttö -nimellä.
Lehteä julkaistiin ensimmäisenä vuotena viisi numeroa ja vuonna 1940 kahdeksan. Käsittelyni ulottuu vuoden 1941 viidenteen numeroon. Maistraatille tehdyn ilmoituksen mukaan
lehden päätoimittaja oli lottajohtaja Fanni Luukkonen ja toimitussihteerinä lehden kokosi Saara
Forsius. Lehti painettiin A/B F. Tilgmann O/Y:n kivi- ja kirjapainossa Helsingissä. Lotta-Svärd-
Yhdistyksen ilmoitus Helsingin kaupungin maistraatille 19.4.1938. Lotta Svärd -arkisto, tyttötyön kansiot, kotelo 233, Kansallisarkisto.
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dollisuuden selvittää muutosta, joka tapahtuu siirryttäessä sotien välisestä ajasta kriisiaikaan.
Käytän tulevaisuuskuva-käsitettä tulevaisuudentutkimuksen4
käyttämässä muodossa. Tarkoitan sillä tulevaisuuden tilaa koskevaa
ajatusrakennetta. Rakenne koostuu nykyhetkestä ja menneisyyttä
koskevasta tiedosta ja kokemuksesta.5 Historiantutkimuksessa on
hyvinkin tavallista katsoa yhtä aikaa menneeseen ja tulevaan, sillä tutkija on usein tekemisissä menneisyyden ihmisten tulevaisuuskäsitysten
kanssa. Ne näkyvät odotuksina, pelkoina, käsityksinä, tavoitteina ja
suunnitelmina, joita tutkimuskohde tekee.6 Eino Jutikkala on määritellyt historiallisen tulevaisuuskuvan käyttöä tutkimuksessa siten, että
historioitsija pystyy yleensä ennustamaan paikkansapitävästi menneisyyden tulevaisuutta. Tarkastelemalla menneisyyden ihmisten tekemiä
tulevaisuudensuunnitelmia historiantutkimuksen keinoin, saadaan
tietoa heidän käyttäytymisestään yhteiskunnassa.7 Lotta Svärdin tyttötyössä tuotetun tulevaisuuskuvan tutkija etsii tietoa siitä, miten
lähde kertoo nykyhetkestään ja menneisyydestään, ja millaisia tulevaisuuksia ja niihin liittyviä ehtoja lähde antaa. Artikkelin ensimmäisessä osassa lähestyn tulevaisuuskuvaa käymällä läpi menneisyyden ja
tulevaisuuden alku- ja päätepisteiden muutosta. Seuraan ilmiötä kronologisesti ja käytän kontekstina lehden ja pikkulottien lottajärjestön
sisään muodostaman kokonaisuuden toimintaa.
Tulevaisuuskuvaa pohtiessa on huomioitava, että tulevaisuuskuvia
ei ole vain yhtä, vaan niitä on oikeastaan useita, joihin erilaiset päätökset ja vaihtoehdot johtavat. 8 Tulevaisuudet saatetaan esittää huonoiksi tai hyviksi arvotettuina, ehdollisina tai väistämättöminä. Kun
tutkimuskohteena on aikuisjärjestön lapsille ja nuorille suuntaama jul4 Tulevaisuuskuvan muotoutumisesta ks. esim. Rubin, Anita 2002: Tulevaisuudenkuvat ja identiteetin rakentuminen myöhäismodernissa. Teoksessa Kamppinen, Matti – Kuusi, Osmo – Söderlund, Sari (toim.) 2002: Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Helsinki, Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, 795–799.
5 Sama., 794.
6 Männikkö, Matti 1983: Historiantutkimuksen ja tulevaisuudentutkimuksen suhteesta. Teoksessa Immonen, Kari (toim.) 1983: Historia ja tulevaisuus. Turku, Turun yliopiston historian laitos,
32.
7 Jutikkala, Eino 1983: Sattuma ja lainalaisuus historiassa. Teoksessa Immonen, Kari 1983
(toim.): Historia ja tulevaisuus. Turku, Turun yliopiston historian laitos, 21.
8 Rubin 2002, 794.

246

a j a n k o hta 2018

kaisu, voi päätöksiä ja valintoja lähestyä nostamalla teemaksi lapsesta
aikuiseksi kasvamisen ja tämän rinnalla lähteen näkemyksen laajemmasta yhteiskunnallisesta kehityksestä. Tätä pohdin artikkelini jälkimmäisessä osassa.
Pikkulotta-lehdellä oli läheinen yhteys lottajärjestön ylimpään
johtoon. Lehteä toimittanut opettajataustainen Saara Forsius kävi
keskusteluja sisällöstä ja rahoituksesta ainakin lottajärjestön johtajan
Fanni Luukkosen kanssa.9 Kirjoittajat olivat keskusjohdon valitsemia10, ja sisältöä saatiin myös muilta tyttötyön paikallistoimijoita ja
pikkulotilta. Pikkulottaa käytettiin osana työiltoihinsa kokoontuneiden
pikkulottaryhmien ohjelmaa, ja lehti pyrittiin saamaan jokaisen pikkulotan kotiin keräämällä rahat tilauksiin yhdessä 11. Lehden tavan
kertoa asioista täytyi siis ainakin suurelta osalta olla paikallistason toimijoiden hyväksyttävissä. Yhteenvetona lehteä voi pitää lottien kasvatus- ja tyttötyön merkittävänä ja laajalle levinneenä julkaisuna.
Tutkimuksessani olen jaotellut Pikkulotta-lehden sisällön mm.
uskonnollisiin teksteihin, kuvauksiin pikkulottien toiminnasta, tarinoihin, sarjakuviin, runoihin ja näytelmiin. Lisäksi sisällöstä ovat eriteltävissä ainakin tehtävät, askarteluohjeet ja valokuvat. Kontekstin
kannalta on hyvä huomioida, että sisältö on samansuuntainen kuin
esimerkiksi WSOY:n samaan aikaan julkaisemassa Sirkka-lastenlehdessä12. Jos aikuisjärjestön Lotta-Svärd oli ikään kuin naistenlehden ja
suojeluskuntalehden välimuoto,13 oli Pikkulotta näkemykseni mukaan
lastenlehti, jonka sisältö liikkui pikkulottatoiminnan piirissä. Vuoden

9 Saara Forsiuksen kirjeet Aino Airamolle 31.3. 1938 ja Ingrid Gripenbergille 21.5.1938. Lotta
Svärd -arkisto, tyttötyön kansiot, PK2744/6, Kansallisarkisto.
10 Lotta Svärdin keskusjohtokunnan tyttötyönvaliokunnan ylimääräisen kokouksen pöytäkirja
3.3.1938. Lotta Svärd -arkisto, tyttötyön kansiot, PK-2744/13, Kansallisarkisto.
11 Kähö, Karoliina 2001: ”Ilomielin valmiina palvelemaan, kun kutsuvi syntymämaani”. Tutkimus
siitä, kuinka Lotta Svärd -järjestön keskusjohtokunta ohjasi pikkulottatoimintaa. Pro gradu -tutkielma,
Helsingin yliopisto, Suomen historia, 52,62.
12 Sirkan sisältöä on eritelty satuihin, runoihin, kertomuksiin, elämänkertoihin, luonnonkuvauksiin ja askarteluohjeisiin. Malmberg, Raili 2003: Lastenlehtien pitkä taival. Teoksessa: Huhtala, Liisa –Grünn, Karl –Loivamaa, Ismo – Laukka, Maria (toim.) 2003: Pieni suuri
maailma. Suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia. Helsinki, Kustannusosakeyhtiö
Tammi, 141.
13 Kotila, Maria 1993: Aikakauslehti Lotta Svärd. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto,
Suomen historian laitos, 119.
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1938 ensimmäinen numero lähetettiin kaikille jäsenille ja painos oli
sen mukainen, 20 000.14 Vuodelle 1941 kerättiin tilauksia 8 000. 15
Yleistäen voi todeta, että suojeluskunnat16 ja Lotta Svärd olivat
tulevaisuuteen suuntautuneita järjestöjä. Suojeluskuntaliikkeen sisällissodan muistamisen muotoja tutkinut Aapo Roselius onkin havainnut,
että toimintansa alkuaikoina suojeluskuntaliike esiintyi tulevaisuuden
takaajana. Tulevaisuuden uhkakuvat muotoutuivat liikkeen parissa
vapaussodaksi kutsutun konfliktin ajalta. Epävarmuuteen tarjottiin
vakauttajaksi kertomusta menneisyydestä. Vapaussodan muistamisessa alkoi uusi vaihe vuonna 1940, jolloin uusi sota korvasi vanhan
konfliktin kansallisen historian nollakohtana.17 Jatkan tätä päättelyä
siten, että muutos suhteessa sisällissodan muistamiseen muutti myös
suhdetta tulevaan. Menneisyyden vapaustaistelu ja tulevaisuudessa
tavoiteltava yhtenäinen kansa korvautuivat yhtenäisellä talvisodassa
taistelleella kansalla. Näin siirtyivät sekä menneisyys että tulevaisuus
lähemmäs nykyhetkeä.18
Tutkimusotteeni tausta on lehtihistoriassa. Päiviö Tommila on listannut sanomalehteä voitavan tutkia kolmesta näkökulmasta: ensiksi
voidaan tutkia lehteä organisaationa, toiseksi mitä lehti kirjoittaa ja

14 Lehtiä ei postitettu tytöille suoraan, vaan paikallis- ja tyttöosaston kautta. Paikallisosaston
tyttötyönjohtaja toimitti lehdet eteenpäin tyttöosastojen johtajille. Jakelu yksinkertaistui tilattujen
lehtien osalta, kun lehtipaketti toimitettiin tyttöosastojen johtajille, jotka myös kokosivat tilaukset
Forsiukselle. Lotta Svärdin keskusjohtokunnan II tyttötyön kiertokirje piirien tyttötyönjohtajille.
28.3.1938. Lotta Svärd -arkisto, tyttötyön kansiot, PK2744/6, Kansallisarkisto.
15 Pikkulotta-lehden tulo- ja menoarvio v:lle 1941. Lotta Svärd -arkisto, tyttötyön kansiot,
PK2744/3, Kansallisarkisto.
16 Suojeluskunnat olivat itsenäistymisen ja sisällissodan yhteydessä perustettu aseellinen maanpuolustusjärjestö, jotka toimivat armeijan rinnalla vuoteen 1944. Suojeluskuntien tukijärjestöksi
perustettiin 1921 Lotta Svärd, missä samaan aatteelliseen ryhmään kuuluneet naiset tekivät maanpuolustustyötä. Laajemmin ks. esim. Alapuro, Risto 1998: Johdanto. Suojeluskunnat, Suomi ja
Sosialismin aikakausi. Teoksessa Alapuro, Risto (toim.) 1998: Raja railona. Näkökulmia suojeluskuntiin. Porvoo, Werner Söderström Oyj - WSOY, 7.; Laitinen, Marjo 1998: Lotta Svärd ja suojeluskunnat. Teoksessa Alapuro, Risto (toim.) 1998: Raja railona. Näkökulmia suojeluskuntiin.
Porvoo, Werner Söderström Oyj - WSOY, 177–178.
17 Roselius, Aapo 2010: Kiista, eheys, unohdus. Vapaussodan muistaminen suojeluskuntien ja veteraaniliikkeen toiminnassa 1918–1944. Vammala, Suomen Tiedeseura, 16,59,142.
18 Vuoden 1939 tulevaisuuden tulemista lähelle on kuvannut Tepora. Tepora, Tuomas 2011:
Lippu, uhri, kansakunta: Ryhmäkokemukset ja rajat Suomessa 1917–1941. Helsinki, Yliopistopaino,
241.
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kolmanneksi sitä, miten lehden kirjoittelu vaikuttaa.19 Tarkastelen
lehteä ennen kaikkea lähteenä kirjoittajien ja julkaisijan näkemyksistä ja laajennan tutkimusaineistoa tarkastelemalla myös arkistomateriaaleja. Lehtien sisältöä ja verkostoa yhdistelevä tarkastelutapani
noudattelee viestintä- ja mediatutkimuksen mediakonsepti-käsitettä.
Lähestymistapa kiinnittää aikakauslehden sisällön materiaalisten ja
sosiaalisten ominaisuuksien ohella huomiota tuotantoehtoihin ja talouteen.20 Käytännössä kytken lehtitekstit lottien toimintaan ja organisaatioon paikallistasolla ja keskusjärjestössä. Lehtimateriaalin rinnalla
käytän lehteen liittyvää arkistoaineistoa, joka koostuu pääosin kirjeistä
ja pöytäkirjoista.

Aikajanan alku- ja loppupisteet liikkuvat
Pikkulotta-lehden käyttämä aikajänne ja siinä myöhemmin talvisodaksi nimetyn kriisin alettua tapahtuva muutos näkyvät lähes kaikissa
lehden sisältötyypeissä. Käsittelen seuraavassa aikajänteen muutosta
kronologisesti kolmesta näkökulmasta. Aluksi selvitän lehden tapaa
kirjoittaa vuodesta 1918 alkavasta, 1930-luvun loppupuolen toiminnassa näkyvästä ja tulevaisuuteen ulottuvasta suhteesta sisällissotaan.
Käytän pohdinnassani erityisesti sisällissodan pikkulottien 1930-luvun
lopun toimintaan liittyviä tekstejä. Tämän jälkeen käyn läpi erityisesti kriisiaikaan ja sen ilmiöihin liittyviä tekstejä ja selvitän lehden
tapaa kuvata vuoden 1939 muuttunut tilanne yksittäisen pikkulotan
osalta. Lopuksi pohdin, miten lehti alkaa tuottaa tarinaa sota-ajasta
ja siihen keskeisesti liittyvästä kansallisesta yhdentymisestä. Käytän
tarkastelussani apuna sisällissodan perintö -käsitettä. Tämä on tutkimuksessa rakennettu käsite, jolla tarkoitan nykyhetken ilmiöiden ja
tulevaisuuden velvoitteiden perustelua vuodesta 1918 käsin. Perinnön
voi myös määritellä arvoksi, jonka kautta vaihtoehtoisia tulevaisuuksia
käsitellään. Tulevaisuuksien pohdinnassa arvot tarkoittavat toivotta19 Tommila, Päiviö 1974: Lehtihistoriallisen tutkimuksen kysymyksenasettelu. Teoksessa
Tommila, Päiviö & Keränen, Kaija 1974: Lehtihistoria ja sen tutkimus. Turku, Turun Yliopiston
Suomen historian laitos, 10.
20 Töyry, Maija – Saarenmaa, Laura – Särkkä, Nanna 2011: Monitieteellisyyden haaste aikakauslehtitutkimuksessa – kohti konsepti- ja tutkimustietoisuutta. Media & viestintä 3/2011, 33.
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Kuva 1. Turkulaisia pikkulottia sankarihaudoilla. Kuvassa menneisyys on läsnä muistokiven
muodossa ja tulevaisuutta ovat edustamassa lottapukuiset tytöt. Pikkulotta 2/1938, 2.

viksi nähtäviä asioita, joiden perusteella tulvaisuuksista valitaan niitä
toteuttavat, päätetään mitä tavoitellaan ja mitä otetaan huomioon 21.
Vuoden 1918 perintö tuli esille Pikkulotan ensimmäisissä numeroissa.22 Lehden toisessa, keväällä 1938 ilmestyneessä, numerossa
julkaistiin kuvaus sodan 20-vuotisjuhlallisuuksista. Teija Niemen
mukaan porvarillinen lehdistö huomioi näitä muistopäiviä ja itsenäisyyspäivän tapahtumia, mutta uutisoinneissa lotat olivat sivuosassa 23.
Vuonna 1938 järjestetyn 20-vuotisjuhlan osalta pikkulottien rooli oli
aikuisjärjestöäkin pienempi, sillä maanpuolustusjärjestöissä toiminutta
21 Niiniluoto, Ilkka 2002: Alkusanat. Teoksessa Kamppinen, Matti – Kuusi, Osmo – Söderlund, Sari (toim.): Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 7–10.
22 Sisällissodan perintöön liittyvien tekstien erottelu on haastavaa. Tutkimustyössä käytetyssä jaottelussa erillisiä sisällissotatekstejä julkaistiin lehdissä pari kappaletta. Nämä tekstit sijoittuivat ensimmäisiin numeroihin ja sodan 20-vuotisjuhlien yhteyteen. Kirjeenvaihdosta selviää, että
tällaisia tekstejä etsittiin lehden ensimmäisiin numeroihin. Saara Forsiuksen kirje Aino Airamolle
31.3.1938. Lotta Svärd -arkisto, tyttötyön kansiot, PK2744/2, Kansallisarkisto.
23 Niemi, Teija 1993: Lotta Svärdin kahdet kasvot: johtavan poliittisen lehdistön suhtautuminen
Lotta Svärd -järjestöön vuosina 1921–1944. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, poliittinen
historia, 44.
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nuorisoa ei osallistunut pääjuhlaan Helsingissä. Pikkulotan juhlakuvauksessa tytöt kuitenkin kirjoitettiin osaksi marssirivistöjä ja juhlaa
kuvailemalla, miten suuri joukko pikkulottia ja suojeluskuntapoikia
olisi tuonut juhlaan tulevaisuuden uskoa. Jutun kuvitus tuli Turusta ja
otsikoksi oli lainattu värssy sankarihaudalle lasketusta seppeleestä.24
Lehtijutun kautta lukijat ja heidän paikallinen pikkulottatoimintansa
liitettiin osaksi isoa ja näkyvää tapahtumaa. Samalla saatettiin myös
paikata lottien vähäistä osuutta muun lehdistön uutisoinnissa.
Esitystapa tuotti lukijoille myös kokemuksellista yhteyttä sisällissodan perintöön. Tytöille määriteltiin tehtäväksi tuoda vapaussodan muiston juhlintaan lupaus seuraavasta sukupolvesta sisällissodan perinnön vastaanottajina. Näkökulma ei ole yllättävä, olihan
nuoruus ollut kansakunnan alkuvaiheissa keskeinen symboli 25. Nuoruudesta Englannissa 1900-luvun alussa kirjoittanut John R. Gillis on
muotoillut nuorison olleen kaksijakoisesti sekä tulevaisuuden toivo
että huolen kohde. Tämä kaksijakoisuus selittyy osittain nuoruuskäsitteen keskiluokkaisuuden törmäyksellä sen piiriin tulleeseen työläisnuorisoon.26 Pikkulotan 1930-luvun loppuvuosien kohdalla tällainen
ehdollinen tulevaisuuskuva näkyy ainakin suhteessa vuoden 1918
perintöön. Lottien ajattelussa pikkulottien odotettiin vastaanottavan
perintö, mutta liikkeen ulkopuolella olevat tytöt saattaisivat jäädä sen
ulkopuolelle. Tällainen tulevaisuudenusko viittasi osin myös mahdollisuuteen levittää sisällissodan perintöä ylläpitävää isänmaallista toimintaa suojeluskuntaliikkeen ulkopuolelle. Nevalan mukaan lottien
pikkulotta- ja suojeluskuntien suojeluskuntapoikatoiminnan tavoitteisiin kuului alusta alkaen sisällissodan jakamien kansanosien yhdis-

24 Suurin se, ken isänmaata eniten voi rakastaa. Pikkulotta 2/1938, 2. Kts. myös Kuva 1 kuvateksti.
25 Aapola Sinikka & Kaarninen Mervi 2003: Näkökulmia suomalaisen nuoruuden ja nuorison
historiaan. Teoksessa Sinikka Aapola & Mervi Kaarninen (toim.) 2003: Nuoruuden vuosisata.
Suomalaisen nuorison historiaa. Jyväskylä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 13.
26 Gillis, John R. 1984: Youth and History. Tradition and Change in European Age Relations,
1770-Present. Expanded Student Edition. New York, Academic Press, 134. Kts. myös Tepora,
Tuomas 2007: Poikien sota. Toisen maailmansodan aikaiset poikien sotakirjat siirtymän kuvauksena. Historiallinen Aikakauskirja 3/2007, 289.
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täminen, mihin niillä nähtiin myöhemmin sota-aikana olevan aikuisjärjestöjä paremmat mahdollisuudet.27
Pikkulottatoiminnan aloittamisen taustalla oli kasvatuksellisten
tavoitteiden rinnalla huoli isänmaallisen työn jatkuvuudesta.28 Pikkulotan kuvaama tulevaisuudenusko olikin tulkintani mukaan suunnattu niin lotista ja suojeluskuntalaisista koostuneen suojeluskuntaliikkeen vanhemmalle sukupolvelle kuin tytöille itselleen. Ajallinen
jänne kurkotti kauas tulevaisuuteen, missä nuorisojäsenillä oli vastuu
suojeluskuntia tukevasta lottatyöstä. Tulevaisuuskuvassa heille annettiin siis tehtävä, johon tuli valmistautua. Marjo Laitinen on muotoillut
lotta-aatteen reagoineen oman aikansa ilmiöihin juuri suuntaamalla
katseen menneisyyteen ja panostamalla kasvatukseen.29 Tulevaisuuden asettaminen ehdolliseksi juuri menneisyyden kunnioituksen
kautta määritteli tulevaisuuskuvan ehdon: hyvä kehitys ei jatkuisi,
ellei vuoden 1918 perintöä vastaanotettaisi. Ajatus nuorisosta tällaisena toivon ja huolen kohteena näyttäisi olleen osa myös lottien näkemystä vuoden 1918 perinnöstä. Toiminta oli kaukaiseen tulevaisuuteen suuntautunutta ja perinnön sisäistämiselle annettiin aikaa. Tätä
aikaa oli ainakin seitsemääntoista ikävuoteen saakka, jolloin tytöt siirtyivät aikuisjärjestön toiminnan piiriin. Tulevaisuus oli siis kasvatustoiminnan näkökulmasta pitkä, mutta rajallinen.
Mitä sitten oli varsinainen kasvatus pikkulotissa ja miten tulevaisuuskuva näkyi siinä? Lottajärjestön työn esittely tuli Pikkulotassa
esille toiminnalle tyypillisen paikallisuuden kautta.30 Poikkeuksellisen
laaja toimintakuvaus31 löytyy kevään 1939 toisesta numerosta. Teks-

27 Nevala viittaa tutkimuksessaan kirjoitukseen Lottatyttöjen johtajille -lehdessä vuonna 1943.
Tekstissä viitataan taustaltaan moninaiseen jäsenistöön, mikä käsittelemissäni teksteissä oli vielä
tavoitetilana. Nevala-Nurmi 2012, 393.
28 Olsson, Pia 1999: Eteen vapahan valkean Suomen. Kansatieteellinen arkisto 45. Helsinki,
Suomen muinaismuistoyhdistys, 199.
29 Laitinen 1998, 186–187.
30 Airi ja Rafael Koskimies ovat summanneet, että paikallistasolla tärkeää oli ainoastaan
toiminnan periaatteiden noudattaminen ja paikallisosastot saivat vapaat kädet toiminnan toteuttamiseen. Laajemmin ks. Koskimies, Airi & Koskimies, Rafael 1964: Suomen lotta. Katsaus lotta
järjestön toimintaan. Helsinki, Weilin & Göös, 148.
31 Näitä tekstejä on lehdissä 1–3 lehteä kohti. Toiminnasta kertovia valokuvia on noin kaksi
kertaa enemmän. Juttutyyppi katoaa kevään 1940 ensimmäisistä numeroista, ja tulee takaisin ns.
välirauhan aikana.
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tissä kuvataan oman osaston toiminnan käytännön järjestelyjä, mutta
myös toiminnan suurempia teemoja.32
Viime tyttötyönjohtajien neuvottelupäivillä […] eräs esitelmöitsijä
ehdotti, että kunakin toimintavuonna keskittyisimme määrätyn aatteen ympärille opetuksen helpottamisen ja selvyyden vuoksi […] Me
olimme omassa osastossamme jo toteuttaneet sen ajatuksen, vietimme
juuri Sotamarsalkka Mannerheimin vuotta. Pikkulotille, joille sotamarsalkkamme oli ollut vain kaukainen sankari-ihanne, tuli näin elävä
todellinen sankari, jonka elämäntyön suuren merkityksen he oppivat
tuntemaan. Viime vuosi oli osastossamme vapaussodan 20-vuotismuistolle pyhitetty. Koko vapaussotahan on kaikille pikkulotille vain
historiaa, mutta tämän muistovuoden kaikkien luentojen ja muistelmakirjoitusten tarkoituksena oli tehdä se niin eläväksi itsekullekin,
ettei se tunnu vain kaukaiselta synkältä tarulta, vaan todellisuudelta,
joka voi uudistua, ellemme tee työtä isänmaamme ja kansamme puolustustahdon hyväksi kukin kohdaltamme.33

Mannerheim ja vapaussota olivat tietysti tyypillisiä teemoja lottien piirissä. Tekstin tarkoitus on ollut esittää oma toiminta hyvänä ja nämä
teemat huomioivana. Merkitystä tekstillä oli myös kirjoittajalle itselleen, joka sai tekstinsä ja johtamansa toiminnan esille. Kirjoittaja oli
keskusjohdon tiedossa ja turkulaiset lukijat tunnistivat oman toimintansa. Johtajien yhteys kasvatustyöhön korostui järjestössä, jossa suuri
osa toimijoista oli opettajia. Teemat oli otettu osaksi toimintaa ja teemavuosi keksitty toimintamalliksi ilman keskusjohdon apua. Paikallista etumatkaa suhteessa vuoden 1918 käsittelyyn selittää alueellinen
vaihtelu suhteessa sisällissodan perintöön. Yleisesti ottaen 1930-luvulla
sodan voittaneen osapuolen tavassa käsitellä sotaa on todettu ääripäiden korostuneen toisten halutessa painottaa vapaussodan perintöä

32 Teksti kytkeytyy laajemmin Forsiuksen rooliin tyttötyönneuvojana. Hän työskenteli lottajärjestön toimistolla Helsingissä ja vastasi pikkulottatoiminnasta valtakunnallisella tasolla. Kirjoituksesta oli poistettu maininnat paikallisosastosta ja kirjoittajasta. Nimimerkki Apulaisjohtaja viittasi Liisa Narviaan, joskin kirjoittajia oli ilmeisesti useampia. Turkulaista pikkulottatyötä
johtanut Ingrid Gripenberg oli ainakin hyväksynyt tekstin. Narvia, Liisa: Koulutusohjelma. Pikkulotta 2/1939 10–11,15; Gripenbergin kirje Forsiukselle 11.2.1939. Lotta Svärd -arkisto, tyttötyön
kansiot, PK2744/4, Kansallisarkisto.
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ja toisten halutessa siirtää sodan muistoa marginaaliin.34 Keskustelunavauksen toinen puoli on, että sisällissota ja sotamarsalkan sankaruus
ovat kirjoittajan mukaan yleisellä tasolla pikkulotille kaukaisia, historiaan kuuluvia ilmiötä, joihin ei ole tunnesidettä. Pikkulottien ja sisällissodan perinnön sisäistäneen ikäluokan välillä on tyhjää tilaa, josta
pikkulottien toiminnan kenttä löytyy. Pohdinnan kohteena olevassa
tekstissä tuo työkenttä on pikkulottien lisäksi laajemmassa kansan
puolustustahdossa.
Tekstissä laajemmin kuvatun käytännön pikkulottatyön osalta turkulaisten toiminta oli lottien sisäisessä kontekstissa arvostettua. Paikallinen pikkulotta-aktiivi Gripenberg oli ollut luennoimassa keskusjärjestön keskustelutilaisuuksissa tyttötyöstä kaupunkiolosuhteissa.35
Lehteen lähetetyssä tekstissä he toiminnan esittelyn lomassa pyysivät
lehteä julkaisemaan toimintaohjeita.
Olisiko mahdollista joskus varata Pikkulotta-lehdestä palsta tai kaksi
tyttötyöntekijöitä varten. Tyttötyöhön on suhteellisen uutta ja vielä
kehityksen alaista. […] Tällainen ”kysymyksiä ja vastauksia” palsta sekä
pienet toimintaselostukset eri tyttöosastoista antaisivat meille varmasti
hyvää opastusta ja uusia herätteitä – en tahdo käyttää sanaa innostusta, sillä sitä meillä kaikilla tyttötyöntekijöillä varmasti kaikilla on
sydämen täydeltä.36

Ohjaajien omasta näkökulmastaan suunnittelema toiminta oli siis
ilmeisesti vielä keväällä 1939 paljolti koordinoimatonta. Tapa kertoa
tyttöosastojen toiminnasta niiden omissa nimissä kerrottujen tekstien kautta heijastaa tulkintani mukaan tyttötyön linjausta jättää toiminnan suunnittelu paikallistasolle.37 Laajemmin tällainen logiikka,
34 Roseliuksen mukaan sisällissodan muistokulttuurissa oli pyrkimystä vastata yhteiskunnan
kehitykseen. Sodan muistoa oli haluttu hyödyntää eri tahoilla ja parhaiten oli onnistunut suojeluskuntajärjestö. Roselius 2010, 207–208.
35 Koskimies & Koskimies 1964, 150.
37 Vuoden 1937 keväällä lottajärjestön keskusjohtokunnan työsuunnitelmassa arvioitiin paikallistason laajan vaikutusvallan olleen hyvä käytäntö, mutta nyt olisi aika laatia ohjeita toimintaa
varten. Tulkintani mukaan Pikkulotta-lehden julkaisemisen aloittaminen liittyy näihin toimenpiteisiin, joilla keskusjohtokunta alkoi organisoimaan tyttötyötä keskusjärjestöstä käsin. Tyttötyön
osuuden työsuunnitelmassa laati Kerttu Stenberg. Lotta-Svärd yhdistyksen Keskusjohtokunnan
työsuunnitelma vuodelle 1937. Lotta Svärd -arkisto, tyttötyön kansiot, PK2744/4, Kansallisarkisto.
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jossa lehteä julkaisseen yhteisön toimintamalli heijastuu lehden toimintaan ja sisältöön, vaikuttaa olevan rakenteellinen osa tällaisen aikakauslehden konseptia. Toiminnan koordinoinnin osalta lottien keskusjohtokunnalla ei välttämättä olisi edes ollut mahdollisuuksia vaikuttaa
paikallistoimintaan juuri muuten, kuin omien verkostojensa, kurssien
ja julkaisujen kautta. Näin lehti päätyi esittämään vaikkapa ensimmäisessä esimerkkitekstissä mainitun toukokuun 16. päivän juhlan
yhdistelemällä valtakunnallista ja paikallista toimintaa. Koska lehden
tilaukset ja toimitukset menivät paikallisosastojen kautta, oli lehti
joka tapauksessa riippuvainen niistä. Toimintaohjeiden tarpeesta voi
myös päätellä, että toiminnassa oli paikallisia eroja. Vuodesta 1918
alkavan tulevaisuuskuvan kannalta oleellista on, että paikalliselle suhteelle sisällissodan perintöön annettiin tilaa ja se oli osa lehden viestimää tulevaisuuskuvaa. Tulevaisuuskuva tulisi muuttumaan vuoden
1939 edetessä, kun lähestyvä kriisiaika pakotti päivittämään tuotettua
näkemystä nykyajasta, tulevaisuudesta ja sisällissodan perinnön osalta
myös menneisyydestä.
Lotta Svärd oli kriisiajan työtä, eli suoremmin sotaa varten suunniteltu organisaatio. Vaikka toiminta olikin liikkunut kriisitilanteeseen
varustautumisen ympärillä, muutti sodan uhka vuoden 1939 edetessä
lottien toimintaa. Sodan alettua työn tavoitteet siirrettiin selvemmin
lähitulevaisuuteen. Toiminnan näkökulmasta kriisiaika alkaa Lotta
Svärdin toiminnassa ylimääräisten harjoitusten aikana, jolloin lottaosastoissa alkaa aktiivinen valmistautuminen kriisiin. Talvisota oli
jatkoa tälle toiminnalle poikkeuksellisen intensiivisenä työjaksona.38
Tulevaisuuskuvan osalta oleellista on, että työn tähtäin ei enää ollut
kaukana tulevaisuudessa. Kriisi oli läsnä tyttöjen arjessa ja pikkulottien viikoittaisessa toiminnassa. Edessä oleva tulevaisuus tuli siis toiminnan osalta lähemmäs nykyhetkeä.
Sotaa edeltäneitä kuukausia leimasivat suuri jännitys ja epävarmuus. Sodan uhka tuli yleiseen tietoisuuteen viimeistään lokakuussa

38 Jatkosodan aika muodosti erilaisen tilanteen. Pitkän sodan aikana ei ollut mahdollista pitää
yllä talvisodan aikaista intensiivistä toimintaa. Toiminnalle muotoutuivat omat poikkeusajan
rutiinit. Olsson, Pia 2005: Myytti ja kokemus. Lotta Svärd sodassa. Keuruu, Otava, 38,87,89.
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Kuva 2. Kansikuva esittää työiltaa, jotka olivat tavanomainen osa paikallistoimintaa. Kuvan
yläpuolella on pikkulottien tunnus, jossa korostuvaa palvelutehtävää he ovat kuvassa yhtenäisenä joukkona suorittamassa. Varusteiden valmistus oli osallistumista kriisiin varautumiseen.
Se oli myös vastaamista syntymämaan kutsuun. Lehden sivun koko oli 235mm x 170mm ja
lehdessä oli 16 sivua. Pikkulotta 7/1939, 1.

1939.39 Sampo Ahdon mukaan huolestuttavia uutisia ei kuitenkaan
haluttu levittää ja tilanteen pahaenteisyyden kuvaamista haluttiin
välttää. Sanomalehtiin sota tuli joulukuun ensimmäisenä päivänä.40
Pikkulotan joulunumero oli ilmeisesti mennyt painoon jo aiemmin ja
vuoden 1940 ensimmäinen numero kuvaakin ilmeisesti nimenomaan
joulukuun tunnelmia, jolloin sotatilanne oli juuri alkanut. Lehtien
sisältöön ja toimittamiseen vaikuttanut sotasensuuri alkoi joulukuun
alussa.41 Lehden vuoden 1940 ensimmäisessä numerossa sotateema oli
hallitsevassa asemassa ja sota on osa lehden sisältöä tästä eteenpäin.

39 Kivimäki, Ville 2013: Murtuneet mielet. Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945.
Helsinki, WSOY, 21–22.
40 Ahto, Sampo 1989: Talvisodan henki. Mielialoja Suomessa talvella 1939–1940. Suomen Sotatieteellisen Seuran julkaisuja 17. Juva, WSOY, 28, 112.
41 Sama, 131.
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Kriisiaika alkaa Pikkulotta-lehdessä
Pikkulotta-lehden kriisiajan sisältö alkoi vuoden 1939 kolmannesta
numerosta, joka on julkaistu kesänumeron jälkeen loppukesästä tai
alkusyksystä. Ensimmäinen sotateemainen teksti käsitteli vapaaehtoista väestönsuojelutyötä. Lehden alkuosaan sijoitettu teksti oli
sivun mittainen ja sen yhteyteen oli taitettu kuvia kaasunaamareista.
Tekstissä väestönsuojelun parissa työskentelevä Friedrich Kaltamo
kertoo kotirintaman väestönsuojelun jäävän mahdollisessa sotatilanteessa naisten tehtäväksi. Pikkulottia kehotettiinkin esimerkiksi osallistumaan suojeluvälineiden valmistamiseen ja ensiaputaitojen opetteluun.42 Tällaisella viittauksella tyttöjen viikkotoimintaan lehti oli
vielä kiinni rauhanaikaisessa ajattelussa, jossa varauduttiin mahdollisen sotatilan vaikutuksiin kotirintamalla. Samanaikaisesti suojavälineiden valmistaminen viittasi jo sota-ajan arkeen ja käsillä olevassa
kriisissä selviämiseen.
Pikkulotan vuoden 1939 joulunumerossa sota ei ollut läsnä, vaan
tarinoissa isä oli vielä tullut kotiin kertausharjoituksista.43 Tämä risti
riita piti tietysti selittää seuraavan lehden lukijoille. Marketta-tädin
nimimerkillä kirjoittanut Saara Forsius kommentoikin edellisen
lehden sisältöä siten, että rauhasta puhuminen liittyi suomalaisten rauhantahtoisuuteen ja sotaan joutumiseen vasten tahtoaan.44 Aiemmin
kirjoitusten sävy oli ollut rauhoitteleva, mikä noudatteli monien vanhempien käytäntöä puhua tilanteesta lapsille sodan alla.45 Julkaistessaan syksyllä 1939 ilmestyneeseen lehteen pääkirjoitusmaisen
tekstin pikkulottien toiminnasta käynnistyneenä kriisiaikana määritteli Forsius pikkulottien velvollisuudeksi palvelutehtävän täyttämisen.
”[I] sänmaa kutsuu pikkulottaa joka päivä”,46 ja kutsumus oli tyttöjen elämässä jokapäiväistä velvollisuuksien täyttämistä. Kutsusta oli
rauhan aikana erotettu osaksi epävarmaa tulevaisuutta mahdollisuus

42 Friedrich Kaltamo: Pikkulotat kaikki mukaan vapaaehtoiseen väestönsuojelutyöhön! Pikkulotta 6/1939, 5.
43 Eräs marraskuun ompeluilta. Pikkulotta 8/1939, 9.
44 Otsikoimaton palsta, missä nimimerkki Marketta-täti puhutteli lukijoitaan ja vastaili kirjeisiin
julkaistiin lehden jokaisessa numerossa. Saara Forsius: Otsikoimaton palsta. Pikkulotta 1/1940, 13.
45 Tepora Tuomas 2015: Sodan henki. Kaunis ja ruma talvisota. Helsinki, WSOY, 24.
46 Saara Forsius: Nykyhetki ja Pikkulotat. Pikkulotta 7/1939, 3.
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sisällissodan vapaustaisteluun rinnastuvalle isänmaan erikoisemmalle
kutsulle. Vuoden 1939 loppupuoli määriteltiin tällaiseksi kriisiajaksi:
On taas kysymys isänmaan vapaudesta, meidän kansamme kohtalosta. Ja vaikka vielä tätä kirjoittaessani toivomme, että kaikki selviäisi
rauhan tietä, on meidän koottava kaikki voimamme ja oltava valmiit
kaiken varalta […] Me tahdomme auttaa teitä niin, että te löydätte ja
teidän kanssanne paikkakunnan muutkin tytöt löytävät hyödyllisen
paikkansa[.]47

Tekstissä kirjoitettiin myös pikkulottatoiminnan ulkopuolisista
tytöistä, minkä voi tulkita liittyvän kriisiajan käytännön järjestelyiden lisäksi ajatukseen kriisiajasta ikäluokan yhteisenä kokemuksena. Nevalan mukaan talvisodasta tulikin yhteinen ja samalla tavalla
tulkittua avainkokemus suurelle osalle näitä ikäluokkia.48 Edelleen tyttöjen palvelutyön paikaksi määriteltiin oma koti. Kriisiajasta rakennetun kokemuksen osalta Forsiuksen kirjoituksen ydin on, että tyttöjen tuli kehittää omaa suhdettaan poikkeusaikaan:
Kysyt missä sinun paikkasi on? Sinun paikkasi on nytkin ensi kädessä
omassa kodissasi tai siinä väliaikaisessa kodissa, mihin tällaisena aikana
olet joutunut. Sinun ensimmäinen tehtäväsi on opetella oikein suhtautumaan tähän aikaan ja sen tuomiin koettelemuksiin.49

Kriisiajan käsittelyyn kuului siis oman paikan hahmottaminen.
Arkinen työ määriteltiin osaksi kriisikokonaisuutta. Vuoden 1939 joululehdessä jatkui työhön opastava linja, kun lukijoille annettiin ohjeita
erityisesti reserviläisille suunniteltujen joululahjojen tekoon. Lehden
vakiojuttulajeihin kuuluneet askarteluohjeet esittelivät lämpimän kaulurin ja sokeripussin tekoa.50 Joulupakettien kautta pikkulotat osallistuivat sotaponnistelujen tukemiseen kotipaikkakuntansa lisäksi rinta47 Sama.
48 Nevala-Nurmi 2012, 403.
49 Sama.
50 Tänä vuonna ajattelemme joululahjojakin valmistaessamme reserviläisiä. Pikkulotta 8/1939,
14; Sotapojan sokeripussi. Sama.
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malla. Tuomas Tepora onkin havainnut joulun yhdistäneen rintamaa ja
kotirintamaa.51 Tätä yhteyttä oli Pikkulotassa tuotettu alun perin kriisiajan jouluun sopivana joululahjojen askarteluna, mikä muuttui sodan
sytyttyä ensimmäisen sotajoulun tuottamiseksi.
Ahdon mukaan lokakuussa julkaistut ilmoitukset säännöstelyn
aloittamisesta olivat aloittaneet sotahuhujen tulvan, eivätkä ikävien uutisten julkaisemisen välttely ja lievittäminen tuottaneet hyvää
tulosta.52 Forsiuksen ja Pikkulotan linja kriisitilanteen esittämisessä ei
vähätellyt tilannetta. Pikemminkin sitä voi pitää suhteellisen avoimena ja käytännöllisenä tapana suhtautua lähitulevaisuuden haasteisiin. Tulevaisuuskuva johdettiin sisällissodan perinnöstä todeten, että
omalle osalle oli tullut elää siihen verrattavaa kriisiaikaa velvollisuuksineen. Pikkulotan joulukuussa julkaistussa tulevaisuuskuvassa sota
ei ollut vielä lähitulevaisuutta ja miehet palasivat kertausharjoituksista. Kun sotatoimet alkoivat, muuttui tulevaisuuskuva tietysti tältä
osin. Samanaikaisesti kertomus kriisin yhdistämästä kansasta vaikutti
vapaussotaretoriikan käyttöön ja kertomusta sota-ajasta alettiin tuottamaan.
Talvisodan ollessa käynnissä oleva tosiasia, määriteltiin sota kirjailija Lauri Pohjanpään nimissä julkaistussa pääkirjoitustyyppisessä
suoraan pikkulotille osoitetussa kirjoituksessa vapaussodan jatko
sodaksi ja 1918 tapahtumien loppunäytökseksi.53 Tätä ylipäällikkö
Mannerheimin päiväkäskystä poimittua sitaattia käytettiin tutussa
merkityksessä vuoden 1918 perintöön ja sen ehdoilla tapahtuvaan
kansalliseen yhdentymiseen viitaten. Aikuisjärjestöissä uudenlaista
yhtenäisyyttä painottavaa retoriikkaa käytettiin vuoden ensimmäisessä
Hakkapeliitta-lehdessä julkaistussa Lauri Malmbergin kirjoituksessa.54
51 Tepora 2015, 133; Kivimäki, Ville & Tepora, Tuomas 2009: War of hearts: Love, and Collective Attachment as Integrating Factors in Finland During World War II. Journal of Social History
43 (2009), 287.
52 Ahto 1989, 28–29.
53 Tekstissä viitataan päiväkäskyyn talvisodan alussa. Roselius on huomauttanut, että päiväkäskyn vapaussotaretoriikassa näkyi epävarma tilanne ja vapaussodan vahva asema maanpuolustuspropagandassa. Laajemmin ks. Roselius 2010, 218–219; Ylipäällikön päiväkäsky 1, 1.12.1939.
Päiväkäskyt on julkaissut sähköisesti Mannerheim-museo: <http://www.mannerheim-museo.fi/
arkisto/ylipaallikon-paivakaskyt/>, luettu 8.1.2018.
54 Mattila, Jussi 1998: ”Yhteisrintamaksi ryssää vastaan” Työväestön liittyminen Riihimäen suojeluskuntaan 1933–1939. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, poliittisen historian laitos, 53.
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Samoin Lotta-Svärd-lehden joulukuun numerossa oli kerrottu raja-
aitojen kaatuneen.55 Vielä joulukuussa laadittuun Pikkulotan numeroon kansallisen yhdentymisen retoriikka ei ollut ehtinyt.
Pohjanpalon tekstistä voi menneisyyden sisällissotaviittauksen
lisäksi poimia määrittelyn nykyajasta. Pohjanpalo määrittelee nyt elettävän suurta aikaa, joka tulisi olemaan merkittävä osa tulevaisuuden
historiankirjoitusta:
Elämme suurta aikaa. Niin paljon kärsimystä, surua ja huolta kuin joudumme kestämäänkin, saamme tämän historian vaiheen ohi mentyä
sanoa, että olemme eläneet Suomen kohtalonhetken ja uljaimman sankaritarun aikaa. Sotamarsalkka Mannerheim lausui näiden sotaviikkojen alussa, että edessämme on vapaussodan jatko ja loppunäytös.56

Suomalaisten taistelulla oli tekstissä pyhä, Jumalalta tuleva oikeutus.
Kotirintama ja varsinainen rintama esitettiin yhteisrintaman tärkeinä,
mutta erillisinä osina.57 Aiemmassa tutkimuksessa on havainnoitu
itsenäisyyden tulleen esitetyksi suojeluskuntien ajattelussa Jumalan
tahdon mukaisena. Tästä Korkeimman suunnitelmasta johdettiin varmuus itsenäisyyden säilymisestä. Samanaikaisesti Jumalan tahto velvoitti myös maanpuolustustyöhön.58 Pääkirjoitusmaisen tekstin ideo
logista sisältöä voi pitää tämän ajattelun mukaisena. Uskonnollinen
suhde isänmaahan velvoitti kestämään sodan rasitukset. Samanaikaisesti se takasi isänmaan ja tulevaisuuden olemassaolon. Edelleen tekstissä eletty aika muuttui erityiseksi ajaksi, mille oli vastine myös aikalaiskokemuksessa.59
Lyhyestä kestostaan huolimatta talven 1939–1940 sota oli äärimmäisen väkivaltainen ja tappiot olivat suuret. Sodasta muodostui
kulttuuri-ilmiö, kertomus suomalaisten halusta puolustaa maataan.60
55 Kotila 1993, 100.
56 Lauri Pohjanpää: Pienille lotille. Pikkulotta 1/1940, 2.
57 Sama.
58 Vasara, Erkki 1998: Suojeluskuntajärjestön valistus-, urheilu- ja poikatoiminta. Teoksessa
Alapuro, Risto (toim.) 1998: Raja railona. Näkökulmia suojeluskuntiin. Porvoo, Werner Söderström
Oyj – WSOY, 137.
59 Tepora 2015, 156–157.
60 Laajemmin ks. Kivimäki 2013, 44–45.
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Pikkulotta-lehden sisällössä tilanteeseen reagoitiin ottamalla käyttöön
kriisitilannetta selvittävä ja sota-ajan todellisuutta kuvaava juttutyyppi.
Tekstilaji käytti sota-ajan mittaista aikajännettä. Hyvä esimerkki tällaisesta jutusta on Karjalan kannakselta lähtemään joutuneiden kahden
pikkulotan nimissä julkaistu teksti, jossa tavallinen arki loppui kesken
koulupäivän ilmahälytykseen. Sodan aiheuttamaan hätään liittyivät
epävarmuus ja menetykset, kun tytöt joutuivat lähtemään Viipurista
ilman tietoa määränpäästä ja omaisuuden jäädessä kotipaikkakunnalle.
Tarinan kaari päättyi tyttöjen sijoittamiseen Päivölän opistolle, missä
lotat pitivät heistä huolta. Kertomuksen lopuksi kirjoittajat ilmaisivat
uskonsa voittoon sodassa.61
Karjalasta lähteneiden pikkulottien kertomus noudatteli kriisiajan
siihenastista aikajännettä. Se oli myös lähellä tyttöjen omaa kokemusta
sodasta: koulupäivän keskeytyminen ja katkoksen syntyminen entiseen elämään oli yleinen kokemus sodan alkamisesta 62. Tarina kurotti
lopuksi myös sotaa käyvän maan tulevaisuuteen. Henkilökohtainenkin
tulevaisuus yltää tarinassa konfliktin yli, kun kirjoittaja halusi tulla
opiskelemaan pakolaisten sijoituspaikkana toimineeseen opistoon.
Tarinan aikajänne keskittyy kriisiaikaan, mutta siinä annetaan myös
lupaus sodan päättymisestä ja edessä olevasta tulevaisuudesta. Siirtoväen huolto kuului Lotta Svärdin tehtäviin sodan ja välirauhan aikana
ja siirtoväkeen liittyviä sisältöjä voi pitää tämän ilmiön käsittelynä.
Samalla kysymys oli myös valtakunnan alueen muuttumisen selittämisestä. Olihan alueiden menettäminen sodassa järkyttänyt lasten kuvaa
Suomi-kokonaisuudesta.63 Kysymys oli myös laajemmasta lapsen sotakokemuksen jakamisesta ja käsittelystä. Sotaa pakoon lähteneet pikkulotat tarjosivat lukijoille samaistumiskohteen ja toivat yhteyden
sodasta kärsineiden lasten tarinaan. Sodasta syntyi tällaisten, usein
lapsen kirjoittaman kirjeen muodossa julkaistujen tekstien kautta pik-

61 Sirkka Kortelainen ja Sirkka Svärd: Kotoa pois. Pikkulotta 1/1940, 8.
62 Tepora, Tuomas: Sota-ajan leikit ja koulu. Teoksessa: Näre, Sari – Kirves, Jenni – Siltala,
Juha (toim.): Sodassa koettua 1, Haavoitettu lapsuus. Porvoo, Weilin + Göös, 53, 55.
63 Laajemmin ks. Pöntinen, Kari 2001: Imperiumista kansakunnaksi. Selma Lagelöfin ihmeellinen matka halki Ruotsin. Teoksessa: Riukulehto, Sulevi – Halmesvirta – Anssi – Pöntinen, Kari
(toim.): Politiikkaa lastenkirjoissa. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 122.
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kulotille välitetty ehyt tarina. Tarina kokosi yhteen sota-ajan lisäksi
molemmat rintamat ja käsitteli koetun kriisiajan keskeisiä tapahtumia.
Lehden sisällöstä voi yleistää, että kevään 1940 numeroissa siirryttiin kohti yhtenäisyyden retoriikkaa. Talvisodasta tuli kansakuntaa
yhdistävä tekijä edellisen sodan kahtiajaon painuessa taka-alalle.64
Yhdentyminen esitettiin konkreettisesti vuoden 1940 kolmannessa
numerossa, kun lehti kierrätti sotaa edeltävän juonen sisällissodan
vastapuoleen kuuluneen perheen tyttären halusta liittyä pikkulottiin.
Vuoden 1938 versiossa pikkulottien toiminnasta kerrottiin osana sisällissodan erottamien kansanosien yhdentymistä. Tämä esitettiin sukupolvikokemuksena ja lasten kohdalla ikään kuin luonnostaan tapahtuvana.65 Keväällä 1940 tilanne oli muuttunut. Tarinassa käytettiin
kovempaa kieltä. Hahmot olivat karkeampia, ja tarinan loppu oli dramaattisempi.66 Taustalla oli kriisiajan ehdoilla tapahtunut lähentyminen kansanosien välillä. Suojeluskuntien ja sosiaalidemokraattisen
puolueen sovinto tapahtui virallisesti 15.2., mutta käytännössä se oli
tapahtunut jo aiemmin.67 Sovinto ei ollut läsnä vielä aiemmin kuvatussa sota-ajan alussa käytetyssä vapaussotaretoriikassa. Sitä alettiin
tuottaa viimeistään vuoden kolmannesta, maaliskuun loppupuolella
kootusta lehdestä alkaen. Kuten aiemmassakin versiossa torpparin
tytär sai luvan liittyä tyttöosastoon, kuitenkin vasta isän rintamakokemuksen jälkeen.68
Pikkulotan tavassa kuvata kansallista yhdentymistä voi määritellä
olevan vallalla sovinnon teko lottajärjestön ehdoilla. Edellä mainitussa
tekstissä kerrottu isän rintamakokemus ja sen päättyminen haavoittumiseen oli tulkintani mukaan dramaattisen käänteen lisäksi sovitus
vuoden 1918 rikoksista, joita sisällissodan punaiset tekivät. Teporan
64 Roselius on kirjoittanut talvisodan muuttaneen vapaussodan muistamista. Hänen mukaansa
talvisodasta tuli ikään kuin paranneltu versio edellisestä. Epäyhtenäisyydestä oltiin tultu kohti
eheyttä. Roselius 2010, 217.
65 Kirjoitus on julkaistu nimimerkillä A.U.K., myöhempi nimimerkillä Turun tyttö. Kirjoittajia
ei ole merkitty lehden nimimerkkiluetteloon. Tekstin tyylistä päätellen kysymys on eri kirjoittajista: ensimmäisen kirjoitti aikuinen ja jälkimmäinen saattoi olla tyttöjäsenen kirjoittama, mikä
selittää tekstien eroja ja yhtäläisyyksiä. Rajalan torpassa. Pikkulotta 1/1938, 9–10.; Pikkulotta -lehti
Nimimerkkejä, Lotta Svärd -arkisto, tyttötyön kansiot, PK2744/3, Kansallisarkisto.
66 Kauan kaivattu onni. Pikkulotta 3/1940, 12.
67 Ahto 1989, 254–255.
68 Kauan kaivattu onni. Pikkulotta 3/1940, 12.
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mukaan sota-ajan mielialaraporteissa työväestön isänmaallisuus tulkittiin kääntymykseksi.69 Tarinassa sovitustyön rinnalla nähty kääntymys
isänmaallisuuteen tuotiin tytöille konkreettiselle tasolle, lupana liittyä
pikkulottiin. Talvisodan kirjallisuudessa kehittyi näkemys sodasta suomalaisen identiteetin kärsimysnäytelmänä ja puhdistautumisriittinä.70
Pikkulotan tuottamassa sotakokemuksessa riitti kytkettiin yhdentymiskertomukseen, jossa nuorempi sukupolvi oli joka tapauksessa
päässyt yli kahtiajaosta. Lehti reagoi jälleen järjestöelämän muutoksiin, samaan tapaan kuin aikuisjärjestöjenkin lehdet. Tällaista nopeaa
reagointia voi pitää lehden konseptiin kuuluvana ominaisuutena, mikä
erottaa maanpuolustusjärjestön julkaiseman lastenlehden hitaammin
uudistuvista lastenkirjallisuuden lajeista. Viimeisenä havaintona
yhdentymiskertomuksesta voi pysähtyä miettimään, mitä se tytöille
tarkoitti. Kun monien sota-ajan ilmiöiden taustalla oli turvallisuuden
tunteen tuottaminen, tuo se yhden selitysmallin myös yhteiskunnalliseen sovinnontekoon: tieto aikuisten riitojen sopimisesta rauhoitti ja
tuotti turvallisuudentunnetta.
Kun Pikkulottaa alettiin julkaista vuonna 1938, oli tulevaisuuskuvan lähtöpiste vuodessa 1918. Sisällissodan perintönä oli vapaa
Suomi, jossa asiat olivat hyvin verrattuna sota-ajan rasituksiin. Hyvän
tulevaisuuden takasi vuoden 1918 perinnön sisäistäminen. Mikä sitten
oli tuo perintö? Jos perintö nähdään arvona, jota kohti pyritään, voidaan miettiä, millaiset asiat edistivät tätä perintöä. Lottajärjestön julkaiseman lehden kontekstissa ei liene yllätys, että sukupolvelta toiselle on siirtymässä lottajärjestö itse. Tulevaisuuden lottatyö oli tärkeä
osa pikkulottien tulevaisuuskuvaa. Suhde vuoteen 1918 esiintyi lehdessä suhteellisen ylätasoisena, eikä ohjeita paikallistason työhön varsinaisesti annettu. Näin lehti jätti tilaa tulkinnoille ja käytännöille.
Tällainen menneisyyden nollakohdan tuottaminen on lehdessä läsnä
ainakin keväälle 1939 saakka.
Julkaisutahdista johtuen talvisodan syttyminen tuli lehteen myöhässä. Kriisiaika alkoi näkyä viimeistään alkusyksystä 1939. Lehden
69 Talvisodassa kaatuneet sovittivat sisällissodan vääryyksiä ja osoittivat isänmaanrakkautta.
Tepora 2015, 58, 242,
70 Niemi, Juhani 1980: Kullervosta rauhan erakkoon. Sota ja rauha suomalaisessa kirjallisuudessa
kansanrunoudesta realismin sukupolveen. Mikkeli, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 157.
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linja heijasteli lottajärjestön tehtävää sotaan varustautumisessa: lapsille
julkaistiin ohjeita kotirintamalla toimimiseen. Uutta oli sota-ajan pelkoihin liittyvä konteksti, kun askartelun kohteena olivat kaasusuojeluvälineet.71 Joulukuun lehteen asti oltiin kuitenkin toiveikkaita ja tarinoissa kertausharjoituksista tultiin vielä kotiin.
Sodan alettua Pikkulotta määritteli poikkeustilaa vuodesta 1918
käsin. Tilanne nähtiin analogisena sisällissodan kanssa. Tulkintani
mukaan analogia tuotti turvallisuuden tunnetta, olihan kriisistä selvitty ennenkin. Analogia oli myös jatkoa sisällissodan käytölle lottien
tuottamassa kasvatuksessa. Tämä kuitenkin muuttui ja vapaussotaretoriikan käyttöä ei jatkettu. Sota-ajan toiminnan osalta tyttöjen paikaksi
määriteltiin oman kodin piirissä tapahtuva palvelutyö. Tämän rinnalle
tuotettiin yhteyttä kriisiajan laajempiin ilmiöihin.
Tulkintani mukaan kriisiajan arkisen palvelutehtävän korostaminen ja vapaussotaretoriikan väistyminen muuttivat tulevaisuuskuvaa siirtämällä sen alkupisteen talvisodan alkuun. Muutos tapahtui
nopeasti. Suureksi ajaksi ei enää määritelty sisällissotaa, vaan eletty
sotatalvi. Tarinan kaareksi muodostui sota-aika. Tältä osin Pikkulotan
tulevaisuuskuvan rakenteen muutos heijastelee Roseliuksen kuvaamaa
sisällissodan korvautumista talvisodalla suojeluskuntien keskeisenä
kertomuksena.72 Edelleen sotatalven uhraukset tulivat sisällissodassa
annetun uhrin rinnalle. Menneisyys tuli lähemmäs lukijaa, kun vapaustaistelu ei enää ollut itse koetun ja eletyn ajan ulkopuolella. Samanaikaisesti tulevaisuus tuli lähemmäs, kun resurssit keskitettiin käsillä
olevaan toimintaan tulevaisuudessa odottavan lottatyön sijaan. Tulevaisuus saattoi olla kriisiaikana lyhytkin, mutta samanaikaisesti lehdessä esitettiin sodasta tuotetun tarinan kaaren ja uskonnollisen
vakaumuksen avulla tulevaisuus, joka ulottui kriisiajan yli.

71 Kivimäen mukaan loppuvuodesta 1939 sodan uhkakuvat, kuten esimerkiksi kaasusodankäynti ja siviileihin kohdistetut pommitukset, tulivat ensimmäisestä maailmansodasta ja Espanjan
sisällissodasta. Kivimäki 2013, 22.
72 Roselius 2010, 215.
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Henkilökohtainen ja yhteiskunnallinen tulevaisuus
kytkeytyvät toisiinsa jatkokertomuksissa
Lähestyn seuraavassa henkilökohtaista ja laajempaa, yhteiskunnallista
tulevaisuutta. Pikkulotan laajasta sisällöstä hyödynnän kahta peräkkäin
julkaistua jatkokertomusta. Kontekstina käytän aikakauden lasten- ja
nuortenkirjallisuutta. Keskeinen käyttämäni käsite on elämänkaari,
joka määritellään usein lineaariseksi jatkumoksi, jota on jaettu eri kulttuureissa ja historian eri vaiheissa erilaisiin elämänvaiheisiin.73
Tarinoista ensimmäinen on Elsa Kaarelan74 kirjoittama jatkokertomus Tuulikki-nimisen koulutytön elämästä sisällissodassa. Tarinaa
vie eteenpäin kertoja, joka suuntaa tarinan julkaisuhetken pikkulotille.
Tarkoitus on auttaa ymmärtämän sisällissotaa:
Siitä on tasan 20 vuotta sitten, kun kaamea veljessota riehui maassamme. Sinä, joka olet pikkulotta ja rakastat isänmaatasi niin tulisesti,
et sittenkään oikein käsitä, mitä tuo vapaussota on ollut. Mutta toivon,
että opit ymmärtämään tämän kahden, senaikuisen tytön, tarinaa seuratessasi.75

Tapahtumien kaari pitää sisällään tytön elämässä tapahtuvat muutokset, joiden merkityksen hän itsekin tajuaa tapahtumien edetessä.
Kriisiajan tapahtumien sekavuus esitettiin aikalaiskokemuksena.
Sodan alkaminen, veljen lähtö sotaan ja vanhempien uhrimieli saavat
tytön käsittämään, kuinka välttämätöntä näin toimiminen on:
Ja sitten puhkesi tuo kauhea kapina. Se levisi kuin jättiläistulipalo,
alkaen hehkuvan vihatulensa Viipurista tammikuun 19 p:nä, jolloin
Viipurin punakaarti venäläisen sotaväen avulla anasti suojeluskuntalaisten salaisen asevarikon. […] Tämä kaikki tapahtui niin nopeasti,
että pikkukaupungin rauhalliset asukkaat tuskin kykenivät täysin
73 Nykyinen näkemys ihmisen elämänkulusta on lähtöisin 1700-luvulta. Aapola & Kaarinen
2003, 12.
74 Elsa Kaarela oli yksi lottajärjestön keskusjohtokunnan valitsemista opettajataustaisista
kirjoittajista. Tekstilleen Kaarela sai todennäköisesti vapaat kädet, kirjeessään hänelle toimitussihteerin huoli kohdistui sisällön kokoon saamiseen. Saara Forsiuksen kirje Kaarelalle 21.3.1938.
Lotta Svärd -arkisto, tyttötyön kansiot, PK27447, Kansallisarkisto.
75 Elsa Kaarela: Kaksi sankarityttöä. Pikkulotta 1/1938, 15.
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ymmärtämään vakavaa tilannetta. Tuulikille selvisi asia erikoisesti
tuona helmikuun 1 p:nä. Silloin näet Matti, Tuulikin vanhin veli […]
jätti kotiväellä hyvästit ja pakeni parin muun opiskelutoverinsa kanssa
pohjoiseen yrittäen siellä liittyä valkoisiin joukkoihin. […] Tuulikin
mieleen syöpyi elämänikäisesti tämä sydäntalven pimeä varhaisaamun
hetki. […] Mikään ei ole isänmaalle liiaksi. Isä on valmis antamaan poikansa. Äiti on taistellut taistelunsa – ja voittanut. Hän, kuten vuosisatoja Suomen nainen, antaa nurkumatta esikoisensa omalle pyhälle
maalleen. […] Ja tästä päivästä alkaen käsitti Tuulikki, mitä on Vapaussota ja miten ehdoton on isänmaan vaatimus.76

Ensimmäisten Pikkulotta-lehtien menneisyys näyttäisi jatkokertomuksenkin perusteella alkavan vuodesta 1918. Jatkokertomuksissa
lähtökohta määriteltiin lasten kokemuksen ulottumattomiin. Vapaustaistelun ajallisena edeltäjänä on kaukaiseksi jäävä, vuorollaan oman
velvollisuutensa ja niistä seuraavat menetyksensä kohtaavien sukupolvien elämänkaarten ketju. Ajatus nuorten yhteydestä vanhempien polvien uhrauksiin oli ollut läsnä jo sisällissodan aikana. Juha Siltalan tulkinnassa sukupolvien ketju häivytti oman elämän ohikiitävyyden.77
Tällainen tulevaisuuskuva vaikuttaa ehdottomalle ja se tekee ajatusta
jatkaen omasta, ketjuun kiinnittyvästä, elämästä suurempaa. Jatkokertomuksessa asiaa vahvistaa pyhä-sanan tuoma hengellinen vivahde.
Tepora on havainnut, että tällainen yhteisöllisyys, missä oma elämä
yhdistyi yhteisöön tuotti sota-aikana turvallisuuden tunnetta.78
Kaunokirjallisia lähteitä käyttävässä lottatutkimuksessa on eritelty lottaromaanigenre. Näissä kirjoissa sankareilla oli tarve toimia
yhdenvertaisesti miesten rinnalla.79 Tällaista piirrettä ei ole nähtävissä Pikkulotan jatkokertomuksessa 1930-luvun loppuvuosina. Tarinassa tyttö ymmärtää80 tapahtumat ja niiden syvemmän merkityksen
76 Kursivointi alkuperäinen. Sama, 16.
77 Siltala, Juha 2009: Sisällissodan psykohistoria. Keuruu, Otava, 376, 381.
78 Tepora 2007, 288.
79 Aseellinen palvelus ei ollut lotissa mahdollista. Linjaus oli tehty sisällissodan aikana. Aseellisia naiskaarteja oli kuitenkin ollut. Olsson 2005, 59; Latva-Äijö, Annika 2004: Lotta Svärdin
synty. Keuruu, Otava, 54–56.
80 Lapsille vuosien 1917–1918 tapahtumat vallankumouksineen ja sotineen olivat vaikeasti
ymmärrettäviä. Esimerkiksi Jalagin ja Junila ovat havainneet päiväkirja-aineistoja ja haastatteluja
käyttäen, että monet tapahtumat olivat liian isoja hallittaviksi. Jalagin, Seija & Junila, Marianne
2006: Lukittu näky. Sota lapsen kokemuksena. Historiallinen Aikakauskirja 2/2006, 126–127.

266

a j a n k o hta 2018

suurin piirtein samaan aikaan niiden tapahtuessa. Jatkokertomuksen
tarinassa tyttöjen maailma on sotaan lähteneiden kotona ja perheen
parissa.81 Kerronnassa sodan tapahtumista tuli elämän käänteentekevä
hetki. Elämänkaaren loppuosa muotoutuu sotakokemuksesta käsin.
Kun sotakokemus kurottaa myös osaksi lukijan elämänkaarta, kurottaa
myös tämä oletus osaksi sitä. Toisin sanoen sisällissodan perinnön
ajatus on siirtää kokemus äidin surusta, uhrautumisesta ja isänmaan
ehdottomasta vaatimuksesta osaksi 1930-luvun pikkulotan kokemusta.
Tuotettu kokemus sisällissodasta vaikuttaisi sitten tyttöjen elämänkaareen, kuten aiempien ikäluokkien osalta esitettiin tapahtuneen.
Jatkokertomuksessa sodan kärsimyksiä kuvattiin yleisen niukkuuden ja huonolaatuisen leivän kautta.82 Sota-ajan rasitukset ja
1930-luvun alun pula-aika olivat Sampo Ahdon mukaan niitä tekijöitä, jotka rakensivat yhtenäisyyttä suomalaisten keskuuteen talvisodan alla. Maasta oli elintason nousun kautta tullut yhteiskunta, jota
kannatti puolustaa.83 Kun tekstistä erittelee tavoiteltavaa, hyvää tulevaisuutta voi elintason nousun laskea osaksi sellaista yhteiskunnallista
kehitystä, jonka hyödyt näkyivät myös yksilöille.
Aikakauden tyttökirjagenrelle tyypillistä olivat minäkertojan kertomat huolettomat ja hilpeät kertomukset.84 Kaksi sankarityttöä -kertomus ei osunut aikakauden tyttökirjojen tyypilliseen juonenkaareen,
vaikka sen voi olettaa olleen opettajataustaisen kirjoittajan tiedossa.85
Oikeastaan tarina sopii paremmin isänmaan historiaan sijoittuvan
81 Ilona Kemppainen on tutkinut sisällissodan jälkeisinä vuosina julkaistuja sankaritarinoita
sodassa kaatuneista alaikäisistä pojista. Tarinoissa kaatuneiden perheet ovat sivussa tapahtumista.
Toisin kuin totuudenmukaisina julkaistuissa tarinoissa, 1930-luvun lopun lastenlehdessä perheen
yhteys kriisiaikaan oli tarinan keskiössä. Mukana oli myös sodan jälkeisistä tarinoista puuttunut
kuvaus punaisista naisista ja kriisiajan alettua myös valkoisella puolella toimineista naisista. Osana
valkoista kasvatusta Pikkulotta täydensi sisällissodan sankaritarinaa tyttökirjallisuudelle tyypillisestä tulokulmasta. Kemppainen, Ilona 2010: Sankaripoikia ja nuoren kansakunnan kasvukipuja.
Ennen ja nyt. Historian tietosanomat. Sähköinen julkaisu: <http://www.ennenjanyt.net/2010/05/
sankaripoikia-ja-nuoren-kansakunnan-kasvukipuja-2/> Elsa Kaarela: Kaksi sankarityttöä. Pikkulotta 4/1939, 7, 16.; Elsa Kaarela: Kaksi sankarityttöä. Pikkulotta 7/1939, 6, 7.
82 Elsa Kaarela: Kaksi sankarityttöä. Pikkulotta 1/1939, 15.
83 Ahto 1989, 9–10.
84 Manninen, Kerttu 1966: Suomalaisen nuorten kertomakirjallisuuden vuosikymmenet. Teoksessa Lappalainen, Irja 1966: Nuortenkirja Suomessa ennen ja nyt. Porvoo, WSOY, 36, 41.
85 Poika- ja tyttökirjatyypit saivat alkunsa 1920-luvulla. Laajemmin kirjallisuuden lajeista
Sama; Kokkonen, Sara 2013: Rasavillejä ja romantikkoja. Rakkaat suomalaiset tyttökirjat. Latvia,
BTJ Finland Oy, 9–12.
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seikkailukirjagenreen, joka oli tyypillinen poikakirjoille.86 Seikkailullisuuden ja valkoisen sotakokemuksen ympärille rakentuva tarina
lieneekin esimerkki siitä puolesta Pikkulotta-lehteä, joka yleisimpien tyttökirjallisuuden rakenteiden ohella painotti järjestön ideologiaa. Tarina tapahtui kotona ja kotikaupungissa, toisin sanoen tyttöjen
toimintaympäristössä, jonka kuvaaminen on oleellinen osa tyttökirjallisuutta.87 Kertomuksen elämänkerrallinen esittämistapa oli ollut
1900-luvun alun naiskirjoittajille tyypillinen tapa kertoa historiasta.88
Esimerkiksi Lotta-Svärd-lehdessä julkaistiin kertomuksia kuuluisten
tai merkittävässä ammatissa toimivien naisten elämästä.89 Formaatti
tuli Pikkulotassa käyttöön laajemmin välirauhan ajalla, jolloin lehti
alkoi julkaista Kuuluisia naisia -juttusarjaa.90
Ilona Kemppaisen mukaan nuorten sankarikuolemista kertoneiden tarinoiden tarkoitus ei ollut sodan kauhujen esille tuominen,
vaan sankaritarinan kertominen, mikä puolestaan kertoi paljon sisällissodan jälkeisestä Suomesta.91 Yleistys sopii osin käsittelemääni tarinaan, sillä sen tarkoitus oli siirtää sisällissodan perintöä lehden lukijoille. Kaarelan aikalaiskirjallisuuteen nähden hieman erilaista tapaa
kirjoittaa tytöille seikkailukertomusta kannattaa tulkita nimenomaan
lottakontekstin sisällä. Kysymys oli lotta-aatteen ilmenemisestä tyttöjen toiminnallisuutena. Tällainen tyttöjen aktiivisuus osana sisällissodan tapahtumia kirjoitti tytöt mukaan tapahtumiin, ja antoi mallia
toimeliaisuudelle tulevaisuudessa.
Lottatutkimuksessa on havaittu, että järjestö näki isänmaallisen
työn vuosisataisen perinteen jatkeena. Lotta Svärd -lehdessä sota esitettiin osana kansakunnan historiaan kuuluvana rauhan ja sodan luon-

86 Sama.
87 Kokkonen 2013, 252.
88 Katainen, Elina 2000: Naiset ja suomalainen historiankirjoitus ennen toista maailmansotaa.
Teoksessa: Kettunen, Paul, Kultanen, Auli & Soikkanen, Timo 2000: Jäljillä. Kirjoituksia historian
ongelmista. Osa 2. Turku, Kirja-Aurora, 326.
89 Kotila 1993, 75.
90 Ensimmäinen osa esitteli Matilda Wreden, jonka lähimmäisenrakkaus, uskonnollinen
rauhansanoma ja usko ihmisen kykyyn tehdä parannus voidaan liittää kansalliseen yhdentymiseen ja sota-ajan moraalisiin pohdintoihin. Aili Salomaa: Kuuluisia naisia: Matilda Wrede. Pikkulotta 7/1940, 2.
91 Kemppainen 2010.
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nollista jatkumoa.92 Pikkulotan jatkokertomuksessa sota-aikaan siirtyminen alkoi vuoden 1939 seitsemännessä numerossa, kun muuttunut
tilanne avattiin ingressissä. Keskeinen viesti oli analogia kaksikymmentä vuotta aiemmin tapahtuneen tarinan ja alkaneen kriisin välillä.
Lisäksi esillä oli poikkeusajan elämään liittyvä sankaruuden velvoite:
[E]ikö tunnukin merkilliseltä, sanoisin suoraan juhlalliselta, seurata
kahden sankarityttömme kohtaloa tällaisen aikana, jolloin meiltä kysytään omaa sankaruuttamme. On kuin ystävämme Tuulikki ja Pirkko
ojentaisivat meille kätensä kahden vuosikymmenen takaa ja antaisivat
meille voimia sankarielämään, jonka ei tarvitse olla suurieleistä, mutta
uskollisuutta pienimmänkin meille uskotun tehtävän suorittamisessa ja
kärsivällisyyttä vaikeimmissakin oloissa.93

Kriisiajan alettua rakennettiin jatkokertomuksen aikajanaan uusi,
nykyhetken sisältävä kriisiajan jakso. Kertomuksen alkuun lisättiin
poikkeusaikaa kuvaava osa ja esille tuotiin sisällissodan sijaan nykyhetken merkitystä tärkeänä osana historiaa. Tekstissä nostettiin esille
myös yhteisen rintaman eri osat kotona ja sotatoimialueella:
Pikkulotta, on suorastaan juhlallista tänä Suomen historian suurimpana aikana saada jatkaa kertomustamme. Sinähän tiedät, rakas pikkulottani, että parast´aikaa luodaan maassamme eläviä sankarikertomuksia, joiden hohde leviää ympäri maan piiriin. Suomen miehet ovat
kahden kuukauden aikana muuttuneet uljaiksi sotureiksi, joihin koko
maailma katselee ihaillen. Suomen naiset ovat karaistuneet itsensähillitseviksi, kuin karut jäkälänpeitteiset kalliomme.94

92
93
94

Olsson 2005, 61.
Kursivointi alkuperäinen. Elsa Kaarela: Kaksi sankarityttöä. Pikkulotta 7/1939, 6.
Kursivointi ja kieliasu alkuperäinen. Elsa Kaarela: Kaksi sankarityttöä. Pikkulotta 1/1940, 6.
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Kuvaus sodan jalostavasta vaikutuksesta miehiin oli läsnä laajemminkin sotavuosien kirjallisuudessa.95 Naisten luonteen karaistumista
voi tulkita sodan yksilöön tekemien vaikutusten tuomiseksi osaksi
naisten sotakokemusta. Sitä voi tulkita myös aseettoman maanpuolustuksen esille tuomiseksi. Sodan vaikutus ulotettiin tekstissä osaksi
yksilöiden ja kansan luonteen jalostumista. Juhani Niemi on kiteyttänyt suomalaisessa kirjallisuudessa toistuvan kaksijakoisen myytin
kansan sotilaallisesta urheudesta, mutta myös korpien kätköissä elävästä rauhallisesta rahvaasta.96 Ajatusta voi kehittää Pikkulotan osalta
siten, että kertoessaan miesten ja naisten sodasta suojeluskuntaperhe97
saattoi yhdistää nämä kaksi myyttiä. Aiemmassa tutkimuksessa on
hahmoteltu, miten sukupuolten sankariroolit olivat suojeluskuntaperheen sisällä erilliset.98 Jaan tämän käsityksen, mutta näen Pikkulotan
viestineen myös laajemmasta sankaruuden käsityksestä, jossa sankaruudesta muodostui elämäntehtävä ja sodan arjesta erottamaan sankariaikaan liittyvä velvollisuus.
Sodan ja välirauhan ajalla jatkokertomus päättyi vapaussodan
tarinan osalta Hämeenlinnan vapautumiseen. Sankaritytöistä ensimmäinen pestautui sotasairaalaan ja menehtyi sairaalassa saamansa isorokkoon.99 Viimeiselle osalle rakennettiin ennakkoasetelmia heijastaen
tapahtumia käsillä olevaan kriisiin:
Entä sitten, pikkulottani, sinä haluat varmaan kuulla toisen sankaritytön kohtalosta. Jos Jumala suo, jatkamme kertomistamme ensi
vuoden ensimmäisessä numerossa. – Mutta, pikkulottani, pysymmehän
uljaina siihen asti. Ehkäpä mekin saamme olla sankarityttöinä.100
95 Jokinen, Arto 2006: Myytti sodan palveluksessa. Suomalainen mies, soturius ja talvisota.
Teoksessa Kinnunen, Tiina & Kivimäki, Ville (toim.) 2006: Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta. Helsinki, Minerva, 148.
96 Niemi 1980, 159.
97 Suojeluskuntaperhe -termin on muotoillut Nevala. Hän johtaa sen Fanni Luukkosen
puheesta vuodelta 1930. Perhe oli metafora sukupuolitettujen maanpuolustusjärjestöjen ja nuoriso-osastojen muodostamalle kokonaisuudelle. Se kytkeytyy myös perheen ja kodin merkitykseen
järjestön isänmaallisessa ideologiassa. Laajemmin ks. Nevala-Nurmi 2012, 13–15.
98 Nevala-Nurmi, Seija-Leena 2012: Perhe maanpuolustajana. Sukupuoli ja sukupolvi Lotta
Svärd- ja suojeluskuntajärjestöissä 1918–1944. Tampere, Juvenes Print – Tampereen yliopistopaino
Oy, 390,397,400–401.
99 Elsa Kaarela: Kaksi sankarityttöä. Pikkulotta 7/1939, 6.
100 Sama, 7.
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Siinä, missä jatkokertomuksen alussa oli tarinan tarkoituksena historiallisen perspektiivin luominen, tuli tarina sota-aikana lähemmäs
lukijaa. Mukaan tuli myös surun käsittelyyn opastaminen. Tarinan
alkupuolella vaikeneminen ja pidättäytyminen liittyivät sodan aiheuttaman pelon ja puutteen käsittelyyn. Nyt vaikeneminen oli muuttunut
surun käsittelyksi äidin ja tyttären dialogissa:
Surun vatkaaminen sanoin lisää vain sen kantavuutta. Suru vaatii hiljaisuutta puhdistuakseen. […] Mutta toisille ihmisille tekee hyvää purkautuminen, he aivan kuin helpoittuvat silloin taakastaan. – Surunsa
keventäjät antavat ne toisille kannettaviksi. Oikea suomalainen ei
kuulu sellaiseen kevyeeseen rotuun. Me kannamme kukin nurkumatta
surumme ja myöskin niistä Jumalan avulla selviydymme. 101

Kertomus päättyi perheen vanhemman pojan kaatumiseen Tampereen
valtauksessa ja nuoremman paluuseen vankileiriltä. Tämän jälkeen
tarinaan tuli selvästi käsillä olevaan kriisiin liittyvä käänne. Tarinaan
on lisätty jatke, jossa kerrotaan sisällissodasta selvinneen sankaritytön
tarina talvisotaan saakka. Tytön elämänkaari eteni aikuisuuteen. Hän
opiskeli kansakoulunopettajaksi ja kouluttautui myös ilmavalvontalotaksi. Elämänkaarelle sijoittui kaksi erilaista tehtävää: omalla työuralla
ja isänmaan palveluksessa lottatyössä. Tytön elämä päättyi sotatalveen,
jolloin hän sai surmansa pommituksessa.102
Jatkokertomusta tuskin suunniteltiin tällaiseksi, molempien sankarityttöjen elämänkaari saattoi olla suunniteltu lyhyeksi ja sisällissotaan päättyväksi. Tarinan tuominen osaksi käsillä ollutta todellisuutta
oli jatkoa edellisessä luvussa esille tuomalleni vuonna 1939 alkaneen
kriisiajan vapaussota-analogialle. Lotan kuolemaan päättyvä kertomus oli myös sota-aikaan kuuluneiden menetysten ja surun käsittelyä. Vapaussota-ajatus oli läsnä muutenkin vuoden 1939 ajattelussa.
Ahto on kirjoittanut vuoden 1939 armeijassa vallinneen asenteen,
jonka mukaan itsenäisyyden säilyttäminen oli kuitenkin helpompaa

101 Tekstin muotoilu ja kieliasu alkuperäinen. Elsa Kaarela: Kaksi sankarityttöä. Pikkulotta
1/1940, 6.
102 Sama, 7.
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kuin mitä sen saavuttaminen oli ollut.103 Tällainen vuoden 1918 ja sitä
aiemman vapaustaistelun arvottaminen suhteessa 1939–1940 taisteluun ei näytä toistuvan Pikkulotan kirjoituksissa. Vaikka lehti oli sotakuukausina vielä kiinni sotaa edeltävässä vapaussota-ajattelussa, näyttäisi molempien konfliktien aikainen sankaruus samanarvoiselta. Kun
lehti tuotti ajatusta velvollisuutensa vuorollaan täyttävästä sukupolvien
ketjusta, se tuli määritelleeksi sukupolvien sankaruuden samanarvoiseksi. Tarinan sisällissodan aikaisessa sankarikuolemassa on nähtävissä
piirteitä Juha Siltalan kuvaamasta sisällissodan nuorten idealistien
uhrautumiskuolemasta.104 Myöhempi aikuisen ja koulutetun lotan
kuolema on sille puhutteleva vertailukohta: idealismin tilalle oli tässä
tarinassa tullut lottakoulutus, missä ideologia oli muuttunut sisäistetyiksi arvoiksi ja koneellisen sodankäynnin maanpuolustustaidoksi.
Pikkulotta-lehden jatkokertomus oli noin vuoden ajan tauolla ja
juttutyyppi palasi takaisin vuoden 1941 alussa. Uusi tarina sijoittui
sotatalveen. Tarina oli intensiivisempi ja se eteni nopeasti. Päähenkilö
oli Laatokalla työskentelevän luotsin 16-vuotias tytär Inkeri Ruotsi,
joka jäi pommitusten takia jälkeen poistumiskäskyn saaneesta perheestään.105
Toisin kuin edelliset sankaritytöt, tämä tapahtumiin osallistunut
tyttö oli pikkulotta.106 Tarinan aikajana oli lukijan kokemaa aikaa ja
samaistumista helpotti yhteys pikkulottatoiminnan kautta. Uhrautuvan sankaruuden sijaan päähenkilö oli aikaansaava saaristolaistyttö. Tarinassa sotatalvi oli mennyttä aikaa. Tarinan voi nähdä kytkeytyvän talvisodan mytologisointiin ja nostalgisointiin, joka Teporan
mukaan alkoi nopeasti sodan jälkeen.107 Tästä näkökulmasta kertomuksen sijoittaminen Laatokan saaristoon yhdessä välirauhan ajan
lehdissä laajemminkin esillä olleeseen Karjala-teeman kanssa kokosi
maanlaajuisesti luetun lehden sotakertomukseen karjalaisten taistelua
103 Ahto 1989, 18.
104 Siltalaa mukaillen sisällissodassa nuorten uhrauksesta teki nuoruuden puhtauteen liittyneiden ominaisuuksien lisäksi suuren ajatus tulevan elämän uhraamisesta. Kaksi sankarityttöä
-tarinassa sankaruus ei ollut yksinomaan nuorten oikeus. Sankarielämä oli sekä kirjoittajan että
lukijoiden tulevaisuutta. Siltala 2009, 357, 364, 366.
105 Luotsin tytär. Pikkulotta 1/1941, 7; Luotsin tytär. Pikkulotta 3/1941, 6.
106 Luotsin tytär. Pikkulotta 1/1941, 7.
107 Tepora 2015, 308.
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ja otti kertomuksen osaksi menetettyihin alueisiin kohdistunutta
surua ja nostalgiaa. Muista Karjalaan sijoittuvista tarinoista jatkokertomus eroaa tietysti tarinan pituuden ja aikajänteen osalta merkittävästi. Lottatäti-nimimerkillä kirjoitettu tarina sisältää edellistä jatkokertomusta enemmän dialogia ja ronskimpaa kuvausta. Tarinan
kautta voi havainnoida pikkulotille tuotettua sotakokemusta siten,
että tapahtumien vyöryn esitettiin jälleen olleen ylivoimaista käsittää.
Tämä vahvisti ajatusta sota-ajan erikoisuudesta.108 Samanaikaisesti
tyttökirjallisuudelle tyypilliseen tapaan annettiin tilaa myös tunteiden
käsittelyyn.109 Sekavia tapahtumia yhdisti usko sodan voitokkaaseen
päätymiseen:
Mutta olen tämän vuorokauden kuluessa kokenut niin paljon, että
kaikki tuntuu samantekevältä. No ei. ei sentään kaikki. Suomen voitto
ei ole toki samantekevää. Siksipä täytyy minunkin olla suomalaisen
nimeni arvoinen.110

Päähenkilön nimeä voi pitää viittauksena toivottuun aseveljeyteen
ja rajanvetoon Karjalan asukkaiden suomalaisuuden osalta. Teporan
mukaan karjalaisista ja heidän kulttuuristaan kerrottiin julkisuudessa
reaktiona karjalaisten ja heidän sijoituspaikkakuntiensa ihmisten konflikteihin.111 Pikkulotan Karjala-teemaista kirjoitusta voi pitää osana
tätä viestintää. Toinen edellisessä tekstikatkelmassakin esiin nouseva
piirre on usko voittoon sodassa. Jatkokertomuksessakin oli siis päästy
ikään kuin yli välirauhan raskaista ehdoista ja siirrytty kohti jatkosodan aikaa. Aktiivinen ja aikaansaava sotatoimialueelle jäänyt tyttö
piti huolta itsestään. Sodanaikaiselle sankaruudelle keskeistä vaikuttaisi siis olevan vastuunkanto. Tällainen sota-ajan vastuunkanto tulisi
näkymään sotavuosien tyttökirjallisuudessa haluksi palvella yhteis108 Teporan mukaan sotakokemuksen erityisyyttä selittää talvisodan lyhyt kesto. Sota-aika ei
ehtinyt muuttua arjeksi. Sama, 12.
109 Tepora, Tuomas 2011: Pyyteettömyyden palkka on elämä. Toisen maailmansodan nuortenkirjallisuus. Teoksessa: Kemppainen, Ilona, Salmi-Nikander, Kirsti & Tuomaala, Saara (toim.):
Kirjoitettu nuoruus. Aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta. Helsinki, Nuorisotutkimusseura, 130.
110 Kieliasu alkuperäinen. Luotsin tytär. Pikkulotta 5/1941, 10.
111 Tepora 2015, 217.
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kuntaa lottana112, mikä oli lottajärjestön lastenlehdessä selvää muutenkin. Merkityksellisyyden kokeminen sota-aikana on puolestaan osa
Teporan kuvaamaa talvisodan henkeä, missä sota-aika antoi omalle toiminnalle suuren merkityksen nykyhetkessä.113 Lukijaa ajatellen Inkeri
ja hänen kokemansa tunteet toivat samaistumiskohteen, kuten tyttökirjallisuudessa on tapana 114. Samaistumisen kohde oli Karjalasta
kotoisin oleva pikkulotta, jonka kautta lukijaa lähemmäs tulivat siirtoväen lasten kohtalot, sota-ajan nykyhetkessä koettu merkityksellisyys ja muut sotatalvena kohdatut tunteet.
Sankaritytön elämänkaari oli 1930-luvun loppuvuosien Pikkulotassa tapa kuvata vuoden 1918 tapahtumia tyttöjen näkökulmasta.
Tytön elämästä rakennettiin lehden jatkokertomuksessa aktiivinen ja
ajan ilmiöihin reagoiva kuva. Menneisyyden nollakohtana toiminut
vuosi 1918 kommunikoi nykyhetken kanssa esittämällä kehityksen
johtaneen pois materiaalisesta kurjuudesta ja sodan kauheuksista.
Oltiin tultu hyvään aikaan. Hyvän kehityksen jatkuminen edellytti
toimintaa ja työtä. Näin henkilökohtainen ja kansakunnan hyvä tulevaisuus kytkeytyivät toisiinsa. Tarinan tyttöihin samaistuvalle lukijalle
siirrettiin ajatus sisällissodasta sekavana ja vaikeasti ymmärrettävänä.
Samanaikaisesti tuli ymmärtää isänmaan vaatimuksen ehdottomuus,
minkä puitteissa silloinen ikäluokka oli tehnyt velvollisuutensa ja
sodasta oli sen kokeneille tullut omien ja läheisten uhrausten kautta
määräävä tekijä aiemman sukupolven elämässä. Sukupolvien ketjun
ajateltiin jatkuvan ja oma tulevaisuus tuli näin sidotuksi laajempaan,
suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen. Kriisiajan alkaminen merkitsi erilaista otetta ja käsittelemääni tarinaa jatkettiin ajan vaatimuksiin sopivalla tavalla. Kirjoitushetkeen ulotettu tarina piti sisällään
pidemmän elämänkaaren, jossa oma ura ja menestys olivat rinnakkain lottatyön kanssa.
Välirauhan aikana julkaistun jatkokertomuksen aikajänteen
nopeutumisen voi nähdä noudattelevan sodanaikaisen lottatyön intensiivisyyttä ja tulevaisuuden tulemista lähelle. Lukijalle ei esitetty kaukaisuuteen ulottuvaa valoisaa tulevaisuutta, vaan keskeistä oli täyttää
112
113
114

Tepora 2011, 127.
Tepora 2015, 151.
Kokkonen 2013, 252.
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oma velvollisuutensa nykyhetkessä. Elämänkaari ei enää välttämättä
sisältänyt toisiaan seuraavia vaiheita. Oma tulevaisuus saattoi olla
lyhyt ja ihanteena oli elää sankarielämä. Elämässä hankittua osaamista, rohkeutta ja reipasta elämäntapaa käsiteltiin tuosta sankaruudesta käsin. Elämänkaareen kuului ensimmäisen jatkokertomuksen
tarinassa aikuistuminen, kouluttautuminen ja siviilityö, mutta myös
lottavelvollisuuden täyttäminen. Välirauhan ajan jatkotarinan tarkoitus
oli viestiä tarinan kautta käyttäytymismallista ja tuottaa samaistumismahdollisuus siirtoväen tunteisiin. Tämän kertomisen ohessa avautuu
käsitys uudenlaisesta aktiivisuudesta ja sota-ajan rasitusten yli katsovasta ajankuvasta.

Pikkulotan tulevaisuuskuvaa muokkasivat lottien
näkemys yhteiskunnasta ja kriisiajan ilmiöt
Johdannossa viittasin Jutikkalan päätelmään, jonka mukaan menneisyyden tulevaisuuskuva kertoo sen tuottajan näkemyksestä yhteiskunnasta. Lotta Svärdin nuorisotyö oli lotta-aatteen näkökulmasta tulevaisuuteen suuntautunutta. Tätä voi yksinkertaisesti selittää sillä, että
toiminnalle tarvittiin jatkumoa. Toinen tulokulma liittyy lottien näkemykseen sisällissodan valkoisen osapuolen aatteellisesta perinnöstä.
Haluttiin esittää tulevaisuus, missä kansa olisi yhtenäinen, voittaneen osapuolen ehdoilla. Pikkulotan tekstien pohjalta tulevaisuuskuva sisältää paljon tällaisia valintoja, jotka edelleen kertovat lehden
näkemyksestä yhteiskunnasta. Yksi selittävä tekijä lehden tavalle kirjoittaa tulevaisuudesta ja nuorten lukijoiden tulevasta elämästä on
varmaankin toimintaan osallistuneiden opettajatausta. Kirjoittajat
tunsivat aikakauden kasvatusajattelua ja heillä oli myös halua vaikuttaa kansalaiskuntoon yleisemmin. Piirteenä tästä kasvatuksellisesta otteesta on hyvä nostaa esille ainakin lehden tapa esittää lapsen
näkökulmasta vaikeaksi katsotut asiat ikään kuin työn kohteena: oman
ajan havainnointi tapahtui tapahtumien edetessä ja niille tuli antaa
aikaa. Käyttämääni tulevaisuuskuvan määritelmään heijastellen voi-
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daan todeta lehden vaikuttaneen lukijoiden tulevaisuuskuvaan lisäämällä tietoa menneisyydestä kertomalla laajasti sisällissodasta.
Pikkulotan tulevaisuuskuvasta voi yleistäen sanoa, että henkilökohtainen ja kansakunnan yleisempi turvallisuus liittyivät toisiinsa
lottatoiminnan kautta. Henkilökohtainen tulevaisuus kytkeytyi historian hämärästä johdettuun sukupolvien ketjuun, mihin pikkulottien
tuli osallistua. Oma elämänkaari yhdistyi lottatyön kautta laajempaan
kehitykseen kohti hyvää tulevaisuutta. Keskeistä oli ennen talvisotaa
suhde vuoden 1918 tapahtumiin, jotka esitettiin edellisen sukupolven
merkittävänä tapahtumana. Tiedon lisäämiseksi lisäksi suhde näyttäytyy kokemuksellisena. Tuottamalla tällaista kokemuksellista suhdetta sisällissotaan tuotiin sota osaksi uuden sukupolven aikajännettä
ja määrittäväksi osaksi myös näiden ikäluokkien elämänkaarta. Näin
siirtyi eteenpäin myös motivaatio ja velvollisuus lottajärjestön työlle.
Lottajärjestön nuorisolehden konseptiin näyttäisi kuuluvan vahva
yhteys lottajohtoon, paikallistason huomioiminen ja nopeat muutokset
sisällön painotuksissa. Sota-aika muutti lottien toimintaa ja se näkyi
myös Pikkulotan tulevaisuuskuvassa. Sotatalvesta rakennettiin yhtenäistä tarinaa. Ajan intensiivisyys ja arjessa selviämisen vaatimukset
johtivat tilanteeseen, jossa tulevaisuus tuli lähelle. Samanaikaisesti
elettyä aikaa määriteltiin suureksi ja merkitykselliseksi. Talvisodan
ja välirauhan tulevaisuuskuvaa voikin summata suuri aika -ilmaisun
kautta. Koska koettu sota-aika oli sekä oman elämän, että kansakunnan historian kohtalonhetki sai eletty ja koettu aika suuret mittasuhteet. Korostetun vastuullinen arkinen toiminta tähtäsi selviämiseen
lähitulevaisuudessa. Tulevaisuuskuvan näkökulmasta nykyhetkestä tuli
keskeinen tulevaisuuskuvien määrittäjä. Odotettavissa oli ainakin vastuun kantoa ja selviytymistä kriisiajan olosuhteissa. Kun tätä muutosta
katsoo taaksepäin, näyttäytyy selittävänä tekijänä jälleen sisällissodan
perintö, joskin uudella tavalla: Pikkulottatyölle määritelty kasvatustehtävä tuli täytetyksi, kun suhde merkitykselliseen tapahtumaan kehittyi
henkilökohtaiseksi kokemukseksi kriisiajasta. Tilalle tuli kriisiajan
ilmiöiden käsittely ja niiden kautta tulevaisuuteen katsominen.
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Yhdysvaltain sodanjälkeiset
suunnitelmat, Neuvostoliiton
hyväksyttävä vaikutuspiiri
ja ”Suomen malli”
vuosina 1942–1945
o h t o r i n ta l a

Nyttemmin jo edesmennyt entinen presidentti Jimmy Carterin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Zbigniew Brzezinski (1928–2017)
lähestyi 23.2.2014 julkaistussa Financial Times -lehden kolumnissaan tänäkin päivänä lännen ja Venäjän välejä hiertävää Ukrainan
kysymystä erityisen ”Suomen mallin” kautta. Tällä mallilla hän tarkoitti järjestelyä, jossa Yhdysvallat suosittelisi itsenäisen ja yhtenäisen
Ukrainan valtion takeena Venäjälle ratkaisua, jossa Ukrainan suhteet
Venäjään perustuisivat Suomen tavoin keskinäiseen kunnioitukseen,
laaja-alaisiin kauppasuhteisiin niin Venäjän kuin EU:n suuntaan sekä
Ukrainan pysyttäytymiseen Venäjän uhkaksi kokemien sotilaallisten
liittoutumien ulkopuolella.1 Tämä Brzezinskin rinnastus Suomen ja
Ukrainan tilanteiden välillä ei kestä sinällään kovin syvällistä historiallista tarkastelua, mutta se kuitenkin osoittaa, kuinka eräänlainen

1

Brzezinski, Zbigniew: Russia needs a ‘Finland option’ for Ukraine. Financial Times, 23.2.2014.
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kylmän sodan aikainen ”Suomen malli” vaikutti yhä edelleen tuon aikakauden eläneen vaikutusvaltaisen ulkopoliittisen ajattelijan mielessä.
Tässä artikkelissa käsittelen sodanjälkeisen ”Suomen mallin”
hahmottumista Yhdysvaltain ulkoministeriössä vuosien 1942–1945
aikana, jolloin sodanjälkeistä aikaa valmistelleessa suunnittelukoneistossa pohdittiin kuumeisesti, miten Yhdysvaltain liittolaismaa Neuvostoliiton ja sen läntisten rajanaapurien väliset suhteet ratkaistaisiin
sotatoimien päätyttyä kestävällä tavalla osana laajempaa kokonaisratkaisua. Keskiössä oli, kuten Brzezinskin kolumnissakin, yleisellä
tasolla haasteellinen kysymys siitä, miten Neuvostoliiton edellyttämät
turvatakeet ja sen raja-alueella sijainneiden maiden itsemääräämisoikeus olisivat sovitettavissa yhteen.
Suomen ja Yhdysvaltain suhteita toisen maailmansodan aikana on
käsitelty tutkimuskirjallisuudessa varsin kattavasti jo aiemmin. Tältä
kannalta keskeinen tutkimus on erityisesti Michael Berryn American
Foreign Policy and the Finnish Exception.2 Suomen suhteet Yhdysvaltoihin ovat esillä myös esimerkiksi Tuomo Polvisen kolmiosaisessa
tutkimuksessa Suomi kansainvälisessä politiikassa (vuodet 1941–1947).3
Tuoreemmasta Suomen ja Yhdysvaltain sodanaikaisia suhteita käsittelevästä tutkimuksesta voidaan mainita Hannu Rautkallion Mannerheim vai Stalin: Yhdysvallat ja Suomen selviytyminen 1939–1944.4 Tämä
artikkeli sodanjälkeisen ”Suomen mallin” muotoutumisesta Yhdysvaltain ulkoministeriössä perustuu kuitenkin kahdenvälisten suhteiden ja
jokapäiväisen diplomatian sijaan tulevaisuuden skenaarioihin pienten
maiden asemasta Neuvostoliiton länsirajalla ja vertailuasetelmaan

2 Berry, R. Michael 1987: American Foreign Policy and the Finnish Exception: Ideological
Preferences and Wartime Realities. Helsinki, SHS.
3 Polvinen, Tuomo 1979: Barbarossasta Teheraniin - Suomi kansainvälisessä politiikassa I: 1941–
1943. Porvoo, WSOY. Polvinen, Tuomo 1980: Teheranista Jaltaan - Suomi kansainvälisessä politiikassa II: 1944. Porvoo, WSOY. Tuomo Polvinen 1981: Jaltasta Pariisin rauhaan – Suomi kansainvälisessä politiikassa III: 1945–1947, Porvoo: WSOY.
4 Rautkallio, Hannu 2014: Mannerheim vai Stalin: Yhdysvallat ja Suomen selviytyminen 1939–
1944. Helsinki, Otava.
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Suomen, Romanian ja Unkarin välillä.5 Kaikki kolme pienen maan
kategoriaan luettavaa maata olivat olleet vaikeassa asemassa Saksan ja
Neuvostoliiton puristuksessa kansainvälisen politiikan suhdanteiden
kiristyessä Euroopassa, ja ne osallistuvat kesällä 1941 Saksan koalitiossa hyökkäykseen Neuvostoliittoa vastaan. Osallistuminen sotatoimiin itärintamalla myös korosti Neuvostoliitolle tulevaisuudessa
annettavien turvatakeiden merkitystä. Yhdysvaltain ulkoministeriössä
luonnosteltua kokonaisratkaisua Neuvostoliiton läntisen raja-alueen
maiden kansainvälisen aseman järjestämiseksi sodan jälkeen ovat käsitelleet ansiokkaasti Itä-Euroopan osalta esimerkiksi Eduard Mark ja
Patrick J. Hearden.6 Artikkelissani kuitenkin havainnollistan maakohtaisesti, kuinka ulkoministeriön suunnittelijoiden alkujaan koko
Neuvostoliiton läntiselle rajavyöhykkeelle hahmottelema kokonaisratkaisu typistyi lopulta sotatapahtumien ja suurvaltasuhteiden kehityksen myötä ”Suomen malliksi”.
Artikkelissa osoitan, että suunniteltuun kokonaisratkaisuun Neuvostoliiton läntisten rajanaapureiden tulevasta kansainvälisestä asemasta liittyi maakohtaisia pidemmän aikavälin historiakuvia. Tarkastelun kohteena ovat ulkoministeriön asiantuntijoiden käsitykset
maailmansotien välisen ajan kehityksestä kohdemaissa sekä niiden
pohjalta esitetyt toimenpidesuositukset. Asiantuntijoiden lähestymistapaa on tällöin mahdollista verrata historiantutkijan tapaan lähestyä
tutkimuskohdettaan vallitsevien historiakuvien kautta, kuten Jorma
Kalela on asiaa havainnollistanut.7 Yksilötasolla historiakuviin saat5 Vertailevaa tutkimuksesta Yhdysvaltain sodanaikaisesta ulkopolitiikasta suhteessa Itä-Euroopan maihin, jossa sivutaan myös Suomea, edustaa Geir Lundestadin The American Non-Policy Towards Eastern Europe 1943–1947. Lundestad sisällyttää tutkimukseensa kuitenkin kaikki
Neuvostoliiton sodanjälkeiseen valtapiiriin siirtyneet Itä-Euroopan maat. Hänen tutkimuksensa
rajautuu myös etenkin kylmän sodan asteittaisen syttymisen kautta, ja tutkimus painottuukin
keskeisesti sodanjälkeisiin tapahtumiin. Lundestad, Geir 1978: The American Non-Policy Towards
Eastern Europe 1943–1947. Tromsö.
6 Mark, Eduard 1981: American Policy toward Eastern Europe and the Origins of the Cold
War, 1941–1946: An Alternative Interpretation. The Journal of American History, Vol. 68 No. 2
(September 1981), 313-336. Hearden, Patrick J. 2002: Architects of Globalism: Building a New
World Order during World War II. Fayetteville, the University of Arkansas Press, 285-312. Maakohtaisen suunnittelun osalta Ignác Romsics on käsitellyt Yhdysvaltain ulkoministeriön sodanjälkeisen ajan suunnittelua Unkarissa, Romsics, Ignác 1993: American War Time Policy Planning on
Hungary 1942–1946. Hungarian Studies 8/2 (1993). Budapest, Akadémiai Kiadó, 261-298.
7 Kalela, Jorma 2001: Historiantutkimus ja jokapäiväinen historia. Teoksessa Kalela, Jorma ja
Lindroos, Ilari (toim.) 2001: Jokapäiväinen historia. Tietolipas 177. Helsinki: SKS, 15-17.
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toivat vaikuttaa ulkoministeriön yleisen ilmapiirin ohella esimerkiksi
paikan päällä hankitut kokemukset ja henkilökohtaiset kontaktit.
Analysoimalla näitä historiakuvia ja niihin keskeisesti pohjautuvia
sodanjälkeisiä reformisuunnitelmia tuon myös esiin Yhdysvaltain omia
intressejä kohdemaiden sisäisten poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten olojen järjestämiseksi osana laajempaa Neuvostoliiton
turvallisuusintressit huomioivaa kokonaisratkaisua. Tämän kokonaiskuvan ymmärtämiseksi vertailuasetelma ensimmäistä maailmansotaa
seuranneessa kansainvälisessä järjestelmässä toimineiden, maailmansotien välisen ajan poliittiset ja taloudelliset haasteet kohdanneiden
sekä lopulta Saksan koalitioon osallistuneiden pienten eurooppalaisten
maiden välillä onkin perusteltu.
Artikkeli perustuu syksyllä 2014 Helsingin yliopistossa hyväksyttyyn väitöskirjaani, jossa käsittelin Yhdysvaltain ulkoministeriössä
vuosina 1942–1945 laadittuja suunnitelmia suhteessa sodanjälkeiseen
Suomeen, Romaniaan ja Unkariin.8 Edellä mainitulla tavalla artikkeli
on kuitenkin rajattu suunnitelmiin kokonaisratkaisusta Neuvostoliiton
ja sen läntisen raja-alueen maiden välisten suhteiden järjestämiseksi
sodanjälkeisessä tulevaisuudessa eikä siinä käsitellä yksityiskohtaisesti esimerkiksi rajakysymyksiä. Keskeisen lähdeaineiston muodostaa
Yhdysvaltain ulkoministeriön sodanjälkeisen ajan suunnittelusta
koottu Harley A. Notterin kokoelma. Harley A. Notter (1903–1950)
keräsi tämän laajan nimeään kantavan asiakirjakokoelman toteuttaessaan presidentti Harry S. Trumanin aloitteesta vuonna 1946 käynnistettyä hanketta, jonka tarkoituksena oli koota yhteen Yhdysvaltain
toisen maailmansodan aikaista suunnittelutoimintaa tulevaa rauhanaikaa varten.9 Kyseinen asiakirjakokoelma kattaa laaja-alaisen ulkoministeriön suunnittelutyön eri puolet. Artikkelin painottuessa sodanjälkeisen ajan skenaarioihin esimerkiksi toisen maailmansodan aikainen
8 Rintala, Ohto 2014: Yhdysvallat ja Saksan koalition pienet maat: Suomen, Romanian ja Unkarin
sodanjälkeinen asema Yhdysvaltain ulkoministeriön suunnittelupöydällä vuosina 1942–1945. Helsinki:
Helsingin yliopisto (löytyy myös Helsingin yliopiston E-thesis palvelusta). Selkeyden vuoksi tekstissä viitataan aina alkuperäisiin dokumentteihin.
9 Post World War II Foreign Policy Planning: State Department Records of Harley A. Notter
1939–1945 (Notter file), mikrofilmikokoelma (MFK) 182, eduskunnan kirjasto (alkuperäinen
Harley A. Notterin kokoelma on Yhdysvaltain Kansallisarkistossa arkistokokonaisuuden RG 59
yhteydessä).
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diplomatian historia on rajattu lähtökohtaisesti artikkelin ulkopuolelle. Artikkelissa hahmotan aluksi Yhdysvaltain sodanjälkeisen ulkopolitiikan suunnittelijoiden yleisiä linjauksia Neuvostoliiton hyväksyttävistä vaikutuspiireistä; tämän jälkeen esillä ovat maakohtaiset
suunnitelmat; ja artikkelin kolmannen laajemman temaattisen kokonaisuuden muodostavat Suomeen, Romaniaan ja Unkariin liitetyt
sodanjälkeiset reformisuunnitelmat.

Yhdysvallat ja kysymys hyväksyttävistä vaikutuspiireistä
Artikkeli pohjautuu Yhdysvaltain ulkoministeriössä vuosina 1942–
1945 toteutettuun sodanjälkeiseen aikaan valmistautuvaan suunnittelutyöhön. Suunnittelutyön varsinaisessa hallinnollisessa kontekstissa
tämä kattaa ajanjakson ”Sodanjälkeisen ulkopolitiikan neuvoa-antavan
komitean” (Advisory Committee on Post-War Foreign Policy) perustamisesta siirtymiseen rauhanaikaan vuonna 1945. Suunnittelun keskiössä olivat sodanjälkeisen maailmanjärjestön perustamisen ja maailmankaupan esteiden purkamisen kaltaiset suuren luokan kysymykset.
Ulkoministeriön asiantuntijat laativat kuitenkin myös maakohtaisia
suunnitelmia sodanjälkeiseen Suomeen, Romaniaan ja Unkariin liittyen. Edustettuina eri komiteoissa ja alakomiteoissa olivat mm. ulkoministeriön keskeiset virkamiehet ja tutkimusosasto; sota- ja laivastoministeriöt; puolueiden edustajat; ja myös eräät hallinnon ulkopuoliset
henkilöt. Ulkoministeri Cordell Hullin ohella sodanjälkeisen suunnittelun avainhenkilöitä olivat Hullin luottomies Leo Pasvolsky sekä
alivaltiosihteerit Sumner Welles ja Edward Stettinius (ulkoministeri
vuosina 1944–1945).10
Käsiteltäessä Yhdysvaltain ulkoministeriössä luonnosteltuja suunnitelmia sisäisistä oloista Suomessa, Romaniassa ja Unkarissa on
ymmärrettävä myös suurvaltapoliittisen kokonaisratkaisun pääpiirteet
koko Neuvostoliiton läntisellä raja-alueella. Toisen maailmansodan
10 Yhdysvaltain ulkoministeriön sodanjälkeisen ajan suunnittelun hallinnolliset järjestelyt, ks.
Notter, Harley A. 1949: Postwar Foreign Policy Preparation, 1939–1945. Washington D. C., Department of State. Tutkimuskirjallisuutta ulkoministeriön sodanjälkeisen ajan suunnittelun laaja-alaisesta toiminnasta suunnittelutyön eri osa-alueilla vuosina 1942–1945, ks. esim. Hearden 2002 ja
Patrick, Stewart 2009: The Best Laid Plans: The Origins of American Multilateralism and the Dawn of
the Cold War. Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
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myötä keskeiseksi globaaliksi suurvallaksi nousseen Yhdysvaltain
ulkopoliittisten intressien pääpaino suuntautui ensisijaisesti muualle
kuin Pohjois- ja Itä-Eurooppaan.11 Keskeisesti Yhdysvaltain johdolla
luotavan tulevan maailmanjärjestelmän, eräänlaisen ”Pax Americanan”,
vakaus riippuisi kuitenkin myös siitä, että potentiaaliset konfliktialueet
olisi integroitu mahdollisimman tiiviisti osaksi sodanjälkeistä maailmanjärjestelmää. Kysymys alueellisesta vakaudesta ei siis ollut ulkoministeriön asiantuntijoille suinkaan vähäpätöinen asia. Sodanjälkeisen
ajan suunnittelussa oli kuitenkin alkuvaiheista lähtien mukana jännite siitä, minkälainen Neuvostoliiton vaikutus läntisen raja-alueensa
maissa olisi Yhdysvaltain näkökulmasta hyväksyttävää ja milloin mentäisiin ”vanhan maailman” kyynisen etupiiripolitiikan puolelle. Esimerkiksi suunnittelun lähtökohtana pidetty ulkoministeri Cordell Hulliin
liitetty ns. aluekysymysten lykkäämisen periaate liittyi tällaiseen, vahvasti idealistiseen, ajatteluun Yhdysvalloista ”uudenlaisena suurvaltana”.12 Tosiasiallisesti reaalipoliittiset näkökohdat mahdollisesta neuvotteluratkaisusta Neuvostoliiton kanssa aluekysymyksissä jo sodan
aikana kuitenkin tiedostettiin.13
Ulkoministeriön suunnittelijoiden varhaisimmat analyysit Neuvostoliiton sodanjälkeisestä vaikutuksesta läntisillä raja-alueillaan liittyivät etenkin suunnitelmiin laaja-alaisesta Itä-Euroopan unionista,
jota suunniteltiin vuosina 1942–1943. Yhdysvaltain näkökulmasta tiiviiseen sisäiseen integraatioon (mm. omat ylikansalliset toimielimet)
perustunut Itä-Euroopan unioni olisi ollut keino vakauttaa sisäisiin
raja- ja vähemmistökiistoihinsa sotien välillä jakautunut alue. Habsburgien monikansallisen imperiumin romahtaminen oli synnyttänyt
alueelle myös runsaasti taloudelliseen nationalismiin ja protektionismiin taipuvaisia valtioita, ja alueen maiden taloudellisen yhteistyön
tiivistämiseen liitettiin toiveita kokonaisvaltaisemmasta ratkaisusta
talouden kehittämiseksi. Tässä vaiheessa pidettiin myös mahdollisena tulevan maailmanjärjestön rakentumista ensisijaisesti alueelli-

11
12
13

Yhdysvallat ja Neuvostoliiton tavoitteet Itä-Euroopassa, ks. Hearden 2002, 285–312.
Notter 1949, 123.
Hearden 2002, 153–154.
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selle pohjalle.14 Monenkeskisen sodanjälkeisen maailmanjärjestelmän
ohella kaupan esteiden poistaminen ja vapaakaupan edistäminen olivat
olleet jo 1930-luvulta lähtien keskeinen tavoite etenkin ulkoministeri
Cordell Hullin agendalla.15
Ulkoministeriön poliittisen tutkimusosaston (Division of Political
Studies) apulaispäällikön Philip E. Moselyn ja saman osaston George
Ridgewayn muistiossa helmikuussa 1943 tuotiin kuitenkin esiin Neuvostoliiton kielteinen kanta Itä-Euroopan unionisuunnitelmaan, ellei
se voisi muokata unionia mieleisekseen. Toisaalta Neuvostoliitolla oli
ollut taipumus noudattaa samanaikaisesti rajattua ja rajoittamatonta
politiikkaa. Havainnollistava esimerkkitapaus tästä löytyi Suomen ja
Neuvostoliiton talvisodasta: Kuusisen ”hallitus” oli edustanut rajoittamatonta, eli täydelliseen dominanssiin alueella tähtäävää politiikkaa, ja
tämän politiikan epäonnistumisen jälkeen Neuvostoliitto oli palannut
takaisin rajatun politiikan tielle Kuusisen ”hallituksen” hylkäämisen ja
talvisodan rauhanteon myötä. Itä-Euroopan unionihankkeiden tiukka
vastustus saattoikin liittyä Neuvostoliiton pyrkimyksiin pitää tilanne
avoimena mahdollisimman pitkään.16 Tämän Moselyn ja Ridgewayn
analyysin mukaan Neuvostoliiton tavoitteet lähialueillaan voisivat siis
vaihdella sen mukaan, mitä olisi ylipäätään saavutettavissa.
Unionisuunnitelman perusongelma kiteytyi lopulta siihen, ettei
Neuvostoliitto voisi hyväksyä sodanjälkeisille rajoilleen avoimesti
länteen suuntautunutta Itä-Euroopan unionia. Ulkoministeriön keskeinen Venäjä-ekspertti ja myöhemmin näkyvä kylmän sodan diplomaatti Charles E. Bohlen yhdistikin komiteakeskusteluissa alkuvuodesta 1943 Neuvostoliiton kielteisen kannan sen noudattamaan
”vihamielisen maailman doktriiniin”. Ajattelutavan mukaan jo läh14 Yhdysvallat ja suunnitelmat Itä-Euroopan unionista, ks. Lundestad 1978, 347–355. Unionihankkeen taustalla sen alkuvaiheissa oli vaikuttanut erityisen aktiivisesti Puolan pakolaishallitus,
mikä ei ainakaan vahvistanut Neuvostoliiton luottamusta hanketta kohtaan.
15 Findlay, Ronald ja O’Rourke, Kevin H. 2007: Power and Plenty: Trade, War, and the World
Economy in the Second Millennium. Princeton and Oxford, Princeton University Press, 455. Ulkoministeriön sodanjälkeiset suunnitelmat maailmankaupan vapauttamiseksi, ks. Hearden 2002,
39–64 ja Patrick 2009, 141-171. Sodanjälkeisen maailman taloudellisen suunnittelun osalta klassikkoteoksena voidaan pitää E. F. Penrosen teosta Economic Planning for the Peace, Penrose, E. F.
1953: Economic Planning for the Peace. New Jersey, Princeton University Press.
16 Philip E. Moselyn ja George L. Ridgewayn muistio “Soviet and British Attitudes on East
European Union” (18.2.1943), Notter file 560-P-206. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
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tökohtaisesti neuvostovastaiset alueelliset federaatiot suuntautuisivat
muiden suurvaltojen vaikutuspyrkimysten välineeksi.17 Liittoutuneiden Moskovan ulkoministerikonferenssia syksyllä 1943 valmistelleen ulkoministeriön arvovaltaisen erityiskomitean18 muistiossa
Neuvostoliiton tavoitteet läntisillä raja-alueillaan esitettiin entistä
jäsentyneemmin.19 Tämä muistio pohjustikin niitä yleisiä skenaarioita,
joihin maakohtaiset suunnitelmat Suomessa, Romaniassa ja Unkarissa
tulisivat perustumaan jatkossa.
Erityiskomitea toi muistiossaan Neuvostoliiton suhtautumisesta
Itä-Euroopan alueelliseen yhteistyöhön esiin Neuvostoliiton keskeisen,
ensisijaisesti strategisiin tekijöihin liittyvän, intressin länsirajoiltaan
Saksan ja Italian itärajoille ulottuvalla ”välivyöhykkeellä” (middle
zone). Neuvostoliiton turvallisuusintressit tulisikin taata osana voittajavaltioiden keskinäisiä sopimusjärjestelyjä. Länsivaltojen olisi lisäksi
vakuutettava Stalin tavoitteidensa rauhanomaisuudesta sekä tunnustettava Neuvostoliiton suuremmat intressit ja poliittinen vaikutusvalta
Itä-Euroopassa. Siinä tapauksessa, etteivät voittajavaltiot kykenisikään
luomaan yleistä turvallisuusjärjestelmää ja Eurooppa jaettaisiin etupiireihin, Neuvostoliitto pyrkisi luultavasti liittämään koko ”välivyöhykkeen” omaan suljettuun etupiiriinsä.20 Esimerkiksi historioitsija Eduard
Mark ajoittaa tämän ulkoministeriön ”hyväksyttävän” etupiiripolitiikan
rajojen hakuun liittyvän vaiheen alun Neuvostoliiton nopeaan etenemiseen itärintamalla kesän 1943 taistelujen jälkeen.21
Erityiskomitean mukaan suurin osa ”välivyöhykkeen” ihmisistä
voisi hyväksyä sellaisen ratkaisun, jossa Neuvostoliiton suora vaikutusalue rajoittuisi ulkopolitiikkaan, kun taas luonteeltaan sisäiset asiat
ja esimerkiksi jo edellä mainittu kauppapolitiikka kuuluisivat selvästi
maiden itsenäisen politiikanteon piiriin. On kuitenkin huomattava,
17 ”Sodanjälkeisen ulkopolitiikan neuvoa-antavan komitean” turvallisuuskysymysten alakomitean alaisen erityiskomitean (Security technical committee) kokouspöytäkirja 27.1.1943, Notter
file 796-6. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
18 “Policy Group” (PG). Asiantuntijaryhmän jäseniä olivat John C. Campbell, Norris Chipman,
Philip E. Mosely, Charles E. Bohlen, Elbridge Durbrow ja George Reinhardt.
19 PG-erityiskomitean asiakirja Soviet Attitude on Regional Organization in Eastern Europe
(23.9.1943), Notter file 1196-PG-14. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
20 Sama.
21 Mark 1981, 317.
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että tällä ratkaisumallilla olisi myös haastavat sisäpoliittiset seurauksensa, sillä siitä seuraisi tiettyjä erityisvaatimuksia Neuvostoliiton rajanaapureiden kansallisille päätöksentekijöille. Erityiskomitean laskelmissa ratkaisumallin ennakoitiin toteutuvan kansanrintamahallitusten
johdolla. Tästä huolimatta kansanrintamahallitusten muodostamisessa
olisi omat vaikeutensa, sillä Neuvostoliitto oli pitänyt niiden keskeisiä
tukipilareita, kuten vanhan järjestelmän puitteissa toimineita talonpoikapuolueita ja maltillisia sosialistipuolueita, neuvostovastaisina. Neuvostojohdon ajattelua oli erityiskomitean mukaan hallinnut uhkakuva
neuvostovastaisten pienempien naapurimaiden roolista vihollismaiden
hyökkäyssuunnitelmissa. Viimeaikaisista tapahtumista uhkakuvaa
olivat vahvistaneet entisestään Englannin ja Ranskan interventiosuunnitelmat talvisodan aikana sekä Suomen, Romanian ja Unkarin osallistuminen Hitlerin ”ristiretkeen bolševismia vastaan”.22
Neuvostoliiton suhteita ”välivyöhykkeellä” sijaitseviin Itä-
Euroopan maihin käsiteltiin myös kesästä 1943 maaliskuuhun 1944
Foreign Affairs -aikakauskirjassakin23 vaikuttaneen H. F. Armstrongin johdolla kokoontuneessa ”erityisalakomiteassa”24. Tämän arvovaltaisen suunnittelukomitean perustaminen oli liittynyt vahvasti
Euroopan alueellisen yhteistyön eri vaihtoehtojen kartoittamiseen sellaisessa tilanteessa, jossa Yhdysvaltain ensisijainen vaihtoehto globaalista maailmanjärjestöstä ajautuisi vastatuuleen.25 Kysymys Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan maiden tulevista suhteista nousi varsinaisesti
22 PG-erityiskomitean asiakirja Soviet Attitude on Regional Organization in Eastern Europe
(23.9.1943), Notter file 1196-PG-14. MFK 182, eduskunnan kirjasto. Yhdysvaltain ulkoministeriön lähtökohtaisesti myönteinen kanta Neuvostoliiton legitiimit turvallisuusintressit huomioivalle ”avoimelle” vaikutuspiirille ja toisaalta suljettujen etupiirien vastustus on tuotu kattavasti esiin
myös aiemmassa tutkimuksessa. Hyvä kiteytys aiheesta, ks. Mark 1981, 313–336.
23 Korkean profiilin Foreign Affairs -aikakauskirjaa julkaisi maailmansotien välisen ajan
amerikkalaista isolationismia vastustanut leimallisesti itärannikon liberaalien piirien Council on
Foreign Relations -järjestö. Tällä yksityisten suursäätiöiden (Rockefeller Foundation ja Carnegie
Corporation) rahoittamalla järjestöllä oli myös tiivis yhteys ulkoministeriön sodanjälkeisen ajan
suunnittelutyöhön etenkin sen alkuvaiheessa, ks. Parmar, Inderjeet 2004: Think Tanks and Power
Foreign Policy: A Comparative Study of the Role and Influence of the Council on Foreign Relations and
the Royal Institute of International Affairs, 1939–1945. New York, Palgrave Macmillan, 108-132.
24 Special Subcommittee on Problems of European Organization.
25 Notter 1949, 146–148. Alakomitean toimintaan osallistuivat puheenjohtaja H. F. Armstrongin lisäksi mm. apulaisulkoministeri Adolf Berle; Leo Pasvolsky; arvostettu maantieteilijä
Isaiah Bowman; Charles E. Bohlen; sekä ulkoministeriön tutkimuspuolta edustaneet Philip E.
Mosely, John C. Campbell, Cyril E. Black ja Harry N. Howard.
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esiin komitean työn loppuvaiheessa helmi-maaliskuussa 1944. Sodanjälkeistä asetelmaa yritettiin tällä kertaa käsitteellistää ”minimimallin”
ja ”maksimimallin” avulla. ”Minimimallissa” Itä-Euroopan maat säilyttäisivät itsenäisyytensä sekä mahdollisuuden osallistua yleistä turvallisuutta vahvistaviin järjestelyihin ja päättää itsenäisesti taloudellisista
suhteistaan. Toisaalta Neuvostoliiton turvallisuusintressit edellyttäisivät ”ystävällisten” hallitusten muodostamista. Lisäksi Neuvostoliiton
ja Itä-Euroopan maiden välille solmittaisiin laajat yhteistyösopimukset, ja alueen maiden pysyminen Neuvostoliittoa vastaan solmittujen liittojen ulkopuolella varmistettaisiin niin ikään sopimusjärjestelyin. Neuvostoliiton olisi kuitenkin annettava takeet Itä-Euroopan
maiden itsenäisyydestä ja lupauksen olla puuttumatta niiden sisäisiin
asioihin. ”Maksimimallissa”, joka muistutti edellä mainittua Neuvostoliiton ”rajoittamatonta” politiikkaa, mahdollisena esikuvana olisi puolestaan Baltian maiden kohtalo vuonna 1940.26
Näille tuleville suhdejärjestelyille haettiin myös esikuvia, ja
Yhdysvaltain ja latinalaisen Amerikan maiden välillä vallinnut suhde
nostettiinkin esiin Armstrongin erityisalakomiteassa. Komiteakeskusteluissa hahmoteltiin jopa eräänlaista Neuvostoliiton omaa ”Monroe-
doktriinia” lähialueilleen.27 Rooseveltin hallinnon ns. ”Good Neighbor
Policyn” ytimessä oli ollut Yhdysvaltain alueellinen hegemonia, joka
ei kuitenkaan merkinnyt välitöntä puuttumista läntisen pallonpuoliskon maiden sisäisiin asioihin. Presidentti Rooseveltin ulkopoliittisia päämääriä tutkinut Warren F. Kimball mainitsee Rooseveltin
jopa viitanneen ”Good Neighbor Policy” -ajattelun mukaiseen alueel
liseen malliin Neuvostoliiton raja-alueilla keskusteluissaan Stalinin

26 Special Subcommittee on Problems of European Organization -alakomitean kokouspöytäkirjat 4.2.1944, Notter file 840-12; 18.2.1944, Notter file 840-13; ja 3.3.1944, Notter file 840-14
sekä alakomiteassa valmisteltu muistio United States: Dominant Considerations in Judging a
Soviet Regional Policy in Eastern Europe (15.3.1944; laatijoina mm. Howard, Black, Balabanis
ja Eagleton), Notter file 850-R-88 (Preliminary c). MFK 182, eduskunnan kirjasto. Ks. myös Mark
1981, 316–326 ja Romsics 1993, 266–267.
27 Special Subcommittee on Problems of European Organization -alakomitean kokouspöytäkirja 18.2.1944, Notter file 840-13 (kokouspöytäkirja ja pitempi ”chronological minutes” käydystä
keskustelusta). MFK 182, eduskunnan kirjasto. Tosin samalla todettiin myös, että alkuperäinen
doktriini vuodelta 1823 oli perustunut ensisijaisesti läntisen pallonpuoliskon orastavien demokratioiden turvaamiseen ”taantumuksellisilta” eurooppalaisilta valloilta puhtaasti maantieteellisten
näkökohtien sijaan.
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kanssa Teheranissa 1943.28 Ulkoministeriössä esimerkiksi apulaisulko
ministeri Adolf Berle oli rinnastanut Baltian maiden aseman Kuubaan, Haitiin ja Costa Ricaan jo huhtikuussa 1942.29 Neuvostoliiton
läntisille raja-alueille sovellettavasta mallista oli kuitenkin olemassa
myös tuoreempi esimerkkitapaus. Armstrongin erityiskomitea pitikin
mahdollisena konkreettisena ennakkotapauksena ”minimimallille”
Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian pakolaishallituksen sopimusta joulukuulta 1943.30 Tämän Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian eräänlaisen
”YYA-sopimuksen” kaikkiaan kuudessa artiklassa voidaankin katsoa
kiteytyneen varsin hyvin komitean hahmottelemien Neuvostoliiton
minimitavoitteiden henki.31
Tultaessa vuoteen 1944 Yhdysvaltain ulkoministeriössä laadittiin
siis jo varsin pitkälle meneviin suurvaltapoliittisiin laskelmiin perustuvia skenaarioita ”välivyöhykkeen” maiden tulevaisuuden varalle.
Kysymys oli viime kädessä suurvaltayhteistyön tulevaisuudesta ja siten
koko sodanjälkeisen maailmanjärjestelmän vakaudesta. Kohteena olevien pienten maiden olisi viime kädessä mukauduttava niitä koskeviin
tuleviin järjestelyihin ja hyväksyttävä Neuvostoliiton alueeseensa liittyvät turvallisuusintressit. Toisaalta Neuvostoliiton yksipuoliset toimet
suljetun etupiirin muodostamiseksi läntisillä raja-alueillaan saattaisi

28 “Good Neighbor Policy” alueellisena mallina, ks. Kimball, Warren F. 1991: The Juggler:
Franklin Roosevelt as Wartime Statesman. New Jersey, Princeton University Press, 107–125.
29 Mark (1981), 319.
30 Special Subcommittee on Problems of European Organization -alakomitean kokouspöytäkirjat 18.2.1944, Notter file 840-13; ja 3.3.1944, Notter file 840-14. MFK 182, eduskunnan
kirjasto. Yksityiskohtainen kuvaus Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian sopimuksen syntymisestä ja
”Tšekkoslovakian mallista”, ks. esim. Mastny, Vojtech 1979: Russia’s Road to the Cold War: Diplomacy, Warfare, and the Politics of Communism, 1941–1945. New York, Columbia University Press,
133–144.
31 Tšekkoslovakian ja Neuvostoliiton sopimus 12.12.1943, ks. Holborn, Louise W. 1948: War
and Peace Aims of the United Nations: From Casablanca to Tokio Bay ( January 1, 1943 – September
1, 1945). Boston, World Peace Foundation, 761–763. Osapuolet sopivat mm. keskinäisestä avun
annosta Saksan mahdollisten tulevien hyökkäyssuunnitelmien varalle ja sitoutuivat olemaan osallistumatta toista sopimusosapuolta vastaan suunnattuihin liittoutumiin. Sopimuksen neljännessä artiklassa luvattiin puolestaan Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian ”läheisten ja ystävällisten”
suhteiden jatkumista sodan jälkeen. Sopimusosapuolet kunnioittaisivat myös toistensa itsemääräämisoikeutta ja pidättäytyisivät sekaantumasta toistensa sisäisiin asioihin. Sopimuksen voimassaoloajaksi sovittiin aluksi 20 vuotta, mutta sopimus olisi voimassa tämän jälkeenkin viiden vuoden
jaksoissa, ellei sitä irtisanottaisi osapuolten taholta hyvissä ajoin ennen edellisen periodin päättymistä.
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raivostuttaa amerikkalaisen suuren yleisön ja kaataa suunnitelmat
sodanjälkeisestä maailmanjärjestöstä.32

Ulkopoliittiset turvatakeet ja
”ystävälliset hallitukset” raja-alueen maissa
Edellä keskiössä ovat olleet Yhdysvaltain ulkoministeriön sodanjälkeisen ajan suunnittelun yleislinjaukset Neuvostoliiton hyväksyttävästä vaikutuspiiristä ensisijaisesti Itä-Euroopan tilanteen kontekstissa. Näiden linjausten vaikutus heijastui pohdintoihin Suomen
sodanjälkeisestä kansainvälisestä asemasta. Skenaarioilla Neuvostoliiton edellyttämistä turvatakeista raja-alueensa maissa oli Suomen,
Romanian ja Unkarin tapauksissa konkretiaa myös sikäli, että kyseiset
maat olivat osallistuneet Saksan koalitiossa hyökkäyksessä Neuvostoliittoon kesällä 1941. Tämä hyökkäykseen osallistuminen antoikin
Neuvostoliitolle perusteen pitää näitä maita potentiaalisena turvallisuusuhkana myös tulevaisuudessa.
Ehkä jäsentyneimmän analyysin Suomen ja Neuvostoliiton
suhteiden menneistä kipukohdista ja tulevista suuntaviivoista
sotatoimien yhä jatkuessa esitti ulkoministeriön Pohjois-Euroopan
jaoston päällikkö Hugh Cumming muistiossaan ulkoministeri Cordell
Hullille Suomen ja Neuvostoliiton kevään 1944 rauhantunnustelujen
kariutumisen jälkeen. Cummingin muistion yksityiskohtaisempi
käsittely on tärkeää hahmottuvan ”Suomen mallin” ymmärtämisen
kannalta. Cummingin mukaan Suomen ja Neuvostoliiton välisten
suhteiden ongelmana oli ollut etenkin molemminpuolinen luottamuspula: suomalaiset pelkäsivät Neuvostoliiton pyrkivän tekemään lopun
maan itsenäisyydestä, kun taas Neuvostoliitto oli huolestunut Suomen
kaltaisessa rajamaassa neuvostovastaisten maiden yhteisesti koordinoimasta hyökkäyksestä sitä vastaan. Tämä asetelma olikin tavallaan
toteuttanut itseään Neuvostoliiton syksyn 1939 alue- ja tukikohtavaatimuksista lähtien. Tukeutuminen Saksaan oli näyttäytynyt suomalaisille talvisodan ja Baltian maiden neuvostomiehityksen jälkeen
keinona turvata maan itsenäisyys. Arvioidessaan Neuvostoliiton Suo32

Hearden 2002, 285.
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melle keväällä 1944 esittämiä rauhanehtoja Cumming totesi, että ne
olisivat taanneet Suomen sisäisen itsenäisyyden. Neuvostoliiton aluevaatimukset sekä Suomelle lankeavat sotakorvaukset (tällöin 600 miljoonaa dollaria) olivat kuitenkin niin huomattavat, että Suomi olisi
jäänyt taloudellisesti ja sotilaallisesti sekä siten mahdollisesti myös
poliittisesti ”enemmän tai vähemmän Venäjän armoille”. Toisaalta
Neuvostoliitto ei ollut vaatinut Suomelta ehdotonta antautumista, ja
myös Iso-Britannia oli valmis hyväksymään ehdot tietyin varauksin.
Ratkaisevinta Yhdysvaltain kannalta olisikin, miten Neuvostoliitto
hyödyntäisi rauhanehtojen mahdollistamaa vaikutusvaltaansa Suomessa.33
Cumming siirtyi tämän jälkeen käsittelemään sisäpoliittisia
asetelmia sodanjälkeisessä Suomessa. Hänen mukaansa Suomen hallituspolitiikka määräytyi yhä edelleen saksalaismielisen suuntauksen
ehdoilla. Cumming hahmottelikin sellaista ratkaisumallia, jossa Suomesta tulisi sodan jälkeen nykyisen, tosin muistiossa tarkemmin määrittelemättömän, maltillisen ei-kommunistisen ”opposition” johdolla
”neuvostoystävällinen” kuitenkin ilman kommunistista järjestelmää.
Tämänkaltaisen järjestelyn toteutuessa Suomella ja Neuvostoliitolla
olisi mahdollisuuksia päästä ensimmäistä kertaa yli keskinäisestä epäluottamuksestaan. Järjestelyn toteutuminen edesauttaisi myös molempien maiden osallistumista sodanjälkeiseen maailmanjärjestöön. Suurvaltasuhteiden tulevaisuuden kannalta Yhdysvaltain ei tulisikaan
huolestua, ellei Neuvostoliitto pyrkisi ylittämään nykyisiä tavoitteitaan sekaantumalla Suomen sisäisiin asioihin ja näin vaarantamaan
maan itsenäisyyden.34 Esimerkiksi samoihin aikoihin ulkoministeriössä korkean tason PC-komiteassa35 vieraillut Yhdysvaltain Neuvostoliiton suurlähettiläs Averell Harriman epäili Neuvostoliiton haluja
Suomen välittömään liittämiseen.36 Suomen ja Neuvostoliiton tule33 Hugh Cummingin muistio ulkoministeri Hullille 6.5.1944, 760d.61/5-644, USA T 1186:8.
Kansallisarkisto; alkuperäinen dokumentti on Yhdysvaltain Kansallisarkistossa, arkistokokonaisuus RG 59. Cummingin muistiosta Hullille toukokuussa 1944, ks. myös Polvinen 1980, 37–38 ja
Berry 1987, 423–424.
34 Sama.
35 Policy Committee.
36 PC-komitean kokouspöytäkirja 10.5.1944, Notter file 1381-42. MFK 182, eduskunnan
kirjasto.
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vien suhteiden järjestelyt kiteytyivätkin Cummingin analyysissa avainsanaan ”luottamus”.
Varsinaisessa ulkoministeriön sodanjälkeisessä suunnittelukoneistossa Suomen ja Neuvostoliiton sodanjälkeiset keskinäiset järjestelyt olivat esillä keväällä 1944 aluetutkimuksen osaston Harry N.
Howardin johdolla kokoontuneen Suomen maakomitean37 raportissa ulkoministeriön korkean tason PWC-komitealle38 vain muutama
päivä näiden Cummingin pohdiskelujen jälkeen, ja siinä vahvistettiin edelleen Yhdysvaltain myötämielisyys Neuvostoliiton tavoitteiden
”minimimallin” mukaisille ulkopoliittisille järjestelyille. Maakomitean
mukaan Neuvostoliitto tulisi vaatimaan, muiden läntisten rajanaapureidensa tapaan, Suomeen ”ystävällistä” hallitusta. Yhdysvallat olisi
puolestaan valmis hyväksymään Neuvostoliiton turvallisuusintressit
huomioivat läheiset ulkopoliittiset järjestelyt maiden välillä, kunhan
normaali ulkopoliittinen kanssakäyminen, kuten itsenäinen ulkomaankauppapolitiikka, olisi mahdollista ja Suomen talousjärjestelmä
säilyisi ennallaan. Keskinäisen luottamuksen vahvistamiseksi tehtävät,
Suomen ulkopoliittista toimintavapautta kiistatta rajoittavat, ulko
poliittiset järjestelyt ja toisaalta sisäinen poliittinen itsemääräämis
oikeus sekä taloudelliset kysymykset oli pyritty siis erottelemaan toisistaan.39 Suomen ja Neuvostoliiton välistä sodanjälkeistä asetelmaa oli
arvioinut hieman Cummingin muistion hengessä jo aiemmin syksyllä
1943 kokoontunut Moskovan ulkoministerikonferenssia valmistellut
erityiskomitea. Erityiskomitea viittasi tällöin kansainvälisistä turvallisuusjärjestelyistä ja suomalaisten turvallisuudentunteen vahvistumisesta seuraaviin, luonteeltaan psykologisempiin, edellytyksiin Suomen
ja Neuvostoliiton suhteiden asteittaiselle paranemiselle. Vakaa, demo37 Inter-Divisional Committee on Finland. Tämän vuoden 1944 alussa toimintansa aloittaneen
Suomen maakomitean muita jäseniä olivat mm. Philip E. Mosely (samalla koko aluetutkimuksen
osaston päällikkö), John C. Campbell, Charles E. Bohlen sekä Randolph Higgs, joka hoiti ulkoministeriössä myös ”Suomen Deskiä” ja oli säännöllisesti yhteydessä Suomen Washingtonin-lähetystön henkilöstön kanssa. Suomen maakomitea kokoontui kevään 1944 aikana yhteensä neljästi
ja sen laatima raportti yhteenvetoineen hyväksyttiin ulkoministeriön korkean tason Committee
on Postwar Programs -komiteassa 1.6.1944. Suomen maakomitean kokouspöytäkirjat, Notter file
1173-8 ja Committee on Postwar Programs -komitean kokouspöytäkirja 1.6.1944, Notter file
1401-41. MFK 182, eduskunnan kirjasto. Notter 1949, 176–179 ja 220–221.
38 Committee on Postwar Programs.
39 Suomen maakomitean muistio Treatment of Finland (10.5.1944), Notter file 1411-PWC161. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
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kraattinen ja itänaapurin suuntaan ”ystävällismielinen” Suomi olisi kuitenkin mahdollinen ainoastaan avoimien vaikutuspiirien toteutuessa.40
Ulkopolitiikan kotelointi omaksi erilliseksi politiikanlohkokseen
ei olisi kuitenkaan käytännössä helppoa, ja etenkin taloudellisten kysymysten osalta tilanne vaikutti vähintäänkin haastavalta. Vaikka Neuvostoliitto ei Suomen maakomitean mukaan vaikuttanutkaan tavoittelevan Suomessa Kuusisen-tyyppistä hallitusta, niin Cummingin
muistion suuntaviivojen mukaisesti kevään rauhanehdot olisivat merkinneet Suomen taloudelle huomattavaa sopeutumista uusiin olosuhteisiin. Itsenäisen ulkomaankauppapolitiikan osalta tämä kävi hyvin
selväksi maakomitean arvioidessa Neuvostoliiton kevään rauhantunnustelujen yhteydessä esittämän sotakorvausvaatimuksen huomattavia vaikutuksia Suomen ulkomaankaupalle ja erityisesti muualle
kuin Neuvostoliittoon suuntautuvan viennin edellytyksille. Näiden
ulkomaankaupan haasteiden lisäksi Suomen taloutta tulisi rasittamaan
esimerkiksi luovutettujen alueiden väestön uudelleenasuttaminen.41
Myös Romanian ja Unkarin tapauksessa maiden sodanjälkeinen
itsenäisyys oli keskeinen prioriteetti Yhdysvaltain sodanjälkeisen ulkopolitiikan suunnittelijoille. Kyseiset maat olivat julistaneet joulukuussa
1941 Yhdysvalloille sodan42 akselivaltioiden ns. Kolmen vallan sopimuksen velvoitteiden mukaisesti. Sodanjulistusten käytännön merkitystä tosin vähensi romanialaisten ja unkarilaisten joukkojen osallistuminen sotatoimiin Neuvostoliittoa vastaan itärintamalla. Yhdysvallat
ei julistanut Suomelle sotaa koko toisen maailmansodan aikana ja
maiden väliset diplomaattisuhteetkin kestivät aina presidentti Risto
Rytin kesäkuussa 1944 solmimaan Ribbentrop-sopimukseen asti.43
Vuoden 1944 alkupuolella Yhdysvaltain sodanjälkeiseen Romaniaan
40 PG-erityiskomitean asiakirja The International Status of Finland (5.10.1943), Notter file
1196-PG-21. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
41 Suomen maakomitean muistio Treatment of Finland (10.5.1944), Notter file 1411-PWC161. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
42 On huomattava, että Romanian ja Unkarin sodanjulistukset olivat yli puoli vuotta yksipuolisia, sillä Yhdysvallat vastasi niihin vasta kesällä 1942 ulkoministeri Molotovin Yhdysvaltain-vierailun aikoihin. Sodanjulistusten viivyttäminen oli presidentti Rooseveltin päätös, ja Yhdysvallat yritti vielä vuoden 1942 alkupuolella käyttää puuttuvaa sodanjulistusta painostuspolitiikan
välineenä. Ks. Hull, Cordell 1948: The Memoirs of Cordell Hull (in two volumes). New York, The
Macmillan Company, 1175–1176.
43 Ks. Polvinen 1980, 69 ja 78–79. Berry 1987, 412–417.
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ja Unkariin liittyviä suunnitelmia oli valmisteltu Balkanin ja Tonavan
aluekomiteassa44, joka kokoontui Suomen maakomitean tapaan Harry
N. Howardin johdolla. Myös tämä aluekomitea raportoi toiminnastaan korkean tason PWC-komitealle. Romaniassa aihetta toiveikkuuteen Neuvostoliiton tavoitteiden maltillisuudesta oli lisännyt esimerkiksi huhtikuun 1944 alun julkilausuma, jonka Neuvostoliitto oli
antanut puna-armeijan ylittäessä maiden vuoden 1940 rajat. Julkilausumalla pyrittiin jouduttamaan Romanian antautumista, ja siinä
ilmoitettiin, ettei Neuvostoliitto tavoitellut uusia aluelaajennuksia tai
vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen muuttamista. Yhdysvaltain intresseissä olisi myös löytää yhteisymmärrys liittolaistensa kanssa ”ystävällisen” Romanian hallituksen tarkemmasta luonteesta. Mahdollistaessaan maan sisäisen itsemääräämisoikeuden ja yhtäläisen osallistumisen
tulevaan maailmanjärjestöön Tšekkoslovakian mallin tyyppiset järjestelyt olisivatkin Yhdysvaltain hyväksyttävissä.45
Neuvostoliiton raja-alueensa maissa edellyttämän ”ystävällisen
hallituksen” tarkemman luonteen määrittely jäisi siis viime kädessä
Neuvostoliiton ja keskeisten länsiliittoutuneiden väliseksi asiaksi. Esimerkiksi Charles E. Bohlen oli huomauttanut H. F. Armstrongin erityisalakomiteassa neuvostojohdon taipumuksesta antaa yleisille periaatteille länsimaiden johtajia vähemmän painoa, mikä saattaisi ilmetä
”ystävällisten hallitusten” kaltaisten käsitteiden määrittelynä länsimaista poikkeavalla tavalla.46 Näihin Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton
demokratiakäsitysten perustavanlaatuisiin eroihin kiinnitti myös
huomiota erityisesti suurlähettiläs Averell Harriman sähkeissään
44 Inter-Divisional Committee on the Balkan-Danubian Countries. Tämä useampia maakohtaisia suunnitelmia laatinut aluekomitea oli aloittanut toimintansa jo syksyllä 1943, ja se oli
kokoontunut huhtikuun lopulla 1944 yhteensä jo lähes 40 kertaa. Puheenjohtaja Howardin ohella
esimerkiksi Philip E. Mosely ja John C. Campbell olivat myös Suomen maakomitean jäseniä.
Lisäksi Balkanin ja Tonavan aluekomiteassa toimi Cavendish Cannonin, Cloyce Hustonin, Mary
Bradshawn ja Thomas Powerin kaltaisia Itä-Euroopan kysymyksiin perehtyneitä asiantuntijoita.
Balkanin ja Tonavan aluekomitean kokouspöytäkirjat, Notter file 1173-10. MFK 182, eduskunnan
kirjasto. Notter 1949, 176–179 ja 220–221.
45 Balkanin ja Tonavan aluekomitean muistio Romaniasta Treatment of Enemy States:
Rumania (15.4.1944), Notter file 1411-PWC-139. MFK 182, eduskunnan kirjasto. Neuvostoliiton
hallituksen julkilausuma Romaniasta 2.4.1944, ks. Foreign Relations of the United States 1944:
IV (Europe). Washington D. C., U.S. Department of State (1966), 165-166.
46 Special Subcommittee on Problems of European Organization -alakomitean kokouspöytäkirja 3.3.1944, Notter file 840-14 (kokouspöytäkirja ja pitempi ”chronological minutes” käydystä
keskustelusta). MFK 182, eduskunnan kirjasto.
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Washingtoniin.47 Yhdysvaltain tulevan ulkopolitiikan suunnittelijoita
ei voi kuitenkaan pitää tässä selvästi Neuvostoliiton hahmottuvaan
vaikutuspiiriin liittyvässä kysymyksessä ainoastaan puolueettomina
tarkkailijoina. Esimerkiksi Eduard Mark toteaa ulkoministeriön
sodanjälkeisten sisäpoliittisten laskelmien perustuneen Itä-Euroopassa arvioihin reformistisen vasemmistosuuntauksen noususta ja
ainakin riittävän edustuksellisten regiimien menestysmahdollisuuksista vapaissa vaaleissa. Toisaalta sotaa edeltäneet taantumukselliset
hallinnot olivat mennyttä, ja yleiset mielialat paikan päällä eivät myöskään vaikuttaneet suosivan totalitaristisia vasemmistohallintoja.48
Mihin ulkoministeriön virkamiesten toiveikkuus siitä, että Neuvostoliitto voisi sotatilanteen käänteen jälkeen ylipäätään tyytyä pelkkiin ”minimimallin” mukaisiin ulkopoliittisiin turvatakeisiin ja välttäisi puuttumista lähialueensa pienten maiden sisäisiin asioihin sitten
perustui? Taustalla vaikuttaisi olleen ainakin yleisellä tasolla ajatus
siitä, että liittoutuneiden yhteistyön jatkuminen sodan jälkeen ja erityisesti takeet Saksan varustautumisen muodostaman uhan varalle riittäisivät vakuuttamaan Neuvostoliiton. Lisäksi Neuvostoliittoa odottaisi
valtava jälleenrakennusurakka, joka osaltaan hillitsisi sen halukkuutta
sodanjälkeisiin vastakkainasetteluihin. Tällaisissa suotuisissa olosuhteissa jälleenrakennukseen saatettaisiin jopa osoittaa amerikkalaista
lainarahaa.49 Sodan voittajien varaan rakentuva tuleva maailmanjärjestelmä edistäisi siis jo itsessään ”minimimallin” mukaisten järjestelyjen
edellytyksiä. Toisaalta esimerkiksi historioitsija Vladislav Zubok analysoi Neuvostoliiton tavoitteita Itä-Euroopassa siten, että strateginen
turvallisuusvyöhyke ja neuvostomallisten hallitusten luominen olivat
Stalinille tavallaan ”saman kolikon kaksi puolta”. Molempien tavoit-

47 Ks. Mayers, David 1995: The Ambassadors and America’s Soviet Policy. New York, Oxford
University Press, 156–159.
48 Mark 1981, 321.
49 Special Subcommittee on Problems of European Organization -alakomitean kokouspöytäkirja 3.3.1944, Notter file 840-14 (kokouspöytäkirja ja pitempi ”chronological minutes” käydystä
keskustelusta). MFK 182, eduskunnan kirjasto. Hearden 2002, 285.
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teiden saavuttaminen edellytti kuitenkin tiettyä reaalipolitiikkaa sotakoalitiossa länsiliittoutuneiden kanssa.50
Yhdysvaltain omiin intresseihin pohjautuvat skenaariot sodanjälkeisistä hallinnoista Neuvostoliiton raja-alueen maissa tulivat varsin
selvästi esiin alkuvuodesta 1944. Tällöin WS-komitea51 sekä Balkanin
ja Tonavan aluekomitea luonnostelivat taustapapereita Yhdysvaltain
edustajalle liittoutuneiden Euroopan neuvoa-antavassa komissiossa
(EAC) Romanian ja Unkarin antautumisehtoja varten maiden välillä
vallinneen sotatilan päättämiseksi. Itse antautuminen voitaisiin vielä
ottaa vastaan sodanaikaisilta vallanpitäjiltä. Sillä, että antautuminen
vastaanotettaisiin Romanian Ion Antonescun ja Unkarin Miklós
Horthyn sodanaikaisilta hallinnoilta, nähtiin jopa tiettyä symboliarvoa.52 Vanhat vallanpitäjät joutuisivat kuitenkin siirtymään pian syrjään muodostettavista Romanian ja Unkarin väliaikaisista hallituksista.
Koska väliaikaiset hallitukset valmistelisivat siirtymistä varsinaiseen
rauhanaikaan, niin niissä vaikuttavien ilman kansan suoraa mandaattia valittavien poliittisten voimien voisi olettaa olevan myös vahvoilla palattaessa normaalioloihin. Vaikka asiassa nähtiin myös joustonvaraa53, niin lähtökohtaisesti Romanian ja Unkarin väliaikaisten
hallitusten kokoonpanoissa suosittiin mahdollisimman ”demokraattisina” pidettyjä oppositiovoimia. Romaniassa asetettiin toiveita etenkin
pitkänlinjan talonpoikaisjohtaja Iuliu Maniuun, kun taas Unkariin
suositeltiin oppositiopuolueiden (sosiaalidemokraatit, pienviljelijät ja

50 Zubok, Vladislav M. 2009: A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to
Gorbachev. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 21–22.
51 Working Security Committee. Ulkoministeriön ja Yhdysvaltain EAC-edustajana toimineen
John Winantin välisen yhteistyön lisäksi Komitean perustamisella pyrittiin tiivistämään ulkoministeriön sekä sota- ja laivastoministeriöiden yhteistyötä ulkopolitiikan eri lohkoilla, ks. Notter
1949, 226.
52 Muistiot Aspects of Rumanian Surrender Requiring Agreement between the British,
Soviet, and American Governments (14.1.1944), Notter file 1490-WS-17 ja Aspects of Hungarian Surrender Requiring Agreement between the British, Soviet, and American Governments
(5.2.1944), Notter file 1490-WS-57a. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
53 Esimerkiksi Romanian tilannetta muistiossaan huhtikuussa 1944 analysoinut ulkoministeriön aluetutkimuksen osaston John C. Campbell totesi, ettei hyväksyttäviä ja käyttökelpoisia nykyhallinnon edustajia, jotka eivät ole olleet näkyvässä roolissa sodanaikaisissa hallinnoissa, tulisi
leimata ”fasisteiksi” tai vihollisen ”yhteistoimintamiehiksi”. John C. Campbellin muistio Rumania:
Political Problems: Establishment of a Provisional Government (28.4.1944), Notter file 1520-H172. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
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liberaalit) kansanrintamahallitusta.54 Nämä ulkoministeriön suunnittelijoiden skenaariot eivät kuitenkaan vaikuttaneet olevan erityisen
vankalla pohjalla, sillä Romanian ja Unkarin autoritaaristen hallintojen oloissa Yhdysvalloille sopivien pitkälti nykyjärjestelmien marginaaleissa toimivien ”demokraattisten” poliittisten voimien suosio oli
vaikeasti ennakoitavissa.
Aluetutkimuksen osaston John C. Campbell ja Mary E. Bradshaw
huomioivat muistioissaan väliaikaisista hallituksista myös sodan jälkeen toteutuneen neuvostomyönteisten poliittisten voimien mahdollisen valtaannousun Romaniassa ja Unkarissa. Unkarissa arvioita
maanalaisten kommunistiryhmien kannatuksesta vaikeutti tiedonpuute. Bradshawn mukaan Béla Kunin neuvostovallan muisto, traditionaalinen kommunisminvastaisuus ja Tšekkoslovakian nykyjohdon
läheiset suhteet Neuvostoliittoon olisivat joka tapauksessa neuvostomyönteisten voimien tiellä. Puna-armeijan eteneminen maahan
saattaisi kääntää asetelmat molemmissa maissa, ja tällöin Neuvostoliitto haluaisi väliaikaiseen hallitukseen ensisijaisesti itselleen sopivia
”ystävällismielisiä aineksia”. Yhteiskunnan avainryhmän muodostavat
talonpojat olivat kuitenkin kommunisminvastaisia. Myös Balkanin ja
Tonavan aluekomitea piti lausunnossaan Unkarin mahdollista väliaikaista ”neuvostohallitusta” unkarilaisten tahdon vastaisena. Poliittisen
tilanteen vaikeutuessa muutospaine saattaisi kanavoitua Romaniassa
myös radikaaliksi maaseutuliikehdinnäksi. Campbell totesi suljettujen valtapiirien muodostumisen olevan Yhdysvalloille epäedullista,
ja Neuvostoliiton suosimien vallanpitäjien kääntyminen lähtökohtaisesti Moskovan puoleen murtaisikin liittoutuneiden yhteisen toimintamallin. Lisäksi uhattuina olisivat Atlantin julistuksen ihanteet, sillä
vähäistä kansansuosiota nauttivien kommunistien valtaannousu saattaisi kaventaa romanialaisten vaikutusmahdollisuuksia välivaiheen jälkeisen hallituksen valinnassa. Toisaalta Campbell muistutti Neuvostoliiton lupauksesta säilyttää Romanian yhteiskuntarakenne ennallaan,
54 John C. Campbellin muistio Rumania: Political Problems: Establishment of a Provisional
Government (28.4.1944), Notter file 1520-H-172. Mary E. Bradshawn muistio Hungary: Transition to Permanent Government: Establishment of a Provisional Government (26.2.1944), Notter
file 1520-H-135. Balkanin ja Tonavan aluekomitean 18.3.1944 päivätty lausunto on muistion liitteenä. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
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mikä saattaisi merkitä väliaikaishallituksen kokoamista laajemmalle
pohjalle.55
Väliaikaisen hallituksen muodostamista Suomessa sotatoimien
päättymisen jälkeen ei käsitelty näin yksityiskohtaisesti. Yhdysvaltain
näkökulmasta lähtökohdat Suomessa vaikuttivat kuitenkin lupaavilta.
Esimerkiksi Suomen maakomitean mukaan vallitseva perutuslaillinen
järjestelmä oli täysin sopusoinnussa Yhdysvaltain intressien kanssa.
Suomen demokraattisen poliittisen järjestelmän ei ennakoitu kaatuvan, kunhan Suomi vain säilyttäisi itsenäisyytensä ja kunhan maan
sodanjälkeinen sotilaallinen asema ja taloudelliset olot olisivat edes
jotenkin suomalaisten hyväksyttävissä. Maakomitean muistiosta laaditussa yhteenvedossa asia kiteytettiin liittämällä hyväksyttävä rauhansopimus Suomen ”demokraattisten voimien” rohkaisemiseen.56
Tämä Suomen erityisasema Saksan koalition ainoana poliittiselta
järjestelmältään demokraattisena maana oli ollut esillä ulkoministeriön
suunnittelutyössä aiemminkin. Esimerkiksi keskusteltaessa tammikuun 1943 lopulla Yhdysvaltain ulkopolitiikan yleisistä lähtökohdista
apulaisulkoministeri Adolf Berle mainitsi Suomen tulevan kohtelun
yhteydestä Atlantin julistuksen periaatteisiin, jotka eivät saisi tällöin
edustaa ”ainoastaan viime vuoden propagandaa”, vaan Yhdysvaltain
tulisi olla tavoitteissaan selkeä.57 Tämänkaltaista positiivista kuvaa
Suomesta ”pienenä demokraattisena” maana oli vahvistanut etenkin
Suomen kamppailu itsenäisyydestään talvisodassa. Vaikka auttamishalu ei ollut konkretisoitunutkaan käytännön politiikassa, niin esimerkiksi Melvin G. Hollin mukaan talvisota ja sen amerikkalaisten
keskuudessa nostattamat sympatiat Suomea kohtaan olivat merkit55 Sama.
56 Suomen maakomitean muistio Treatment of Finland (10.5.1944), Notter file 1411-PWC161 ja sen yhteenveto Summary Recommendations: Treatment of Finland (10.5.1944), Notter
file 1411-PWC-160. MFK 182, eduskunnan kirjasto. Suomen maakomitea piti rajakysymysten
osalta niiden lykkääntyessä sodanjälkeiseen aikaan ja tilanteen muuten salliessa mahdollisena, että
Yhdysvaltain hallitus toisi keskusteluissa Neuvostoliiton kanssa esiin perusteluita vuoden 1920
Tarton rauhan rajojen puolesta. Tämänkaltaista menettelyä perusteltiin esimerkiksi suomalaisten
suuren enemmistön saamisella aidosti rauhansopimuksen taakse. Saksan muodostaman uhan
eliminoituessa Neuvostoliitolla ei olisi myöskään aihetta pelätä sitä vastaan suuntautuvaa hyökkäystä, jossa käytettäisiin Suomen aluetta.
57 Sodanjälkeisen ulkopolitiikan neuvoa-antavan komitean alueellisten kysymysten alakomitean kokouspöytäkirja 29.1.1943, Notter file 592-37. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
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tävä käännekohta isolationistisen ehdottomaan puolueettomuuskäsitykseen nojautuvan ajattelun asteittaisessa rapautumisessa.58
Ulkoministeriön Pohjois-Euroopan jaoston päällikkö Hugh
Cumming hahmotteli siis edellä käsitellyssä muistiossaan Suomen
tulevaisuutta ”maltillisen ei-kommunistien opposition” varaan. Yhdysvaltain tulevan ulkopolitiikan suunnittelijoiden keskuudessa kanta
mahdollisiin sodanjälkeisiin ”vastuullisiin” poliittisiin voimiin Suomessa jäi kuitenkin avoimeksi. Poliittisen tutkimusosaston Andreas
G. Ronhovde oli tosin ennakoinut helmikuussa 1943 muistiossaan
Suomen sisäisistä oloista sosiaalidemokraattien mahdollista nousua
maan johtavaksi poliittiseksi puolueeksi sodan jälkeen Ruotsin ja
Tanskan tavoin. Jo aiemmin marraskuussa 1942 käydyssä ”Sodanjälkeisen ulkopolitiikan neuvoa-antavan komitean” alueellisten kysymysten alakomitean istunnossa Ronhovde oli arvioinut, ettei kommunismilla ollut kannatusta suomalaisten keskuudessa. Tällöin Philip
E. Mosely oli tosin perustellusti täsmentänyt, että kommunistisen
puolueen toiminnan kieltäminen vaikeutti sen todellisen kannatuksen
arviointia.59 Lyhyemmällä tähtäimellä diplomaattisuhteiden säilyminen aina kesään 1944 saakka tarjosi Yhdysvalloille kanavia tuoda
esiin näkökantojaan Suomen hallituksen kokoonpanoon jo sotavuosien aikana.60 Toisaalta eduskuntavaalien toteutus maaliskuussa
1945 toisen maailmansodan yhä jatkuessa ja muiden muassa Suomen
Kansan Demokraattisen Liiton (SKDL) suurvoitto sekä uusi Paasi-

58 Holli, Melvin G. 2002: The Wizard of Washington: Emil Hurja, Franklin Roosevelt, and
the Birth of Public Opinion Polling. New York, Palgrave, 104–107.
59 Andreas Ronhovden muistio Political Forces in Finland (18.2.1943), Notter file 600-T-245
ja Sodanjälkeisen ulkopolitiikan neuvoa-antavan komitean alueellisten kysymysten alakomitean
kokouspöytäkirja 27.11.1942, Notter file 592-97. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
60 Murtorinne, Eino 2006: Lennart Heljas: Kansainvälisesti suuntautunut poliitikko ja kirkonmies. Helsinki, SKS, 79–88. Rintala, Ohto 2010: ”Kuin sotajoukko eristyneessä sivuasemassa” –
Suomen Washingtonin-lähetystö vuosina 1941–1944. Teoksessa Lindgren, Klaus (toim.) 2010:
Ajankohta: Poliittisen historian vuosikirja 2009. Helsinki ja Turku, Helsingin ja Turun yliopistot,
97–99. Suomalaisten suuntaan viestitettiin alkuvuodesta 1943 eri tahoilta Yhdysvaltain toive
mahdollisesta hallituksenvaihdoksesta Suomessa. Hallitus vaihtuikin Suomessa maaliskuussa 1943
presidentti Risto Rytin uudelleenvalinnan jälkeen. Murtorinne tuo tässä yhteydessä myös esiin
Yhdysvaltain Helsingin-lähetystön henkilökunnan spekulaatiot Suomen rauhanopposition edustajille Mannerheimin mahdollisesta ehdokkuudesta presidentinvaaleissa helmikuussa 1943.
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kiven hallitus saivat Yhdysvaltain paikalliselta poliittiselta edustajalta
Maxwell M. Hamiltonilta myönteisen vastaanoton.61

Maakohtaiset reformivaatimukset ja
alueellinen viitekehys
Ulkoministeriön suunnittelijoiden tavoitteena oli Neuvostoliitolle sen
läntisellä raja-alueella annettavien ulkopoliittisten turvatakeiden rinnalla estää neuvostojärjestelmän, siihen keskeisesti kuuluvine maatilojen pakkokollektivointeineen ja kommunistisine suunnitelmatalouksineen, leviäminen alueen maihin. Taustalla oli suunnittelijoiden
näkemys neuvostojärjestelmästä kansalaisten tahdon vastaisena ja siten
mahdollisena uhkatekijänä tulevan kansainvälisen järjestelmän vakaudelle. Toki kommunistisesta yhteiskuntajärjestelmästä vapaat keskeisesti itsenäisten talonpoikien varaan perustuvat yhteiskunnat nähtiin
sinällään Yhdysvalloille hyvänä lähtökohtana alueella. Sisäisiä oloja
yksittäisissä alueen maissa ei kuitenkaan pidetty muuttumattomina.
Suomen perustuslaillinen poliittinen järjestelmä kelpasi siis ulkoministeriön suunnittelijoille käytännössä sellaisenaan. Romaniassa ja Unkarissa kysymys oli kuitenkin myös vallitsevaan poliittiseen järjestelmään
ja yhteiskuntaan liittyvistä syvällisistä reformeista, joiden puute jättäisi
ne eräänlaiseen välitilaan ja alttiiksi sisäiselle epävakaudelle. Romanian
ja Unkarin varalle ulkoministeriössä laaditut reformisuunnitelmat auttavatkin ymmärtämään niitä syitä, joihin Suomen erityisasema suunnittelutyössä viime kädessä perustui.
Näissä reformisuunnitelmissa korostuu lähemmin tarkasteltuina
maakohtainen poliittinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys
maailmansotien välisenä aikana. Voidaankin puhua eräänlaisista
maakohtaisista historiakuvista, joissa heijastuivat suunnittelijoiden
välitöntä sotatilannetta pidemmän aikavälin käsitykset menneiden
vuosien poliittisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Niihin on liitettävissä jopa tulkintoja maakohtaisista ”kehitystasoista”, jotka perustuivat tyypillisenä amerikkalaisena liberaalina ideaalina pidettyyn
poliittisen järjestelmän demokraattisuuteen sekä arvioihin yhteiskun61

Polvinen 1981, 74–76.
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nallisista oloista kokonaisuudessaan. Esimerkiksi Michael Berry analysoi Suomen ja Yhdysvaltain sodanaikaisia suhteita käsitteiden ”rehellinen pieni Suomi” (honest little Finland) ja ” urhoollinen pieni Suomi”
(valiant little Finland) avulla, joista edellinen perustuu Suomen 1930luvun velanmaksukuvaan ja jälkimmäinen Suomen taisteluun talvisodan aikana. Hänen mukaansa nimenomaan Suomen velanmaksukuva oli ratkaisevan tärkeä Suomen ja Yhdysvaltain suhteille vuosien
1941–1944 kriisivaiheessa.62
Analysoitaessa Romaniaan ja Unkariin liitettyjä historiakuvia on
mahdollista nähdä huomattava ero esimerkiksi yliopistoista ja yksityisistä tutkimuslaitoksista rekrytoidun nuorehkon, noin 30–40-vuotiaan,
tutkimushenkilöstön63 ja paikan päällä sotienvälisenä aikana toimineiden Yhdysvaltain edustajien ajattelun välillä.64 Näistä ensin mainittu ryhmittymä edusti selvästi reformistisempaa lähestymistapaa,
kun taas jälkimmäisille poliittisen ja yhteiskunnallisen vakauden säilyminen asemamaassa oli tyypillisesti mennyt demokraattisten ideaalien edelle. Esimerkiksi Yhdysvaltain edustajana Romaniassa toiminut Cloyce K. Huston arvioi kuningas Kaarle II pystyttäessä vuonna
1938 diktatuuriaan, että fasistisen Rautakaartin uhan vuoksi kuninkaan toimenpide oli palauttanut järjestyksen ja vahvistanut maan henkistä ilmapiiriä, ja romanialaiset talonpojatkin vaikuttivat tyytyväisiltä
taloudellisten olojen kohentumiseen ja puoluekiistojen loppumiseen.65
Unkarissa erityisesti lähettiläänä vuosina 1933–1941 toiminut John
F. Montgomery oli puolestaan Miklós Horthyn autoritaaris-konservatiiviseen hallinnon harjoittaman politiikan vankkumaton tukija,
mikä välittyi myös hänen raporteissaan kotimaahan. Yleisemminkin
Horthy oli näyttäytynyt suurimmalle osalle amerikkalaisista diplomaattisista tarkkailijoista ”kurin ja järjestyksen” miehenä, joka vastusti
pyrkimyksiä Habsburgien palauttamiseksi valtaan sekä tunsi ideologista vastenmielisyyttä niin bolševismia kuin natsismia kohtaan. Vuo62 Berry 1987, 21–35.
63 Ulkoministeriön tutkimushenkilöstön taustoista, ks. Notter 1949, 153–154.
64 Esimerkiksi Ignác Romsics nostaa esiin ulkoministeriön nuoremman polven asiantuntijoiden sekä vanhemman polven virkamiesten ja ammattidiplomaattien suhtautumistapojen erot
käsitellessään suunnittelun etenemistä Unkarin aluekysymyksissä, Romsics 1993, 274.
65 De Santis, Hugh 1980: The Diplomacy of Silence: The American Foreign Service, the Soviet
Union, and the Cold War, 1933–1947. The University of Chicago Press, Chicago, 65–66.
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sien 1919–1920 valkoisen terrorin ja Horthyn juutalaisvastaisuuden
kaltaiset seikat painoivat vaakakupissa huomattavasti vähemmän. Historioitsija Tibor Frankin mukaan Yhdysvaltain hallitukset tukivatkin
vuosina 1919–1941 johdonmukaisesti Horthyn edustamaa konservatiivista poliittista järjestelmää ja olojen vakauttamista Trianonin
vuoden 1920 rauhansopimuksen jälkeisessä Unkarissa.66
Maailmansotien välisen ajan yleiset kehityspiirteet Euroopassa,
etenkin maailmantalouden lamakausi ja liberaalin demokratian kriisi,
olivat koskettaneet myös Romaniaa, Suomea ja Unkaria. Poliittisen
järjestelmän autoritaaristen piirteiden vahvistuminen 1930-luvun
aikana oli ollut leimaa-antavaa Romaniassa ja Unkarissa. Molemmissa
maissa toimi myös merkittäviä äärioikeistolaisia liikkeitä, Romaniassa
Rautakaarti-liike ja Unkarissa Nuoliristi-puolue. Esimerkiksi Dylan
Rileyn mukaan Rautakaartin nousu Romanissa oli liitettävissä koko
Romanian poliittisen järjestelmän ongelmiin, jossa poliittisen eliitin
yhteys kansalaisyhteiskuntaan oli heikko.67 Ääriliikkeiden nousulla oli
luonnollisesti ollut yhteytensä myös maailmantalouden lamakauteen,
jonka vaikutukset olivat hyvin voimakkaita maataloustuotteiden vientiin nojautuneen itäisen Euroopan alueella.68 Erityisesti Suomessa ja
Romaniassa jännittyneillä suhteilla Neuvostoliiton kanssa oli suora
yhteys myös sisäpolitiikkaan. Kommunistien toimintarajoitukset
yhdistivätkin kaikkia kolmea maata.69
Oikeistoradikalismi oli nostanut maailmansotien välisenä aikana
lapuanliikkeen muodossa päätään myös Suomessa, mutta presidentti
P. E. Svinhufvudiin henkilöitynyt porvarillinen laillisuus voitti kui66 Frank, Tibor 1999: Ethnicity, Propaganda, Myth-Making: Studies on Hungarian Connections to
Britain and America 1848–1945. Budapest, Akadémiai Kiadó, 233–251. Frank liittää tämän maailmansotien välisen ajan politiikan myös Yhdysvaltain välittömiin intresseihin pysäyttää unkarilaisten siirtolaisvirta maahan.
67 Riley, Dylan 2010: The Civic Foundations of Fascism in Europe: Italy, Spain and Romania,
1870–1945. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 144–148.
68 1920-luvun lopulla alkaneen ja pitkälle 1930-luvun puolelle jatkuneen maailmantalouden
laman vaikutukset Itä-Euroopassa, ks. esim Berend, Iván T. 1998: Decades of Crisis: Central and
Eastern Europe before World War II. Berkeley, University of California Press, 253–265.
69 Ks. esim. Hitchins, Keith 1994: Rumania 1866–1947. Oxford, Clarendon Press, 398–400;
Ormos, Mária 2007: Hungary in the Age of the Two World Wars 1914–1945 (translated by Brian
McLean). Boulder, Social Science Monographs, Highland Lakes, New Jersey, Atlantic Research
and Publications, Inc., 107; ja Alapuro, Risto 1988: State and Revolution in Finland. Berkeley,
University of California Press, 203–210.
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tenkin lopulta, ja oikeiston vallankaappaus jäi toteutumatta. Vertaillessaan kehitystä Suomessa ja itäisessä Euroopassa maailmansotien välisenä aikana Risto Alapuro on liittänyt oikeistoradikalismin nousun
itäisessä Euroopassa etenkin modernisaatiokehityksen ongelmiin, kun
taas Suomessa 1930-luvun alun oikeistoliikehdintä perustui kansalliselle pohjalle, vuoden 1918 valkoisen Suomen palautukselle. Suomessa lapuanliikettä aluksi myötäilleet itsenäiset talonpojat vetivät
tukensa pois liikkeeltä sen uhatessa vallinnutta poliittista järjestelmää.70 Maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien yhteistyön varaan perustuneen punamultahallituksen syntyä vuonna 1937 voidaan pitää osoituksena sisäpoliittisten olojen vakiintumisesta. Tämän vakiintumisen
pani merkille myös 1930-luvun lopulla Yhdysvaltain lähettilääksi Helsinkiin saapunut Arthur Schoenfeld.71
Romanian sisäisiin oloihin liittyvässä Yhdysvaltain ulkoministeriön sodanjälkeisen ajan suunnittelussa vuosina 1942–1944 huomioitiin maan maailmansotien välisen ajan poliittiseen järjestelmän
ongelmat demokratianäkökulmasta. Vaikka vuoden 1923 perustuslaki oli luonut ulkonaisia edellytyksiä parlamentaariselle demokratialle, Romanian sotienvälisen poliittisen järjestelmän nähtiin kuitenkin
perustuneen kuninkaan tai vaikutusvaltaisista poliitikoista koostuvan
sisäpiirin varaan. Epärehellisyyttä, korruptiota ja ajoittaista väkivaltaa
oli myös käytetty toivotun vaalituloksen saavuttamiseksi. Iuliu Maniun
laajempia kansankerroksia edustaneen talonpoikaispuolueen vuoden
1928 vaalien jälkeinen valtakausi näyttäytyi tältä kannalta myönteisempänä ajanjaksona, mutta maailmantalouden lama ja sisäinen valtakamppailu olivat vieneet pohjan talonpoikaispuolueen poliittisen
demokratian vahvistamisen tavoitteilta. Autoritaariset piirteet voimistuivatkin Romanian poliittisessa elämässä 1930-luvun aikana ja demo-

70 Alapuro 1988, 214–218, 255–259 ja 272–275. Alapuro kiinnittää huomiota itäisen
Euroopan maiden hitaaseen talouskasvuun, nopean väestönkasvun aiheuttamiin ongelmiin
ja maaseutuproletariaatin vaikeaan asemaan. Alapuron mukaan alueen hallitukset tunnistivat
modernisaation välttämättömyyden, mutta paikallisilla poliittisilla eliiteillä ei kuitenkaan ollut
valmiutta syvällisiin uudistuksiin.
71 De Santis 1980, 59.
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kraattisen perustuslain kulissi murtui lopullisesti vuonna 1938 siirryttäessä kuninkaan johtoasemaan perustuvaan järjestelmään.72
Balkanin ja Tonavan aluekomitea toisti keväällä 1944 loppuraportissaan Romanian osalta nämä samat näkökohdat. Yhdysvaltain hallitukselle suositeltiinkin, kunhan sotilaalliset näkökohdat vain sallisivat,
toimenpiteitä Romanian nykyisen ”totalitaarisen” poliittisen järjestelmän korvaamiseksi edustuksellisemmalla ja vakaata yleistä kehitystä
tukevalla poliittisella järjestelmällä. Aluekomitean mukaan tavalliset
romanialaiset halusivat kyllä päästä eroon syksyllä 1940 kuninkaan
syrjäyttäneen marsalkka Ion Antonescun nykyhallinnosta. Yhdysvaltain intressejä palvelisi myös sellainen talouden ja yhteiskunnallisten
olojen kehitys, joka takaisi kansalaisille entistä yhtäläisemmät mahdollisuudet ja paremman elintason.73 Romaniasta oli tullut ensimmäisen
maailmansodan rauhanteon jälkeisten huomattavien aluelaajennusten
seurauksena erittäin monikansallinen valtio, ja yhtenä laajempana
Romaniaan liittyvänä erityiskysymyksenä nousi myös esiin kysymys
kansallisten vähemmistöjen epätasa-arvoisesta kohtelusta ja vähemmistöryhmien romanialaistamisesta.74 Esimerkiksi arvostettu maantieteilijä Isaiah Bowman kiinnitti komiteakeskusteluissa huomiota
Romanian kyvyttömyyteen integroida ja hallinnoida ensimmäisen
maailmansodan rauhanteoissa hankittuja alueita.75
Unkarissakin maan sotienvälisen ajan poliittinen järjestelmä täytti
suunnittelijoiden arvioissa ainoastaan ulkoisesti poliittisen demokratian keskeiset vaatimukset. Säännöllisten vaalien toimittamisesta huolimatta äänioikeutta oli rajoitettu ja etenkin maaseudulla vaalituloksia
72 Philip E. Moselyn muistio Rumania (4.2.1943), Notter file 560-P-197 ja John C.
Campbellin muistio Rumania: Political Structure and Forces (18.2.1943), Notter file 600-T-241.
MFK 182, eduskunnan kirjasto.
73 Balkanin ja Tonavan aluekomitean muistio Romaniasta Treatment of Enemy States:
Rumania (15.4.1944), Notter file 1411-PWC-139. Esimerkiksi Dennis Deletant luonnehtii Antonescun hallintoa autoritaariseksi sotilasdiktatuuriksi, jossa Bratianun ja Maniun tapaisia oppositiopoliitikkoja kuitenkin jossain määrin siedettiin. Näistä poikkeuksista huolimatta Antonescun
hallinnon vastustajat, etenkin äärioikeistolainen Rautakaarti ja kommunistit, pidettiin kurissa erittäin ankarin ottein. Deletant, Dennis 2006: Hitler’s Forgotten Ally: Ion Antonescu and His Regime,
Romania 1940–44. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 69–75.
74 Ks. esim. Philip E. Moselyn muistio Rumania (4.2.1943), Notter file 560-P-197. MFK 182,
eduskunnan kirjasto.
75 Sodanjälkeisen ulkopolitiikan neuvoa-antavan komitean alueellisten kysymysten alakomitean kokouspöytäkirja 21.8.1942, Notter file 592-17. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
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järjesteltiin vallanpitäjille mieleiseksi. Unkarin vahvan miehen, valtionhoitaja Miklós Horthyn, keskeinen asema maan poliittisessa järjestelmässä vahvistui edelleen 1930-luvun aikana. Muistiossaan ulkoministeriön korkean tason PWC-komitealle keväällä 1944 Balkanin
ja Tonavan aluekomitea totesikin, ettei Unkarissa ollut kehittynyt
todellista poliittista demokratiaa, ja maan ulkopoliittiset revisiovaatimukset epäoikeudenmukaiseksi koettuun ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen Trianonin rauhansopimukseen olivat olleet omiaan
luomaan alueellista epävakautta Keski- ja Kaakkois-Eurooppaan.
Vakaan ja rauhanomaisen alueellisen kehityksen turvaamiseksi Yhdysvaltain intresseissä olisi Unkarin poliittisen järjestelmän vastaavanlainen uudistaminen edustuksellisuuden ja kansanvaltaisuuden suuntaan kuin Romaniassa.76
Sodanjälkeisten reformivaatimusten osalta ulkoministeriön suunnittelijoiden huomio kiinnittyi erityisesti Unkarin epätasaisiin maanomistusoloihin ja laaja-alaisen maareformin tarpeeseen. Lisäksi vaali
järjestelmä tulisi uudistaa. Nämä reformit linkittyisivät vahvasti
toisiinsa: sodanjälkeiseen Unkariin liittyvän suunnittelun keskeisenä
lähtökohtana nimittäin oli maataomistavan suurtilallisen säätyläistön
ja poliittisen vallan välinen yhteys. Tämän asetelman purkamiseksi
Unkarissa olisi toimeenpantava maareformi, jossa suurtilallisten maat
jaettaisiin itsenäisille talonpojille. Ulkoministeriön poliittisen tutkimusosaston apulaispäällikkö Philip E. Mosely oli ennakoinut muistiossaan helmikuussa 1943, että Unkarin nykyjärjestelmän ajautuessa
kriisiin talonpoikien tyytymättömyys vallitseviin oloihin saattaisi purkautua jopa vallankumouksellisena toimintana.77 Ulkoministeriön
suunnittelijat toivoivatkin mahdollisimman rauhanomaista ja vakaata
kehitystä, jossa huolellisesti etukäteen pohjustettu maareformi pantaisiin toimeen suhteellisen pitkän siirtymävaiheen kuluessa. Maareformisuunnitelmiin liittyi myös huomioita teknisestä ja taloudellisesta

76 Balkanin ja Tonavan aluekomitean muistio Unkarista Treatment of Enemy States: Hungary
(1.5.1944), Notter file 1411-PWC-151. Ks. myös Philip E. Moselyn muistio Hungary (4.2.1943),
Notter file 560-P-196. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
77 Balkanin ja Tonavan aluekomitean muistio Unkarista Treatment of Enemy States: Hungary
(1.5.1944), Notter file 1411-PWC-151. Philip E. Moselyn muistio Hungary (4.2.1943), Notter file
560-P-196. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
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tuesta viljelijöille. Esimerkiksi talonpoikien luotonsaantimahdollisuuksia voitaisiin parantaa ulkomaisen avun turvin.78
Erotuksena sotienvälisen ajan valtapoliittiseen ajatteluun nojautuneista diplomaateista Horthyn Unkarin poliittisen järjestelmän jatkuminen edes jossain muodossa ei ollut tässä tilanteessa vaihtoehto.
Historioitsija Ignác Romsics on kiinnittänyt tähän liittyen huomiota
ulkoministeriön sodanjälkeisen ajan suunnittelussa vaikuttaneiden
henkilöiden jo lähtökohtaisesti kriittiseen suhtautumiseen suhteessa
maailmansotien välisen ajan Unkariin. Romsicsin mukaan eräiden
suunnittelutyöhön osallistuneiden henkilöiden, kuten Moselyn,
Howardin, Powerin ja Bradshaw’n, tekstejä analysoimalla on pääteltävissä, että heidän asennoitumisessaan ja henkilökohtaisissa kontakteissaan näkyi erityisesti Yhdysvaltoihin 1930-luvun lopulla asettuneen
Unkarin sotienvälistä poliittista järjestelmää kritisoineen Rusztem
Vámbéryn ajattelu. He odottivatkin Horthyn Unkarin kaatumista
ja nopeaa demokratisoitumiskehitystä maassa sodassa kärsityn tappion jälkeen. Radikaaliin maareformiin kiteytynyt muutosvaatimus
koski koko poliittista järjestelmää ja siten myös eräitä keskeisiä vallitsevan järjestelmän puitteissa toimineita oppositiovoimia (mm. István
Bethlenin edustama ”konservatiivis-liberaalinen” oppositio).79 Mahdollisia muutoksia Unkarin sotienvälisen revisionismin ytimessä olleeseen Trianonin rauhansopimukseen ei kuitenkaan suljettu pois. Alueellisten jännitteiden rauhoittamiseksi suunnittelutyössä olivatkin
esillä maltilliset rajantarkistukset Unkarin hyväksi Romanian ja
Unkarin välejä hiertäneessä Transilvanian kysymyksessä. Nämä muutokset olivat kuitenkin huomattavasti vähäisempiä kuin akselimaiden
toimeenpaneman Wienin toisen välitystuomion aluemuutokset.80

78 Hyvä kokonaisesitys maareformisuunnitelmista Unkarissa, ks. ulkoministeriön aluetutkimuksen osaston Thomas F. Powerin yksityiskohtaisen sodanjälkeisen ajan suunnittelun pohjaksi
laatima ns. H-asiakirja Hungary: Political Problems: Land Reform (2.5.1944), Notter file 1520-H87a. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
79 Romsics 1993, 280–283. Vámbéry toimi vuosina 1947–1948 lyhyen jakson Unkarin lähettiläänä Yhdysvalloissa.
80 Balkanin ja Tonavan aluekomitean muistio Unkarista Treatment of Enemy States: Hungary
(1.5.1944), Notter file 1411-PWC-151. Ks. myös Balkanin ja Tonavan aluekomitean H-asiakirja
Hungary: Rumania: Territorial Problems: Transylvania (20.4.1944), Notter file 1520-H-43a. MFK
182, eduskunnan kirjasto.
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Verrattuna tilanteisiin Romaniassa ja Unkarissa, Yhdysvaltain ulkoministeriön suunnitelmissa ei ollut vastaavanlaisia Suomea koskevia
maailmansotien välisen ajan kehityksestä nousevia reformivaatimuksia.
Poliittisten äärisuuntien heikko vaalimenestys ja perustuslaillisuutta
tukevien voimien vahvistuminen 1930-luvun aikana oli huomioitu jo
Suomen maakomiteassa vaikuttaneen Andreas G. Ronhovden muistiossa Suomen sisäisistä oloista helmikuussa 1943. Suomen maakomitea tiesi kuitenkin varoittaa muistiossaan keväällä 1944 poliittiseen
vähemmistöön kuuluvista ”taantumuksellisista” voimista, jotka saattaisivat käyttää laajalle levinnyttä ”venäjänpelkoa” omien tavoitteidensa
edistämiseen. Kyseisiä ”taantumuksellisia” voimia ei kuitenkaan määritelty sen yksityiskohtaisemmin. Ronhovde oli tarkoittanut näillä
lähinnä eräitä suomalaisen liike-elämän keskeisiä tahoja, eli suurmaanomistajia ja merkittäviä selluloosa- ja paperitehtailijoita. Tällöin ”taantumuksellisuus” liittyi tosin ensisijaisesti yhteiskunnallisten
uudistusten vastustamiseen. Ronhovde näki perustuslaillisuuden periaatteella Suomessa pitkän jatkumon ja poliittisella kentällä sen suoranaisten vastustajien joukkoon luettiin lähinnä äärivasemmisto (kommunistit) sekä äärioikeistoa edustavia poliittisia liikkeitä (lapuanliike
ja IKL). Esimerkiksi 1930-luvun alun lapualaisvuosina perustuslaillisuus oli kuitenkin haastettu voimakkaasti. Toimeenpannuista reformeista vuoden 1918 maareformin keskeisenä poliittisena seurauksena
pidettiin konservatiivisten itsenäisten talonpoikien määrän kasvua.81
Tämähän oli yleisellä tasolla toivottu tuleva kehityskulku myös Unkarissa toisen maailmansodan jälkeen.
Vaikka suomalainen demokratia erottuikin näissä Yhdysvaltain
ulkopolitiikan suunnittelijoiden asiakirjoissa selvästi edukseen syvenevän autoritaarisen kehityksen Romaniasta ja Unkarista, kannattaa
myös muistaa, että tilanne ei Suomessakaan ollut demokratianäkökulmasta suinkaan täydellinen. Äärivasemmiston toimintaan puututtiin
sotien välillä tiukasti valtiollisen turvallisuuden nimissä.82 Suunnitte81 Suomen maakomitean muistio Treatment of Finland (10.5.1944), Notter file 1411-PWC161. Andreas G. Ronhovden muistio Political Forces in Finland (18.2.1943), Notter file 600-T245. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
82 Hyvä kiteytys äärivasemmiston toimintaedellytyksistä valkoisessa Suomessa, ks. Hentilä,
Seppo 2018: Pitkät varjot: Muistamisen historia ja politiikka. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Siltala,
130–142.
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lijoiden tiiviissä analyyseissa ei myöskään käsitelty tarkemmin kysymystä kansallisen eheytymisen vaikutuksesta sisällissodan jakaman
suomalaisen yhteiskunnan ristiriitojen tasaantumisessa. Esimerkiksi
Ville Okkonen ja Ville Laamanen haastavat tuoreessa Historiallisen
Aikakauskirjan numerossa vallitsevaa historiakuvaa 1930-luvun kansallisesta eheytymisestä. Heidän mukaansa oikeistoradikalismin vaikutus jatkui ulkoparlamentaarisen toiminnan hiipuessa vielä eduskuntatyöskentelyn puitteissa ja konsensushakuisempi politiikka ajoittuu
myöhemmäksi kuin tähän mennessä on usein tutkimuskirjallisuudessa
esitetty.83
Vertailtaessa maakohtaisia suunnitelmia on huomioitava myös
alueellinen viitekehys. Suomi esiintyi alueellisissa suunnitelmissa pääsääntöisesti muiden Pohjoismaiden ryhmässä. Itsenäistymistä seuranneina vuosina Suomi oli liitetty pikemmin muiden niin sanottujen
reunavaltioiden (Puola ja Baltian maat) joukkoon, mutta niin kutsuttu pohjoismainen suuntaus vahvistui Suomen ulkopolitiikassa
1930-luvun puolivälistä lähtien. Tämä ulkopoliittinen käänne, erityisesti Suomen ulkoministerin osallistuminen Pohjoismaiden ulkoministeritapaamisiin (vuodesta 1935 lähtien), pantiin merkille myös
Yhdysvaltain sodanjälkeisen ajan suunnittelussa.84 Tosin epävirallisen
turvallisuuspoliittisen johtoryhmän vuosina 1933–1935 lanseeraama
pohjoismainen suuntaus ei välittömästi syrjäyttänyt Kansainliittoon
orientoitunutta linjaa Suomen ulkopolitiikassa, kuten Timo Soikkanen on tuonut esiin.85 Suomen maakomitea esitti kuitenkin muistiossaan keväällä 1944 muut Pohjoismaat Suomen luonnollisena alueellisena viiteryhmänä. Suomi muistuttikin poliittisten, taloudellisten,
yhteiskunnallisten ja uskonnollisten olojensa puolesta läheisesti Skandinavian maita.86 Vaikka suunnitelmat mahdollisista tulevista alueellisista yhteistyöhankkeista jäivätkin Pohjolassa enemmän luonnoste83 Okkonen, Ville ja Laamanen, Ville 2018: Kansalaisuus, politiikka ja laillisuus Mäntsälän
kapinan jälkeen. Historiallinen Aikakauskirja 116: 1 (2018), 15–28.
84 Andreas G. Ronhovden muistio Regional Organization in Northern Europe (2.2.1944),
Notter file 850-R-83. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
85 Soikkanen, Timo 1984: Kansallinen eheytyminen – myytti vai todellisuus: Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjat ja vuorovaikutus Suomessa vuosina 1933–1939. Porvoo, WSOY, 374–386.
86 Suomen maakomitean muistio Treatment of Finland (10.5.1944), Notter file 1411-PWC161. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
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luasteelle87 verrattuna vastaaviin suunnitelmiin Itä-Euroopassa, tämä
alueellinen viiteryhmä oli osaltaan yksi keskeinen palanen kokonaiskuvassa suotuisasta kehityksestä Suomessa. Kun entistä autoritaarisemmat hallinnot yleistyivät 1930-luvulla Euroopan muissa pienissä
maissa, Pohjoismaat erottuivat omaksi demokraattisten maiden ryhmäkseen ja kanssakäyminen yhteiskunnan eri sektoreilla oli kehittynyt myönteisesti − joskin toisen maailmansodan syttyminen oli
myös paljastanut tämän pohjoismaisen yhteistyön rajat. Sotienvälinen alueellinen yhteistyö itäisessä Euroopassa oli puolestaan ollut
jakavaa ja suuntautunut erityisesti alueen revisionistisia valtioita vastaan. Alueellisen vakauden edellytysten vahvistaminen olikin ollut
keskeinen elementti ulkoministeriön suunnitelmissa tulevasta kehityksestä alueella.88
Kysymys poliittisen järjestelmän vakiintumisesta, yhteiskunnallisesta vakaudesta ja eräänlaisista yhteiskunnallisista ”kehitystasoista”
liitettiin myös Neuvostoliiton mahdollisiin tilannearvioihin. Esimerkiksi korkean tason PC-suunnittelukomitean istuntoon syksyllä 1944
osallistuneen suurlähettiläs Averell Harrimanin mukaan Suomessa ja
Tšekkoslovakiassa, joissa ihmiset olivat koulutettuja ja poliittinen järjestelmä vakiintunut, Neuvostoliitto ei puuttuisi ainakaan laajamittaisesti asioihin. Näitä maita suuremmassa vaaravyöhykkeessä olisivat
kuitenkin poliittisesti epävakaammat Balkanin maat ja Puola. Neuvostoliitto olikin huolissaan itselleen vihamielisten poliittisten voimien
mahdollisesta noususta hallitusvaltaan kyseisissä maissa.89 Näin ollen
riittävän syvälle juurtunut demokraattinen poliittinen järjestelmä ja
viime kädessä valistuneista kansalaisista koostuva yhteiskunta olisivat
ennakoitavan, vakaan ja rauhanomaisen poliittisen kehityksen takeena.

87 Ks. Andreas G. Ronhovden muistiot Possible Regional Arrangements in Northern Europe
(8.2.1943), Notter file 600-T-234 ja Regional Organization in Northern Europe (2.2.1944),
Notter file 850-R-83. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
88 Ks. esim. muistiot An East European Union (as considered to June 19, 1942), Notter file
546-11 ja An East European Union (as considered to October 10, 1942), Notter file 560-P-24.
MFK 182, eduskunnan kirjasto.
89 PC-komitean kokouspöytäkirja 25.10.1944, Notter file 1381-81. MFK 182, eduskunnan
kirjasto.
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”Minimimallista” ”Suomen malliksi”
Saksan koalition hajottua sotatapahtumien seurauksena vuosina
1944–1945 maakohtainen tilanne Suomessa, Romaniassa ja Unkarissa kehittyi nopeasti eri suuntiin. Eräänä ratkaisevana käännekohtana oli neuvostojoukkojen saapuminen Romaniaan ja Unkariin, kun
taas Suomi onnistui välttämään neuvostomiehityksen. Romanian liittäminen Neuvostoliiton suljettuun etupiiriin käynnistyi lähes välittömästi Romanian irtauduttua Saksan koalitiosta elokuussa 1944
ja Moskovassa oleskelleiden romanialaisten kommunistien saapuessa maahan puna-armeijan kuormastossa.90 Unkarissa tämä sodanjälkeinen kansandemokratiakehitys toteutui vaiheittain, mutta tultaessa vuosiin 1947–1948 kommunistit olivat onnistuneet nujertamaan
jäljellä olleen poliittisen opposition.91 Samalla myös Yhdysvaltain
ulkoasiainhallinnossa siirryttiin vähitellen kylmän sodan aikakauden
jakolinjoihin, vaikka esimerkiksi Charles E. Bohlen hahmotteli vielä
lokakuussa 1945 Itä-Eurooppaan mallia sodanaikaisten suunnitelmien
”minimimallin” mukaisten Neuvostoliiton oikeutettujen turvallisuusintressien pohjalta.92 Paikan päälle sodan jälkeen lähetetyt amerikkalaisdiplomaatit joutuivat kuitenkin lähes välittömästi kohtaamaan
Itä-Euroopassa vallitsevan todellisuuden. Vastakkainasettelun ilmapiirissä samaistumiskohteeksi ja ”demokratiaa” vaaliviksi tahoiksi
valikoituivat nyt Neuvostoliitolle myötämielisten hallintojen varjossa toimivat usein entisen poliittisen eliitin edustajat. Ulkoministeriön sotavuosien reformistisen ajattelun sijaan menneisyyttä tulkittiin
nyt ilmeisen ihanteelliseen sävyyn länsimaisen demokratiakehityksen
edellytysten kannalta, kuten Yhdysvaltain edustajana Romaniassa toiminut Burton Berry kuvaillessaan Romaniaa ”latinalaisena saarekkeena slaavilaisessa meressä”.93

90 Ks. Glenny, Misha 1999: The Balkans 1804–1999: Nationalism, War and the Great Powers.
London, Granta Books, 518–524.
91 Ks. Borhi, László 2002: Soviet Rule in Hungary 1945–1953. Teoksessa Vehviläinen, Olli ja
Pók, Attila (toim.) 2002: Hungary and Finland in the 20th Century. Helsinki, SKS, 157–183.
92 Mark, Eduard 1979: Charles E. Bohlen and the Acceptable Limits of Soviet Hegemony
in Eastern Europe: Memorandum of 18 October 1945. Diplomatic History, Vol. 3, No. 2 (Spring
1979), 201–213.
93 De Santis 1980, 205–206.
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Tilanne Suomessa lähti kehittymään jo heti välirauhansopimuksen
solmimisen jälkeen erilaiseen suuntaan kuin Romaniassa ja Unkarissa, ja myös Bohlen totesi edellä mainitussa tilannearviossaan lokakuussa 1945, että Suomi oli poikkeus täydellistä kontrollia kohti vievästä säännöstä Neuvostoliiton raja-alueen maissa. Bohlenin mukaan
olisi Neuvostoliiton omissakin intresseissä järjestää keskinäiset suhteet
vastaavalla kestävällä tavalla myös muualla.94 Siirryttäessä ulkoministeriön suunnittelupöydältä varsinaiseen sodanjälkeiseen aikaan hahmoteltu avoimiin vaikutuspiireihin perustunut kokonaisratkaisu Neuvostoliiton ja sen läntisten rajanaapurien tulevissa suhdejärjestelyissä
typistyikin lopulta ”Suomen malliksi”. Neuvostoliiton miehityksen
välttämisen ohella ”Suomen malli” vaati tuekseen myös ulkopoliittisen
suunnanmuutoksen ja presidentti J. K. Paasikiven linjan mukaisen
valmiuden turvata Neuvostoliiton sodanjälkeiset turvallisuusintressit
Suomen itsenäisen liikkumavaran säilyttämiseksi.95 Yhdysvallat katsoikin jo pian Suomen poliittisten olojen mahdollistavan diplomaattisuhteiden palauttamisen, joka toteutui elokuussa 1945. Suomen taloudellisen aseman ja teollisuuden toimintaedellytysten vahvistaminen
oli ollut mukana jo ulkoministeriön sodanaikaisissa suunnitelmissa96,
ja Yhdysvaltain sodan jälkeen myöntämillä luotoilla (Export-Import
Bank) oli merkittävä vaikutus Neuvostoliiton sotakorvausten rasittamalle Suomen taloudelle.97
Artikkelissa on tarkasteltu sodanjälkeisen ”Suomen mallin” taustaa
Yhdysvaltain ulkoministeriön suunnittelutyössä vuosina 1942–1945.
Kylmän sodan aikaiseen Neuvostoliiton turvallisuusvyöhykkeeseen
YYA-sopimuksella liitetyn mutta samalla sotaa edeltäneet perustuslait ja demokraattisen poliittisen järjestelmän sekä yhteydet länteen säilyttäneen Suomen kansainvälisen aseman yleiset suuntaviivat
olivat jo varsin pitkälti luettavissa näistä suunnitelmista. Vertailtaessa
94 Mark 1979, 207–209.
95 Paasikiven näkemys ”ystävyyden politiikan” edellytyksistä Suomen ja Neuvostoliiton välillä
kiteytetään hyvin esimerkiksi hänen päiväkirjamerkinnässään 21.9.1946 (H.V. kirje lähettiläs Eero
A. Wuorelle; P.S. jälkeen), Blomstedt, Yrjö ja Klinge, Matti (toim.) 1985: Paasikiven päiväkirjat 1.
osa: 28.6.1944–24.4.1949. Porvoo, WSOY, 699–701.
96 Ks. Suomen maakomitean muistio Treatment of Finland (10.5.1944), Notter file 1411-PWC161. MFK 182, eduskunnan kirjasto.
97 Ks. Hanhimäki, Jussi M. 1996: Rinnakkaiseloa patoamassa: Yhdysvallat ja Paasikiven linja
1948–1956. Helsinki, SHS, 26–28.
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Yhdysvaltain tavoitteita Suomessa suhteessa Romaniaan ja Unkariin
on oleellista huomata, että nimenomaan Suomessa vallitseva perustuslaillinen poliittinen järjestelmä sekä jo sotaa edeltäneinä vuosina vakiintunut paikka osana Pohjoismaiden alueellista viiteryhmää
olivat sellaisenaan Yhdysvaltain hyväksyttävissä. Romaniassa ja Unkarissa laajemman Neuvostoliiton läntisen raja-alueen maita koskevan
kokonaisratkaisun osana olisi puolestaan toimeenpantava laaja-alaisia
yhteiskunnallisia reformeja, edistettävä rakentavaa alueellista yhteistyötä ja tehtävä ylipäätään selvä pesäero sotienväliseen aikaan. Suomen
erityisasema Yhdysvaltain ulkoministeriön sodanjälkeisen ajan suunnittelussa vuosina 1942–1945 perustui siis monin tavoin myönteiseen
kuvaan poliittisesta, taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä
Suomessa etenkin 1930-luvun aikana, jolloin autoritaariset hallinnot
nostivat päätään lähes kaikkialla Euroopassa. Samalla laajemmassa
viitekehyksessä ulkoministeriön suunnittelijat tavoittelivat Neuvosto
liiton läntisen raja-alueen maissa kokonaisratkaisua, jossa Neuvostoliitolle annettavat turvatakeet mahdollistaisivat länsimaisen yhteiskuntajärjestelmän peruspiirteet myös näissä maissa. Suunnittelutyön tullessa
päätökseen Suomi oli selvästi Romaniaa ja Unkaria edellä tämän laajemman tavoitteen toteutumisedellytysten kannalta nimenomaan
sisäisten olojensa puolesta.
Yksi keskeinen elementti oli kuitenkin poissa siirryttäessä kylmän
sodan aikakauteen: sodanaikaiset suunnitelmat olivat perustuneet
siihen, että johtavien liittoutuneiden välinen yhteistyö voisi jatkua
sodanjälkeisessä maailmassa, jonka vakauden takaisivat osaltaan avoimien vaikutuspiirien mukaiset järjestelyt Neuvostoliiton länsirajalla.
Sodanjälkeiseen ”Suomen malliin” liittyvänä keskeisenä epävarmuustekijänä oli sen riippuvuus kylmän sodan jännittyneiden suurvaltasuhteiden tulevasta kehityksestä. Yhdysvallat omaksui kuitenkin
Suomen suunnalla Paasikiven presidenttikauden aikana varsin maltillisen ja pidättyväisen linjan, jolla pyrittiin pikemmin tukemaan vallitsevaa herkkää asetelmaa Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Tästä
huolimatta amerikkalaisilla oli myös epäilyksensä Suomen tulevasta
suunnasta Neuvostoliiton naapurustossa.98 Toisaalta ”Suomen malli”
98

Hanhimäki 1996, 166–172.
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peilautui Washingtonin näkökulmasta myös myönteisenä esimerkkinä,
mikä näkyi 1950-luvulla etenkin ulkoministeri John Foster Dullesin
ajattelussa hänen visioidessaan ”Suomen malliin” pohjautuvaa vaihtoehtoista ratkaisua Neuvostoliiton suljettuun etupiiriin kuuluneille
Itä-Euroopan maille.99

99 Krebs, Ronald R. 2001: Dueling Visions: U.S. Strategy toward Eastern Europe under
Eisenhower. Texas A&M University Press, 28–45.
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Epilogi: jatkuvuudet,
katkokset ja tulevaisuudet
historiantutkimuksessa
m a r j a j a l ava j a pau l i k e t t u n e n

Virolaishistorioitsija Enn Tarvel on todennut, että ”historian kehitykselle on yleensä tyypillistä jatkuvuuden, keston ja kontinuiteetin idea,
mutta meidän [virolaisten] lähihistoriaamme kantaa diskontinuiteetin
idea”. Vastakohtana Virolle näyttäytyy tässä tarkastelussa Suomi, jossa
kansallinen kehityskertomus on Tarvelin mukaan onnistuttu esittämään lineaarisena, jatkuvuuksia korostaen.1
Tarvelin havainnolla on laajempaakin kantavuutta. Ajatus historiallisesta epäjatkuvuudesta tai suorastaan radikaalista katkoksesta – jonkinlaisesta ”vuodesta nolla” tai useammastakin sellaisesta
– on sävyttänyt itäisessä Euroopassa monien historioitsijoiden tapaa
jäsentää maansa menneisyyttä.2 Oman kansallisen historian ideaan
jo sinänsä kuuluu jatkuvuuden oletus, mutta sen mukainen menneisyys on voitu hahmottaa ulkoisten voimien aiheuttamina poikkeamina
kansalliselta kehitystieltä ja nykyisyys tälle tielle paluun pyrkimyksinä. Pohjoismaissa sen sijaan modernia historiankirjoitusta viime vuo1 Siteerattu Veikko Jarmalan artikkelissa tässä julkaisussa.
2 Mishkova, Diana, Balázs Trenscényi & Marja Jalava 2014: Introduction. Teoksessa Diana
Mishkova, Balasz Trencsényi & Marja Jalava (toim.) “Regimes of Historicity” in Southeastern
and Northern Europe, 1890–1945. Discourses of Identity and Temporality. Basingstoke, Palgrave
MacMillan, 14–15.
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sikymmeniin saakka dominoineena diskurssina voi pitää vähittäistä
muutosta korostavaa ajallista hahmotusta. Siinä keskeistä on ollut jatkuvuuden säilyttäminen menneisyyden ja nykyisyyden välillä samalla
kun tulevaisuus on nähty edistyksenä kohti parempaa aikakautta.3
Suomen kaksinainen asema lännen ja idän välissä näkyy siinä, että
suomalainen historiankirjoitus on perinteisesti ollut vahvasti kiinnittynyttä pohjoismaiseen kontinuiteetin ideaan, vaikka menneisyydestä olisi mahdollista löytää aineksia myös itäisiin epäjatkuvuutta
korostaviin tulkintoihin. Radikaalina katkoksena voisi pitää vaikkapa
Ruotsin valtakunnan itäisten osien liittämistä Venäjään vuonna 1809,
vuoden 1906 eduskuntauudistusta tai vuoden 1918 sisällissotaa. Kaikissa tapauksissa muutos Venäjän imperiumin tilanteessa avasi mahdollisuuden murrokselle, jota voi luonnehtia jyrkäksi ja äkkinäiseksi.4
Suomessa nämä ilmeiset epäjatkuvuudet toimivat kuitenkin pitkään lähinnä kimmokkeina entistä sinnikkäämpään jatkuvuuksien
etsimiseen ja löytämiseen. Katkokset saatiin sisällytetyksi kansalliseen historiaan ulkoisten ja sisäisten tekijöiden erottelun avulla. Kansallinen toimijuus pysyi ja jatkui siinä, miten sisäisellä tahdolla vastattiin ulkoisiin muutoksiin ja uhkiin. Esimerkiksi sisällissodan jälkeen
historioitsijoiden oli yhä mahdollista pitää jatkuvuuden edustajina
porvarillista eliittiä ja maata omistaneita itsenäisiä talonpoikia, joiden
nähtiin ilmentävän suomalaisen kansan muuttumatonta ydintä.5 Vaihtoehtoisesti sisällissotaa saatettiin pitää valitettavana ”episodina”, joka
ei kuitenkaan viime kädessä näyttäytynyt kohtalokkaana häiriönä
kansakunnan täydentymisessä.6 Sivistyneistön joukossa oli kansaan
pettyneitä, mutta kansa oli mahdollista määritellä niin, ettei siihen tarvinnut olla pettynyt. ”Vapaussodan” käsite kertoi, että sodan oli voit-

3 Jalava, Marja 2014: Latecomers and Forerunners. Temporality, Historicity, and Modernity in
Early Twentieth-Century Finnish Historiography. Teoksessa Diana Mishkova, Balasz Trencsényi
& Marja Jalava (toim.) “Regimes of Historicity” in Southeastern and Northern Europe, 1890–1945.
Discourses of Identity and Temporality. Basingstoke, Palgrave MacMillan, 43, 58.
4 Ks. myös Alapuro, Risto 2010: Ulkoinen ja sisäinen: Suomen poliittisen kulttuurin pitkä linja.
Yhteiskuntapolitiikka, 75 (5), 529–530.
5 Ahtiainen, Pekka & Jukka Tervonen 1996: Menneisyyden tutkijat ja metodien vartijat. Matka
suomalaiseen historiankirjoitukseen. Käsikirjoja 17: 1. Helsinki, Suomen Historiallinen Seura,
229–230.
6 Alapuro 2010, 533.
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tanut Suomen kansa ulkoista vihollista ja sen palvelukseen harhautuneita vastaan.
Jatkuvuuden tunnistaminen ja tunnustaminen oli suomalaishistorioitsijoiden näkemyksissä historiallisen ajattelun ominaispiirre. Näin
asian näki muun muassa Arvi Korhonen Historiallisessa Aikakauskirjassa vuonna 1922. Korhosen mukaan historiallinen katsomustapa tarkasteli menneisyyttä ”evolutsionin” eli tasaisesti jatkuvan kehityksen,
kehityksen kokonaiskulun kannalta. Sen vastakohta oli ”revolutsioni”
eli vallankumous. Siinä missä evolutiivinen historiallinen ajattelu pysyi
olevien olojen pohjalla, vallankumouksellinen ajattelu hylkäsi tämän
todellisuusperäisen lähtökohdan ja käsitteli kaikkea, niin ihmisiä kuin
olojakin, sellaisina kuin niiden olisi pitänyt olla jonkin abstraktin
teoreettisen idean vaatimuksia vastatakseen. Kuten Korhonen asian
kiteytti, ”ei kai voitane kieltää, ettei olisi parempi harkita mahdollisuudet ja toimia niiden rajoissa kuin pyrkiä pilviin ja herätä kovaan
todellisuuteen vasta sitten kuin niskat on nurin”.7
Historialliseen metodiin perehtyessään historian opiskelijat kohtasivat saman sanoman vuosikymmeniä myöhemmin. Teoksessaan
Nykyajan historiantutkimus vuodelta 1965 Pentti Renvall piti ymmärrettävänä, että ne, jotka halusivat radikaalisti muuttaa ”olevia oloja”,
olivat tyytymättömiä, ”jos heidän yrityksiään hillitään viittaamalla
niihin rajoihin, mitä todellisuus ja siihen sisältyvä historiallinen jatkuvuus asettaa”. Hän luotti kuitenkin siihen, että ”ennemmin tai myöhemmin piittaamattomuus todellisuudesta kostautuu ja työntää syrjään sellaiset yritykset, joissa sitä ei ole otettu huomioon”.8
Nykykäsitteitä käyttäen voisi sanoa, että Korhonen ja Renvall
olivat selvästikin tietoisia historiallisen insitutionalismin polkuriippuvuutta koskevasta perusteesistä. Kuten Kristiina Silvanin artikkeli
Ajankohdassa osoittaa, radikaalikaan murros poliittisessa järjestelmässä
ei välttämättä muuta käytännön tasolla toimintakulttuuria tai muutos
on niin vitkaista, että se on mahdollista havaita vasta vuosikymmenten
7 Korhonen, Arvi 1922: Vallankumouksellisesta ja historiallisesta ajattelutavasta. Historiallinen
Aikakauskirja, 20 (1), 2–4, suora lainaus s. 34.
8 Renvall, Pentti 1965: Nykyajan historiantutkimus. Porvoo, WSOY, 377; Kettunen, Pauli 2008:
Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Tampere, Vastapaino,
28–29.
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päästä. Historian aikana vakiintuneista toimintamuodoista ja rakenteista ei toisin sanoen päästä eroon hetkessä tai tahdonvaraisesti, vaan
ne vaikuttavat monin tavoin niihin mahdollisuuksiin, joiden rajoissa
toimijat voivat tehdä tulevaisuutta koskevia valintojaan tässä ja nyt.
Samanaikaisesti Korhosen ja Renvallin pohdintoja on kuitenkin
luettava myös osoituksena akateemisten ja poliittis-ideologisten argumenttien kietoutumisesta toisiinsa. Vaatimus ”olevien olojen” huomioon ottamisesta muuttuu helposti vallitsevien rakenteiden, instituutioiden ja valtasuhteiden oikeuttamiseksi ja sementoimiseksi
tavalla, joka tekee toisenlaisen tulevaisuuden kuvittelemisesta mahdotonta. Herbert Marcuse, 1960-luvun radikaaleja inspiroinut filosofi, kutsui tällaista ajattelua yksiulotteiseksi. Hänen mukaansa historiallisen ajattelun tehtävänä on nimenomaan välittää menneisyys
nykyisyyteen tavalla, joka tarjoaa nyt olemassa olevalle ”toisen” ulottuvuuden. Näin ymmärrettynä historiallinen näkökulma rikkoo nykyisyyden jähmettyneiltä ja välttämättömiltä näyttävät rakenteet, ja avaa
siten suljettuun puhemaailmaan kieltämisen, kiistämisen ja muutoksen
mahdollisuuden. 9
Korhosen ja Renvallin edustaman ”historiallisen katsomustavan”
monet perusoletukset kyseenalaistettiin 1970-luvun jälkeen myös
suomalaisessa historiantutkimuksessa. Kyse oli laajemmasta muutoksesta. Sekä ”arjen historian” nousuun että ”kielelliseen käänteeseen” kuului pyrkimys edetä historiallistamisessa syvemmälle. 1700- ja
1800-luvuilla rakentuneita historiakäsityksiä ja niihin liittyneitä ajan,
kehityksen, kansan ja yhteiskunnan käsitteitä itseään historiallistettiin.
Modernisaatiota pyrittiin tarkastelemaan modernisaatiokertomuksen
ulkopuolelta, jotta tutkijan katse tavoittaisi myös tuon kertomuksen
ja siten historiallistaisi nykyisyyttä eli purkaisi sen itsestäänselvyyksiä.
Ajankohdassa julkaistujen artikkeleiden pohdinnat jatkuvuudesta
ja katkoksista todistavat tällaisesta muutoksesta. Korhoslaisesta ”evolutsionista” on siirrytty huomattavasti monisyisempään ajallisten kerrostumien ja vaikutussuhteiden hahmottamiseen. Mitä erilaisimmat
historialliset toimijat Turun ruotsinkielisistä sosialisteista ja pikkulotista ulkopoliittisiin päätöksentekijöihin ja seksuaalivähemmistöihin
9 Marcuse, Herbert 1969: Yksiulotteinen ihminen. Suomentanut Markku Lahtela. Helsinki,
Weilin+Göös, 113–116.
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asemoidaan nyt omassa ajassaan katsomaan kohti tulevaisuutta, joka
on ollut heille tuntematon, täynnä epävarmuuden hetkiä, kiistoja sekä
avautuvia ja sulkeutuvia vaihtoehtoja.
Historia nykyisyydestä erillisen menneisyyden jäljittämisenä ja
historia menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden kehitysyhteyden
osoittamisena – nämä olivat kaksi puolta siinä historismissa, jota Korhonen ja Renvall edustivat. Kulloistakin toimintaa oli tarkasteltava sen
omien edellytysten kannalta, mutta vahvat jatkuvuusoletukset veivät
vaatimukselta voimaa. Mennyt toiminta näyttäytyi haparoivina ensiaskelina tai kaukonäköisenä suuntautumisena johonkin – yleensä kansallisesti – arvokkaaseen päämäärään. Ajankohdan kirjoittajat historiallistavat toimintatilanteita toisin. Samalla kun edeltävän toiminnan
luomat institutionaaliset ja diskursiiviset ehdot mahdollistivat ja
rajoittivat toimijoiden toimintaa, tulevaisuus oli heille avoin, epävarma ja kiistanalainen. He koettivat suhteuttaa ”kokemustilaansa” ja
”odotushorisonttiaan”10, ja tässä avautui sellaista, mikä oli mahdollista
mutta ei välttämätöntä ja mihin nykyisin usein viitataan kontingenssin
käsitteellä. Kun toimintaa tarkastellaan kokemuksen ja odotuksen
jännitteen kannalta, tarkastelusta tulee ”poliittisen” historiaa.
Monet 1980- ja 1990-lukujen dramaattiset muutokset, kuten ylikansallisten rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen ja Neuvostoliiton
johtaman reaalisosialistisen järjestelmän romahdus, ovat luoneet edellytyksiä uusille näkökulmille menneisiin tulevaisuuksiin. Pohjois
maissa muutokset ovat näkyneet muun muassa yhteiskunnallisen
suunnittelu-uskon kriisinä. Sen myötä sekä tulevaisuus että menneisyys näyttäytyvät aiempaa epävakaampina ja eri ilmiöiden risteytyvät
kehityskulut satunnaisempina.11
Olisi kuitenkin väärin väittää, että historiallisen politiikantutkimuksen kysymyksenasettelut olisivat suoraan seuranneet hallitsevan
poliittisen diskurssin muutosta. Hallitseva poliittinen diskurssi on
10 Vrt. Koselleck, Reinhart 1979: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten.
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 349–375.
11 Stråth, Bo 2014: Regimes of Historicity and Discourses of Modernity. The Conceptualization of Past and Future in Swedish Social Sciences since the 1870s. Teoksessa Diana M
 ishkova,
Balasz Trencsényi & Marja Jalava (toim.) “Regimes of Historicity” in Southeastern and Northern
Europe, 1890–1945. Discourses of Identity and Temporality. Basingstoke, Palgrave MacMillan,
250–251.
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muuttunut, mutta kansallisen jatkuvuuden ajatukset ovat siinä edelleen vahvasti esillä. Globalisaatiosta puhutaan ”meidän” kansallisena
haasteenamme, ja kuva ulkoisiin välttämättömyyksiin sisäisellä tahdollaan vastaavasta kansakuntatoimijasta elää edelleen. Siihen sopii
huoli kansallisesta kilpailukyvystä globaalissa talouskilpailussa samoin
kuin yhteisen kansallisen projektin saavutukseksi esitetyn hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Yhteiskunnalliset muutokset ovat kuitenkin avanneet uusia mahdollisuuksia tämän puhe- ja toimintatavan kritiikille, jossa historiantutkija tarttuu itsestäänselvyyksien
saamiin säröihin ja syventää niitä. Näin esimerkiksi hyvinvointivaltion tulkinnat yhteiseksi kansalliseksi projektiksi osoittautuvat kiinnostavaksi poliittis-ideologiseksi ilmiöksi, jota purkaessaan historiallinen tutkimus avaa näkökulman ristiriitaisten etujen ja tavoitteiden,
kamppailujen, konfliktien ja kompromissien dynamiikkaan. Näkyville
avautuu menneisyyden toimijoille kulloinkin avoimena olleiden vaihtoehtojen laaja kirjo, samalla kun asioiden nykytila menettää raudanlujan vääjäämättömyytensä ja muuttuu vain yhdeksi mahdollisuudeksi
muiden joukossa.12
Politiikantutkija Kari Palosta mukaillen voidaan sanoa, että tilanteiden ja toimintojen politisointi on valinnan mahdollisuuksien ja
toimintatilan avaamista, vaihtoehtojen olemassaolon osoittamista ja
asioiden kiistanalaistamista.13 Historiantutkijalta tämä näkökulma
edellyttää kykyä kyseenalaistaa se, mikä nykyisyydessä näyttää annetulta ja itsestään selvältä. Näin vältetään menneisyyden alistaminen
nykyisille maailman jäsentämisen tavoille, mutta avataan myös toinen
ulottuvuus nykyisyyteen. Kun Ajankohdan artikkelit avaavat uusia
näkökulmia menneisyyden murroskohtiin, myös nykyisyys aukeaa
niissä avoimena, politisoitavana ja siten muutettavissa olevana.14

12 Kettunen 2008, 162–167; ks. myös Sophy Bergenheimin ja Topi Hounin artikkelit tässä
julkaisussa.
13 Kettunen, Pauli 2003: Poliittisen historia poliittisessa historiassa. Ennen & nyt, 3. Julkaistu
14.5.2003. <http://www.ennenjanyt.net/3-03/kettunen.htm>; ks. myös Palonen, Kari 2003: Politiikka. Teoksessa Hyvärinen, Matti, Kurunmäki, Jussi, Palonen, Kari, Pulkkinen, Tuija & Stenius,
Henrik (toim.) Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. Tampere, Vastapaino,
467–518.
14 Ks. myös Kettunen 2003.
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