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MARJO MELA |  ONGELMIA 
KERRAKSEEN

Nyt syyslukukaudella aloitettiin lähiopetuksella, 
mutta abit siirtyivät Helsingissä etäopetukseen 
jo 1.9., jotta ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen 
voidaan turvata. Lukioissa tämä tarkoittaa joillakin 
kursseilla samanaikaista lähi- ja etäopetusta. 
Kaskon edustaja on kommentoinut, että tilannetta 
ei tarvitse korvata opettajille, koska etäopetus 
on vain eriyttämistä! Pedagogisesti on kuitenkin 
kysymys kahdesta aivan eri tavasta opettaa.

Keväällä koronapandemian aikana huomattiin 
koulun laajempi sosiaalinen tehtävä. Kaikille lap-
sille koti ei ole välttämättä paras paikka. Koulussa 
tarjotaan esimerkiksi kouluruokaa. Sosiaalipuolella 
puolestaan havaittiin, että lastensuojeluilmoituk-
sia tuli vähemmän kuin ennen koronaa. Osaa op-
pilaista koulu joutui erikseen tavoittamaan. Lisäksi 
koulun merkitys vertaiskanssakäymisen ja –tuen 
kannalta on ennalta arvioitua suurempi.

Koulu on ollut muutenkin yhteiskunnallisessa 
keskustelussa tapetilla. On tutkittu muun muassa 
oppimisen eroja. Karvi eli kansallinen koulutuksen 
arviointikeskus löysi viisi selittävää tekijää näille 

Maaliskuussa opettajat 

pääosin siirtyivät 

etäopetukseen perus-

koulussa ja toisella asteella. 

He tekivät hurjan digiloikan 

ja oppilaat myös. 

ensimmäisellä luokalla: tehostetun tai erityisen 
tuen päätös, suomi- tai ruotsi toisena kielenä -op-
pimäärä, suvussa havaitut oppimisvaikeudet, van-
hempien matala koulutustaso ja syntymäkuukausi 
vuoden loppupäässä. (HS 6.8.2020) Koululle on 
kuta kuinkin ylivoimainen tehtävä tasoittaa näitä 
kaikkia, vaikka se parhaansa yrittääkin. Varhais-
kasvatukseenkin pitäisi panostaa enemmän, 
mutta ongelma on siinä, että kaikki lapset eivät 
ole varhaiskasvatuksen parissa.

Toisen asteen maksuttomuus ja samalla 
oppivelvollisuusiän nostaminen on herättä-
nyt kiivasta keskustelua puolin ja toisin. Se on 
kuitenkin melko polarisoitunutta. Vasemmis-
ton mukaan oppivelvollisuuden pidentäminen 
estää syrjäytymistä, eikä ole mitään väliä, mitä 
se maksaa. Heidän mukaansa hyödyt ovat joka 
tapauksessa suuremmat. Oikeisto puolestaan 
pitää esitystä liian kalliina siitä saatuun hyötyyn 
nähden, varsinkin kun valtio ei korvaa sitä lähel-
lekään täysimääräisenä kunnille, joilla on jo nyt 
ongelmia taloutensa kanssa.

Vasemmisto vetoaa siihen, että ns. Vihriälän 
taloustyöryhmä kannattaa, sillä suomalaisten 
koulutustaso on laskenut. Työryhmä tuskin 
kuitenkaan tarkoitti sitä, että kunnat joutuvat 
maksamaan itse siitä suuren osan. Helsingissä 
tehtiin syyslukukaudella 2019 kokeilu, jossa to-
dettiin, että maksuttomuuden hinta on noin 40 % 
korkeampi kuin OKM:n laskelmissa.

Siitä en löytänyt mitään tutkimusta, seuraako 
oppivelvollisuusiän pidentämisestä todella se, 
että yhä useampi opiskelija saa toisen asteen tut-
kinnon. Jos kuntien rahat eivät riitä tähän, mistä 
leikataan? Siihen on helppo vastaus: opetuksesta!

Ajatus toisen asteen maksuttomuudesta on 
ihan hyvä, mutta valtion tulisi maksaa se koko-
naisuudessaan, sillä lukioiden oppilaskohtaista 
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valtionavustusta on viime vuosina leikattu ja 
tullaan edelleen leikkaamaan. Kunnat maksa-
vat tällä hetkellä yli kolme neljäsosaa lukioiden 
menoista. Uudistus täytyy huomioida jo kuntien 
vuoden 2021 budjeteissa, ja ei ole helppoa löytää 
näitä rahoja talousvaikeuksissa olevilta kunnilta 
(Kyösti Värrin blogi 26.8.2020 Lukiokoulutuksen 
rahoitusleikkaus on vielä avoin).

Helsingissä on 2010-luvulla leikattu lukioiden 
rahoituksesta melko paljon, ja vaikka oppilasmää-
rät kasvavat, ei ole sanottua, että rahoitus tulee 
täysimääräisenä. Kasvatus- ja koulutuslautakun-
nalle on ollut perinteisesti poliittisesti kaikkein 
helpointa leikata lukioiden rahoituksesta jopa 
suhteellisen hyvinäkin aikoina.

Opetusministeri on ollut kovasti huolissaan 
peruskoulujen oppimisvajeesta korona-aikana ja 
rahaa tukiopetusta varten on myös budjetoitu. 
Myös lukioille olisi tulossa koronarahaa. Toivot-
tavasti rahat tulevat nopeasti. Niitä tarvitaan. 
Osa kunnista on jo lomauttamassa opettajia, 
mutta näille kunnille ei ole tiedossa korona-
avustuksia.

Suomalaiset ovat tutkineet perhetaustan ja 
geneettisten taipumusten merkitystä koulutuk-
sessa. Geenit selittävät koulumenestyksestä noin 
43 % ja perhetausta puolestaan 31 %. Toisen 
maailmansodan jälkeen perhetaustan merkitys 
on kasvanut, ja se on suurempi tytöillä kuin pojil-
la. Tytöt tarvitsevat ilmeisesti enemmän kannus-
tusta. Vanhemmat eivät välttämättä halua kovin 
paljon kehittää lapsen persoonallisuutta, mutta 
koulutuksesta ollaan huomattavasti kiinnostu-
neempia. Hyvinvointivaltiot eivät ole onnistuneet 
tasoittamaan geneettisiä eroja ja nykykoulu sopii 
itseohjautuvalle oppilaalle, joita kaikki eivät ole. 
Tutkimuksessa on aineistoa eri kulttuureista mm. 
Yhdysvalloista ja eri Aasian maista. Kulttuuri ei 

kuitenkaan tutkimuksessa varioi, vaan tulokset 
pätevät eri kulttuureissa. (Miksi yhdestä tulee 
lääkäri ja toisesta sähköasentaja? Geeneillä on 
eniten valtaa, vahvistaa suuri suomalaistut-
kimus, mutta perheen vaikutus on kasvanut 
vastoin oletuksia HS 24.8.2020.)

Suomalaisten kielivaranto on tällä hetkellä 
hyvin kapea. Nyt jo yritykset hakevat niin kut-
suttujen harvinaisten kielten osaajia. Talouselä-
mä on ehdottanut ratkaisuna verkko-opetusta. 
Ongelmana on se, että kieltenopetusta ei voida 
aloittaa verkko-opetuksella. Se ei ole pedagogi-
sesti järkevää. Suurin osa koululaisista kuitenkin 
opiskelee englantia A1-kielenä. Tampereella tähän 
on saatu muutos, sillä 36 % ekaluokkalaista valitsi 
A1-kieleksi muun kuin englannin eli saksan, rans-
kan, espanjan, venäjän tai kiinan. Ruotsin ryhmää 
ei saatu. A2-kielen eli englannin he aloittavat 
kolmannella luokalla. Tämän Tampereen ihmeen 
soisi toistuvan muuallakin Suomessa. (Suomen 
Kuvalehti, En ymmärrä, 28.8.2020)

Toivottavasti koronatilanne ei tästä huonone 
Suomessa, sillä muuten se tietää vaikeuksia kaikil-
la koulutustasoilla varhaiskasvatuksesta yliopis-
toon. Monet korkeakoulut jatkavatkin etäopetuk-
sella ja lähinnä osaa fukseista pyritään pitämään 
lähiopetuksessa.

Opettajatkin saivat keväällä uuden sopimuk-
sen, jossa kikyt poistettiin ja saimme suurin piir-
tein samat palkankorotukset kuin kaikki muutkin. 
OAJ nosti muutama vuosi sitten päivälukioiden 
suomi toisena kielenä -opettajien opetusvelvolli-
suuden 16 kurssista 18 kurssiin eli laski opettajien 
palkkoja. OAJ, milloinkohan asiaan on tulossa 
korjaus? Muistutan vaan.

MARJO MELA

P ä ä t o i m i t t a j a



4

TIMO SAAVALAINEN | KUKA 
TAITAA PEDAGOGIIKAN?

Suomessa opettajat ovat kansainvälisesti vertail-
tuna korkeasti koulutettuja. Tätä taustaa vasten 
on merkillistä, kuinka paljon meillä on tahoja, jotka 
haluavat neuvoa, kuinka kouluissa tulee opettaa. 
Koulun ulkopuolelta tulevan pedagogisen ohjaus-
puheen yleinen ominaisuus on, että se sivuuttaa 
opettamisen ja keskittyy oppimisen kuvaamiseen. 
Me opettajat tiedämme, miksi diskurssia on haluttu 
tässä asiassa muuttaa.

Opetustyötä tekemättömien visionäärien pu-
heessa näyttäytyy koulu, joka poikkeaa melkoisesti 
siitä koulusta, jonka opettajat kohtaavat joka päivä. 
Tämä imaginäärikoulu muuttuu alati ja heijastelee 
kulloisenkin muodin mukaista pedagogista ilmas-
toa. Tämän hetken puheessa oppilaat ovat itseoh-
jautuvia ja tiedonjanoisia toimijoita, jotka erilaisia 
oppimisympäristöjä hyödyntäen, monipuolisesti ja 
joustavasti ja ulkoisista häiriötekijöistä piittaamatta, 
etenevät kohti ennalta asettamaansa päämäärää. 
Opettajasta ei juuri puhuta. Hänen roolinsa on yrit-
tää pysytellä poissa tieltä; opettaja on usein sivu-
henkilö. Hän tarvitsee täydennyskoulutusta, koska ei 
oikeastaan ymmärrä, miten koulussa pitäisi opettaa. 
Kaikki tämä kuvataan erilaisilla konsulttien uudissa-
noilla vaikeaselkoisesti kuorrutetulla kielellä.

HOAY osallistui kuluvan vuoden aikana pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluvun 

Olen toiminut erilaisissa opettajan 

tehtävissä yli kahdenkymmenen 

vuoden ajan ja sinä aikana olen 

ehtinyt nähdä melkoisen määrän 

pedagogisia uudistuksia ja 

hankkeita. Innokkaimpia uudistajia 

tuntuvat yleensä olevan sellaiset 

henkilöt, jotka eivät itse tee 

käytännön opetustyötä.
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uudistamisprosessiin. Virkamiesvalmisteluna ta-
pahtunut kuntakohtaisen osuuden kirjoittamisen 
yhteydessä haluttiin opetussuunnitelmaan mai-
ninta portfolio-oppimisesta muodossa, joka olisi 
voitu tulkita velvoittavaksi. Tällöin sitä olisi pitänyt 
käyttää kaikissa aineissa kaikilla luokka-asteilla. 
Aktiivitoimijamme olivat kevään, kesän ja syk-
syn aikana yhteydessä sekä asiaa valmisteleviin 
tahoihin että asiasta päättäviin jaoston jäseniin. 
Toimme esille, että vaikka portfolio-oppiminen on 
mainio asia joissain tilanteissa, sen määrääminen 
kaikkia sitovana työmuotona rajoittaa suomalai-
sen koulutuksen keskeistä menestystekijää, opet-
tajan pedagogista vapautta.

Koulu muuttuu ja kehittyy koko ajan. Se heijas-
telee yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Hyvä 
esimerkki on keväällä alkanut koronapandemia. 
Koulu siirtyi etätyöskentelyyn muiden lailla. Tämä 
on tietysti vaatinut valtavan määrän strategista 
johtamista. On tehty tarvittavat laitehankinnat ja 
järjestetty riittävästi kouluttautumismahdollisuuk-
sia. Kritiikki ei siis kohdistu johtamiseen, vaan sii-
hen, että pedagogisia malleja tuodaan puoliväkisin 
kouluille. Ulkoa tuodulle mallille käy kuin kannetul-
le vedelle kaivossa. 

Olen usein leikilläni sanonut, että jos joku keksii 
uuden opetusmenetelmän, jolla saadaan parem-

pia tuloksia vähemmällä vaivalla, se otetaan heti 
käyttöön. Näin on käynytkin monessa tilanteessa. 
Tietotekniikka on muuttanut käytäntöjämme ja 
dokumenttikamera otettiin aikoinaan välittömästi 
laajaan käyttöön. Valmiit sähköiset digimateriaa-
lit ovat vapauttaneet opettajan resursseja muu-
hun toimintaan. Tämä on hyvä osoitus siitä, että 
opettajan pedagoginen vapaus on tärkeää. Oppi-
laat ja opiskelijat hyötyvät siitä, että opettaja voi 
asiantuntemuksellaan valita opetettavan asian ja 
oppilasryhmän huomioiden kuhunkin tilanteeseen 
parhaiten sopivan työskentelytavan.

Opetuksen uudistaminen kokeillen ja kehittäen 
on ensiarvoisen tärkeää ja sitä tapahtuu kouluis-
sa koko ajan. Toimintaympäristön muutoksesta 
seuraa, että opettajat hakevat koko ajan oppimis-
ta paremmin tukevia ratkaisuja. Uuden luominen 
on tarkkuustyötä, johon sisältyy yrityksiä ja ereh-
dyksiä ja joka vaatii pitkäjänteisyyttä ja sitoutu-
neisuutta. Syntyneet hyvät käytännöt leviävät, 
kun koulukohtaiseen kehittämiseen on riittävästi 
yhteistä aikaa. Uhkana tälle työlle on jatkuvasti li-
sääntyvä kiireen tuntu. Todellinen innovointi vaatii 
aikataulullista väljyyttä.

TIMO SAAVALAINEN

P u h e e n j o h t a j a
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SYKSY RÄSÄNEN | KENTIES 
SUURIN MYSTEERI

Kaiken alku

Maailmankaikkeuden laajeneminen on yksi kos-
mologian tärkeimpiä tutkimuskohteita, ja se on 
mullistanut ajattelua halki viime vuosisadan. 
Vuonna 1924 huomattiin, että Linnunrata onkin 
vain yksi galaksi lukemattomien joukossa. Sitä en-
nen luultiin, että Linnunradan ulkopuolella on vain 
tyhjää avaruutta. Tämä oli iso siirtymä: Nikolaus 
Kopernikus oli siirtänyt Maapallon pois Aurinko-
kunnan keskustasta, sitten ymmärrettiin tähtien 
olevan toisia aurinkoja, ja lopulta kotigalaksimme-
kin osoittautui vain yhdeksi kosmisen pölyn hiuk-
kaseksi.

Vielä isompi muutos oli tulossa. Vuonna 1929 
amerikkalainen tähtitieteilijä Edwin Hubble havait-
si, että kaikki galaksit, muutamaa lähintä lukuun 
ottamatta, etääntyvät meistä. Lisäksi hän osoitti, 
että galaksien etääntymisnopeus on suoraan ver-
rannollinen niiden etäisyyteen: mitä kauempana 
galaksi on meistä, sitä nopeammin sen etäisyys 

PHOTOGRAPH OF THE MILKY WAY IN THE 
NIGHT SKY OVER BLACK ROCK DESERT, 
NEVADA TAKEN ON 7/22/2007.  PHOTO STEVE 
JURVETSON
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meistä kasvaa. Tämä yhteys on tullut tunnetuksi 
Hubblen lakina, ja siinä esiintyvä kerroin Hubblen 
vakiona.

Belgialainen fyysikko Georges Lemaître oli se-
littänyt havainnon merkityksen jo 1927. Lemaître 
oli lähtenyt liikkeelle havaintojen sijaan Albert Ein-
steinin ja David Hilbertin vuonna 1915 löytämästä 
yleisestä suhteellisuusteoriasta, joka kertoo miten 
aika-avaruus kehittyy, kun siinä on tietynlaista ai-
netta. Lemaître osoitti, että jos maailmankaikkeus 
laajenee, niin tästä seuraa sama laki, jonka Hubble 
kaksi vuotta myöhemmin löysi teleskoopilla. Le-
maître myös määritti havainnoista laissa oleval-
le verrannollisuuskertoimelle saman arvon kuin 
Hubble myöhemmin. Vuonna 2018 kansainvälinen 
tähtitieteellinen liitto IAU päättikin, että pitäisi 
käyttää nimeä Hubblen-Lemaîtren laki.

Maailmankaikkeuden laajeneminen mullisti kä-
sityksen ajasta ja avaruudesta. Jos maailmankaik-
keus laajenee, aineen tiheys laskee ajan myötä, 
koska ainetta on sama määrä jakaantuneena isom-

paan tilavuuteen. Niinpä aineen tiheys on ollut 
ennen isompi. Yleisen suhteellisuusteorian avulla 
voi päätellä, että äärellisen ajan päässä mennei-
syydessä aineen tiheys on ollut ääretön. Lemaître 
totesi, että maailmankaikkeudella on ollut alku, 
koska tästä ei voi jatkaa enää taaksepäin.

Tätä ennen fyysikot ajattelivat, että vaikka Maa-
pallo ja Aurinkokunta olivat muuttuneet aikojen 
saatossa, maailmankaikkeus -aika ja avaruus- ko-
konaisuutena olivat ikuisia ja muuttumattomia. 
Nyt nekin osoittautuivat kehittyviksi ja äärellisiksi.

Maailmankaikkeuden alkua on suomeksi ru-
vettu kutsumaan alkuräjähdykseksi. Termi on si-
käli harhaanjohtava, että kyse ei ole räjähdyksestä 
(missä aine muuttaa muotoa energiaa vapautta-
en). Se on kuitenkin englanninkielistä termiä ”iso 
pamaus” (big bang) osuvampi sikäli, että kyseessä 
on nimenomaan alku. Yleisen suhteellisuusteorian 
puitteissa kysymys ”Mitä oli ennen alkuräjähdys-
tä?” on yhtä mieletön kuin ”Mitä on pohjoisnavas-
ta pohjoiseen?”. Pohjoisnavalla kaikki suunnat ovat 
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etelään, ja maailmankaikkeuden alussa on vain 
yksi aikasuunta, eteenpäin. Vastaavasti kysymys 
”Mitä on maailmankaikkeuden ulkopuolella?” ei 
merkitse mitään, koska maailmankaikkeus tarkoit-
taa kaikkea mitä on.

Emme tosin osaa sanoa, mitä aivan alkuhetki-
nä on tapahtunut, tai onko alkua edes olemassa. 
Tiedämme, että jos tuntemamme fysiikan lait pä-
tisivät, niin maailmankaikkeudella olisi alku tietyn 
ajan päässä menneisyydessä. Mutta tiedämme 
myös, että hyvin lähellä tätä ounasteltua alkua 
yleinen suhteellisuusteoria ja muut tuntemamme 
lait eivät päde. Nykytietomme vie kuitenkin huike-
an varhaisiin aikoihin: yleisen suhteellisuusteorian 
pätevyysalue saattaa ulottua 10^(-43) sekunnin 
päähän mahdollisesta alusta.

Tuosta ennustetusta alusta on kulunut nyt 
noin 14 miljardia vuotta. Lemaîtren oivallus maa-
ilmankaikkeuden laajenemisesta ei rajoittunut 
alun ennustamiseen, vaan sillä oli isoja seurauksia 
kaikkeuden historialle. Koska aineen tiheys laskee, 
sen käyttäytyminen muuttuu. Niinpä aineen ja ra-
kenteiden kehitys -ja sitä kautta meidän kehityk-
semme- nivoutuu maailmankaikkeuden laajene-
miseen.

Venäläinen fyysikko Aleksander Friedmann oli 
vuonna 1922 johtanut yleisestä suhteellisuusteori-
asta yhtälöt, jotka kertovat miten maailmankaikke-
uden laajeneminen liittyy sen ainesisältöön. Ennen 
Hubblen havaintoja ja Lemaîtren selitystä ajatus 
maailmankaikkeuden laajenemisesta oli kiistan-
alainen; niiden jälkeen Friedmannin yhtälöistä tuli 
kosmologian kulmakivi. Kun Friedmannin yhtälöi-
hin on yhdistetty vuosikymmenten aikana tarken-
tunut käsitys aineesta, on saatu paljastettua maa-
ilmankaikkeuden historiaa aikakausi kerrallaan.

Kun maailmankaikkeus laajenee ja aineen ti-
heys laskee, aine jäähtyy. Maailmankaikkeuden 

tultua noin mikrosekunnin ikään kvarkki-nimiset 
alkeishiukkaset sitoutuivat protoneiksi ja neutro-
neiksi. Kolmen minuutin kohdalla lämpötila oli tar-
peeksi pieni (noin miljardi astetta), että protonit ja 
neutronit saattoivat takertua toisiinsa ja muodos-
taa  atomiytimiä hajoamatta heti. 380 000 vuo-
den iässä lämpötila oli laskenut 3 000 asteeseen, 
jolloin atomiytimet saattoivat yhtyä elektroneihin 
muodostaen atomeita. Laajeneminen tahditti 
jäähtymisen lisäksi myös aineklimppien kasvua. 
Muodostui galakseja sekä tähtiä, joiden ytimissä, 
törmäyksissä ja räjähdyksissä kaikki litiumia ras-
kaammat alkuaineet ovat syntyneet.

Friedmannin yhtälöitä voi lukea myös toisin 
päin: voi mitata miten maailmankaikkeus laaje-
nee ja päätellä siitä, millaista ainetta on olemassa. 
Tämä johti 90-luvulla isoon yllätykseen.

Paljon melua tyhjästä

Vuonna 1998 kaksi tutkimusryhmää julkaisi super-
novamittaustensa tulokset. Supernovat ovat erit-
täin kirkkaita räjähtäviä tähtiä: yksi supernova voi 
hohtaa kirkkaammin kuin sen kotigalaksin kaikki 
muut tähdet yhteensä. Molemmat ryhmät tote-
sivat, että kaukaiset supernovat ovat odotettua 
himmeämpiä, eli kauempana kuin mitä oli luultu. 
Tästä ne päättelivät, että ne maailmankaikkeus 
on laajentunut odotettua enemmän. Itse asiassa 
ryhmät peräti totesivat, että maailmankaikkeuden 
laajeneminen on viimeisen muutaman miljardin 
vuoden aikana kiihtynyt.

Tulos oli sensaatio, josta kohistiin ympäri maa-
ilmaa. Kyseessä oli merkittävin käänne kosmolo-
giassa sitten 1920-luvun, jolloin laajeneminen oli 
havaittu. Friedmannin yhtälöiden mukaan maail-
mankaikkeuden laajeneminen hidastuu, jos maail-
mankaikkeus sisältää vain tavallista ainetta. Tämä 
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on helppo ymmärtää: tavallisen aineen gravitaatio 
vetää kappaleita kohti toisiaan ja siten hidastaa 
laajenemista.

Edessä oli siis kaksi vaihtoehtoa. Joko maail-
mankaikkeus sisältää jotakin eksoottista ainetta, 
jonka gravitaatio hylkii sen sijaan, että vetäisi puo-
leensa – tai sitten Friedmannin yhtälöt eivät päde. 
Friedmannin yhtälöjen pohjalla on kaksi oletusta: 
yleinen suhteellisuusteoria pätee ja aineen klimp-
piytymisen vaikutuksen laajenemiseen voi jättää 
huomiotta, eli voi olettaa, että laajeneminen on 
samanlaista kaikkialla.

Tiedetään, että aine on maailmankaikkeudessa 
kerääntynyt galakseiksi ja niiden muodostamiksi 
ryppäiksi, rihmoiksi ja seinämiksi, joiden väliin jää 
onkaloita, joissa on vain vähän galakseja. Periaat-
teessa tämä aineen epätasainen jakautuminen 
voisi selittää kiihtyvän laajenemisen, mutta vuosi-
en selvitysten jälkeen tämä vaikuttaa epätodennä-
köiseltä. (Tämä oli pitkään pääasiallinen tutkimus-
kohteeni.)

Entäpä jos yleinen suhteellisuusteoria ei päde? 
Se on testattu sadastuhannesosan tarkkuudella 
Aurinkokunnassa. Mutta Aurinkokunnan koko on 
joitakin valopäiviä, ja kiihtyvä laajeneminen on ha-
vaittu miljardien valovuosien mittakaavassa. Jos 
yleinen suhteellisuusteoria ei päde, periaatteessa 
gravitaatio voisi olla puoleensa vetävää pienillä 
etäisyyksillä ja hylkivää isoilla. On kuitenkin osoit-
tautunut vaikeaksi rakentaa toimivaa gravitaa-
tioteoriaa, joka toteuttaisi tämän idean ja sopisi 
kaikkiin tarkkoihin havaintoihin. Vaikka joitakin 
ehdokkaita on, suurin osa tutkijoista kallistuu sen 
kannalle, että kiihtyvästä laajenemisesta on vas-
tuussa jokin eksoottinen aine, jolle on annettu nimi 
pimeä energia.

On kiiruhdettava sanomaan, että pimeällä ener-
gialla ei ole tiettävästi mitään tekemistä pimeän 

aineen kanssa, nimen samankaltaisuudesta huoli-
matta. Pimeän aineen gravitaatio on puoleensa ve-
tävää, ja se on kasautunut galakseihin, ryppäisiin ja 
muihin rakenteisiin aivan kuten näkyvä aine. Pimeä 
aine eroaa näkyvästä aineesta vain siten, että se 
on näkymätöntä eikä sitä voi koskea. Pimeä ener-
gia käyttäytyy aivan eri tavalla.

Pimeä energia ei klimppiydy, vaan on jakaantu-
nut tasaisesti maailmankaikkeuteen. Sitä on yhtä 
paljon kaikkialla. Pimeän energian gravitaatio on 
hylkivää, eli se puskee maailmankaikkeuden eri 
osia pois toisistaan, mikä johtaa siihen, että laaje-
neminen kiihtyy. Mikä kummallisempaa, pimeän 
energian energiatiheys säilyy samana maailman-
kaikkeuden laajetessa. Kun vaikkapa kuutiometri 
maailmankaikkeutta laajenee kahden kuutiometrin 
kokoiseksi, sen sisältämä tavallisen aineen ener-
giatiheys laskee puoleen: energia säilyy ja tilavuus 
tuplaantuu. Pimeän energian energiatiheys on sen 
sijaan vakio, eli sen energia tuplaantuu tilavuuden 
kaksinkertaistuessa.

Pimeä energia on kosmologeista kummallista. 
Kun vuoden 1998 supernovahavainnoista myön-
nettiin vuonna 2011 fysiikan Nobelin palkinto tois-
ta tutkimusryhmää johtaneelle Saul Perlmutterille 
ja toisen ryhmän johtajalle Brian Schmidtille ja 
siinä tärkeässä roolissa olleelle Adam Riessille, 
Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia sanoi, että 
pimeää energia on ”mysteeri, kenties isoin fysii-
kassa nykyään”.

Kun teorian ja havaintojen yhdistäminen vie 
oudoille teille, on hyvä pysähtyä ja varmistaa onko 
jossain kohtaa voitu mennä harhaan. Kosmologi 
Andrew Liddle antoi kerran minulle ohjenuoran, 
että jos johtopäätökset muuttuvat siitä, että hei-
tetään pois joku yksi kosmologinen havainto ilman 
mitään syytä, ne eivät ole vakaalla pohjalla. Johto-
päätös maailmankaikkeuden kiihtyvästä laajene-
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misesta selviää tällaisesta kokeesta: supernovien 
lisäksi on koko joukko riippumattomia havaintoja, 
jotka tukevat kiihtyvää laajenemista.

Jos maailmankaikkeuden laajeneminen ei olisi 
kiihtynyt, niin galaksiryppäitä pitäisi olla tiheäm-
mässä kuin mitä taivaalla havaitaan. Myös suorat 
mittaukset Hubblen vakiosta -eli maailmankaik-
keuden laajenemisnopeudesta- kosmisilla lähitie-
noilla (eli muutaman sadan miljoonan valovuoden 
säteellä) osoittavat, että se on odotettua suu-
rempi. Kosmisesta mikroaaltotaustasta voidaan 
päätellä, miten maailmankaikkeus on viimeisen 14 
miljardin vuoden aikana laajentunut, ja sekin viit-
taa kiihtyvään laajenemiseen.

Listaa voisi jatkaa. Usein tieteellisissä läpimur-
roissa ei ole kyse yksittäisestä ratkaisevasta ha-
vainnosta, vaan kasvavasta verkosta havaintoja ja 
päätelmiä, jotka tukevat toisiaan. 1990-luvulla oli 
jo ennen supernovatuloksia kertynyt vihjeitä kiih-
tyvästä laajenemisestä, ja siksi idea hyväksyttiin 
melko nopeasti.

Pimeälle energiallekin oli valmis selitys. Tämän-
hetkisen parhaan ainetta kuvaavan teoriamme, 
kvanttikenttäteorian, mukaan tyhjään tilaan liittyy 
tietty määrä energiaa per tilavuus, ja tämä määrä 
on sama kaikkialla. Yhdessä kuutiometrissä Maan 
päällä on tismalleen saman verran tyhjän tilan 
energiaa kuin yhdessä kuutiometrissä Androme-

dan galaksissa. Tyhjön energia siis käyttäytyy juuri 
kuten havainnot pimeältä energialta vaativat: sen 
energiatiheys on vakio ajassa ja paikassa.

Ongelmana on vain se, että kiihtyvän laajene-
miseen selittämiseen vaadittava energiamäärä on 
niin pieni. Havaintojen mukaan yhdessä kuutio-
metrissä on tyhjön energiaa noin 10^(-9) joulea. 
Tämä energiatiheys on arkisellakin mittakaavalla 
pieni, ja hiukkasfysiikan korkeisiin energioihin ver-
rattuna se on kerrassaan mitätön. Kvanttikenttä-
teoriasta ei osata laskea tyhjön energian arvoa, 
mutta odotetaan, että se olisi paljon isompi, koska 
sen pitäisi liittyä korkeaenergisten alkeishiukkas-
ten käytökseen.

Niinpä on kehitetty kymmeniä tai satoja toinen 
toistaan oudompia ehdotuksia sille, mitä pimeä 
energia oikein on, jos ei sitten tyhjön energiaa. Yli 
kahden vuosikymmenen ajan tyhjön energia on 
kuitenkin sopinut kaikkiin havaintoihin, eikä mitään 
monimutkaisempaa ole tarvittu. Uusimmat yksi-
tyiskohtaiset havainnot tosin viittaavat siihen, että 
lähimittaukset laajenemisnopeudesta eivät sovi-
kaan yhteen muiden havaintojen kanssa, jos pimeä 
energia on tyhjön energiaa. Parhaillaan setvitään, 
mikä on havaintojen oikea tulkinta, ja ongelman 
ratkaisu voikin löytyä jostain muualta. Kyseessä 
voi olla pimeän energian mysteerin avain, tai ovi 
voi avautua aivan muualle.

SYKSY RÄSÄNEN
o n  y l i o P i s t o t u t k i j a  h e l s i n g i n 

y l i o P i s t o n  f y s i i k a n  l a i t o k s e l l a . 

h ä n e n  t u t k i m u s a l a n s a  o n 

k o s m o l o g i a .  h ä n  P i t ä ä  u r s a n 

s i v u i l l a  h i u k k a s f y s i i k a n 

j a  k o s m o l o g i a n  t i i m o i l t a 
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KAISA KANGAS | MATEMATIIKAN 
RAJOILLA

Monet mieltävät matematiikan 

liittyvän ensisijaisesti lukuihin 

ja laskemiseen. Matemaatikon 

näkökulmasta matematiikassa 

keskeisempää on kuitenkin looginen 

ajattelu ja ongelmanratkaisu. 

Laskutoimituksia pystyy konekin 

tekemään, matemaattisia 

päättelyitä usein ei.

Tieteellistä tutkimusta tekevän matemaatikon työ 
on tyypillisesti erilaisten matematiikkaa koskevi-
en väitteiden todistamista. Matemaatikko lähtee 
liikkeelle oletuksista ja argumentoi logiikkaa käyt-
täen, miten niistä päädytään tiettyyn johtopäätök-
seen. Antiikin Kreikassa matemaatikot todistivat 
esimerkiksi, että kolmion kulmien summa on 180 
astetta (tai geometrisemmin ilmaistuna että kul-
mat yhdessä muodostavat oikokulman). Toinen 
koulusta tuttu antiikissa todistettu tulos on Pytha-
goraan lause. 

Geometristen kuvioiden lisäksi loogista päätte-
lyä voi soveltaa lukuihin ja niiden välisiin suhteisiin 
tai muihin koulun matematiikasta tuttuihin käsittei-
siin. Tutkijan työssään käyttämä matematiikka kui-
tenkin liikkuu yleensä abstraktimmissa sfääreissä, 
mutta siinäkin on pohjimmiltaan kyse loogisesta 
päättelystä. Myös logiikka itsessään ja sen sovelta-
minen matemaattisissa päättelyissä on matematii-
kan piiriin kuuluva tutkimuskohde, eräänlainen ris-
teymäkohta matematiikan ja filosofian välillä. 

MARCUS VITRUVIUS POLLIO JA 
WALTHER HERMANN RYFF 1575
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Logiikkaa voi ajatella kokoelmana sääntöjä, joi-
den avulla edetään oletuksista johtopäätöksiin. Jos 
esimerkiksi tiedetään, että 1) Sokrates on ihminen 
ja 2) kaikki ihmiset ovat kuolevaisia, niin voidaan 
loogisesti päätellä, että 3) Sokrates on kuolevai-
nen. Olennaista on, että jos oletukset 1) ja 2) ovat 
tosia, niin myös johtopäätöksen 3) on oltava totta. 
Mikäli oletukset eivät kuitenkaan ole totta, ei päät-
telyn johtopäätöskään välttämättä pidä paikkaan-
sa. Jos Sokrates olisikin jumala, ei hän ehkä olisi-
kaan kuolevainen, sillä oletus 1) ei tällöin pitäisi 
paikkaansa ja oletus 2) koskee vain ihmisiä. 

Matematiikassa olennaiseksi kysymykseksi 
nousee, miten oletukset tulisi valita. Tätä pohdit-
tiin jo antiikin Kreikassa. Silloin ajatuksena oli, että 
oletuksiksi eli aksioomiksi pitäisi valita mahdol-
lisimman yksinkertaisia väitteitä, jotka ovat niin 
itsestään selviä, ettei kukaan voi epäillä niiden 
todenmukaisuutta. Esimerkiksi yksi antiikin geo-
metrian aksioomista oli, että kaikki annetun janan 
kanssa samanmittaiset janat ovat myös keskenään 
samanpituisia.

Aksioomien ajateltiin pitkään kuvastavan ab-
soluuttista, fysikaalista tai Jumalan luomaa to-
dellisuutta. Tätä ajattelutapaa alettiin kuitenkin 
kyseenalaistaa 1800-luvun puolivälin tienoilla, kun 
löydettiin uudenlaisia geometrioita, joissa kaik-
ki antiikista tutut aksioomat eivät päteneetkään. 
Siirryttäessä 1900-luvulle moni matemaatikko oli 
omaksunut toisenlaisen näkökulman. Matematiik-
kaa saattoi ajatella myös pelinä, jossa aksioomat 
sai valita vapaasti, mutta niistä oli edettävä joh-
topäätöksiin logiikan sääntöjä noudattaen. Mate-
maatikot saattoivat siis luoda vaihtoehtoisia maa-
ilmoja, joissa päti erilaiset perusoletukset. 

Heräsi kysymys, voisiko kaiken matematii-
kan kuitenkin kuvata jonkin yksittäisen aksioo-
majärjestelmän sisällä. Monesti matemaattisia 

käsitteitä voi nimittäin esittää toisenlaisten ma-
temaattisten käsitteiden avulla. Kyse on hieman 
samantapaisesta asiasta kuin se, että tietokoneen 
ruudussa näkyvät kuvat tai koneen soittamat ää-
net on koodattu bittijonoiksi, joina kone niitä kä-
sittelee. Samalla tavoin matematiikan alueita voi 
joskus kuvata toisten matematiikan alueiden sisäl-
lä. Esimerkiksi erilaiset geometriat on mahdollista 
koodata luvuiksi antamalla pisteille koordinaatit ja 
käsittelemällä geometrisia objekteja niiden avulla.

Yhdellä aikansa vaikuttavimmista matemaati-
koista, saksalaisella David Hilbertillä (1862-1942) 
oli suuri unelma kokonaisvaltaisesta systeemistä, 
joka kattaisi kaiken matematiikan. Systeemi muo-
dostaisi vankan ja yhtenäisen perustan matema-
tiikalle tieteenä. Hilbert oli niin vaikutusvaltainen 
matemaatikkoyhteisössä, että hän pystyi pitkälti 
määrittämään mitä tutkittiin. Kun hän vuonna 
1900 julkaisi listan matemaattisia ongelmia uudel-
le vuosituhannelle, nuoret matemaatikot kävivät 
innolla niiden kimppuun.

Vuonna 1920 Hilbert ehdotti matemaatikko-
yhteisölle Hilbertin ohjelmana tunnettua metama-
temaattista tutkimusohjelmaa. Sen tavoitteena 
oli toteuttaa Hilbertin unelma eli löytää lopullinen 
aksioomajärjestelmä, jonka sisällä voisi käsitellä 
kaikkea matematiikkaa. Hilbertin vaatimuksena 
oli, että järjestelmän aksioomat ja matemaattiset 
väitteet tulisi voida ilmaista täsmällisellä sym-
bolikielellä, ja käytössä olevat loogiset säännöt 
olisi määriteltävä selkeästi. Lisäksi järjestelmän 
olisi täytettävä tiettyjä edellytyksiä. Järjestelmän 
puitteissa täytyi pystyä todistamaan kaikki mate-
maattiset väitteet, jotka olivat totta, eivätkä jär-
jestelmän osat saaneet olla keskenään loogisessa 
ristiriidassa. 

Hilbert uskoi, että tällainen järjestelmä pystyt-
täisiin löytämään ja että matemaattinen prosessi 
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olisi päälle päätteeksi vieläpä mahdollista auto-
matisoida. Nykynäkökulmasta katsottuna tämä 
tarkoittaa, että voitaisiin laatia tietokoneohjelma, 
joka kertoo, onko siihen syötetty matemaattinen 
väite totta. Tietokoneeseen siis ohjelmoitaisiin 
aksioomat ja loogiset päättelysäännöt, ja sopivaa 
algoritmia soveltaen se selvittäisi, olisiko syötetty 
väite yhteensopiva aksioomien kanssa.

Vuonna 1931 nuori wieniläinen Kurt Gödel 
(1906-1978) kuitenkin romautti Hilbertin unel-
malta pohjan todistamalla kuuluisat epätäydel-
lisyyslauseensa. Lauseet kertoivat, että mikään 
aksioomajärjestelmä ei voinut sisältää kaikkia 
matemaattisia totuuksia. Jos matemaattinen jär-
jestelmä oli riittävän monimutkainen sisältääk-
seen luonnolliset luvut (1,2,3, jne) ja niillä tehtävät 
laskutoimitukset, oli aina olemassa tosia väitteitä, 
joita ei kuitenkaan pystynyt todistamaan järjestel-
män puitteissa. Tällaisen väitteen saattoi aina lisä-
tä järjestelmään uudeksi aksioomaksi, mutta myös 
näin saadussa uudessa, laajemmassa järjestel-
mässä oli aina tosia väitteitä, joita ei sen raameissa 
pystynyt todistamaan. 

Gödelin todistuksen perusidea on seuraava. 
Kuvitellaan, että on olemassa totuusohjelma, jolle 
syötetään väitelauseita. Ohjelma voi sanoa väit-
teen olevan tosi tai epätosi, mutta sen on nouda-
tettava seuraavaa kahta sääntöä:
ěũũ 
.2ũ28¨3#338ũ5A(3#ũ.-ũ3.2(Ĕũ.')#+,�ũ
ũ #(ũ2�-.ũ#33Aũ2#ũ.-ũ#/A3.2(ė
ěũũ 
.2ũ28¨3#338ũ5A(3#ũ.-ũ#/A3.2(Ĕũ.')#+,�ũ
ũ #(ũ2�-.ũ#33Aũ2#ũ.-ũ3.2(ē
Mutta mitä tapahtuu, jos ohjelmaan syötetään 
lause ”Totuusohjelma ei sano, että tämä lause on 
tosi”?

Jos ohjelma sanoisi, että lause on tosi, se ei oli-
sikaan totta. Ohjelma ei siis voi sanoa sitä todeksi 
rikkomatta sääntöä 2). Jos taas ohjelma sanoisi, 

että lause on epätosi, se olisikin totta (sillä ohjelma 
ei olisi sanonut lausetta todeksi). Niinpä ohjelma 
ei voi sanoa sitä epätodeksi rikkomatta sääntöä 1). 
Ohjelmalle ei siis jää muuta vaihtoehtoa kuin vaieta. 
Mutta nytpä lause onkin tosi, sillä ohjelma ei ole sa-
nonut, että se on tosi. On siis löytynyt väitelause, 
joka on totta, mutta jonka totuusohjelma ei sano 
olevan sen paremmin totta kuin epätottakaan. 

Tätä ideaa soveltaen Gödel osoitti, että missä 
tahansa matemaattisessa järjestelmässä, joka on 
riittävän monimutkainen jotta sen sisällä voidaan 
kuvata luonnollisia lukuja, voidaan ilmaista lause, 
joka sanoo ettei sitä voi järjestelmän puitteissa to-
distaa. Tällainen lause on tosi mutta ei todistetta-
vissa. Hilbertin unelma oli osoittautunut mahdot-
tomaksi toteuttaa. 

Laajalti vallassa ollut käsitys matematiikan ole-
muksesta ei pitänytkään paikkaansa. Mitään lo-
pullista, vakaata perustaa ei ollut. Monet pitävät 
tätä niin merkittävänä maailmankuvan muutok-
sena, että sitä on sanottu yhdeksi matematiikan 
suurista kriiseistä.

 Vaikka Gödelin tulokset olivat monelle petty-
mys, tämä itse piti niitä lohdullisina. Nehän osoit-
tivat, että matematiikkaa ei voinut koneellistaa. Jos 
matemaattisen totuusohjelman olisi voinut laatia, 
ei matemaatikoille olisi jäänyt muuta virkaa kuin 
syöttää siihen erilaisia väitteitä ja katsoa millaisen 
vastauksen ohjelma antaa. Gödel kokikin epätäy-
dellisyyslauseiden korostavan inhimillisen intuiti-
on merkitystä matematiikassa.

Gödelin epätäydellisyyslauseet antoivat kuo-
liniskun Hilbertin ohjelmalle sen alkuperäisessä 
muodossa, mutta tutkimus ohjelman viitoittamalla 
tiellä ei kuitenkaan tyrehtynyt. Oli vain tyydyttävä 
vähäisempään kunnianhimoon ja muotoiltava ky-
symyksiä uudestaan. Vaikka mikään aksiooma-
järjestelmä ei voinut sisältää kaikkea mahdollista 
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matematiikkaa, oli kuitenkin mahdollista kehittää 
järjestelmiä, jotka sisälsivät merkittävän määrän 
matematiikkaa. Ajatellaan jopa, että on olemas-
sa aksioomajärjestelmä, jonka sisällä voi käsitellä 
kaikkea sellaista matematiikkaa, jota ihmiset tule-
vat koskaan tarvitsemaan. 

Gödel oli osoittanut, että mikä tahansa luonnol-
liset luvut käsittävä järjestelmä sisälsi väistämättä 
tosia lauseita, joita ei voinut järjestelmän puitteis-
sa todistaa. Luonnolliset luvut eivät kuitenkaan ole 
matematiikan ainoa tutkimuskohde. On olemassa 
myös loogiselta rakenteeltaan yksinkertaisempia 
mutta silti kiinnostavia matematiikan osa-alueita. 
Jotkut näistä voi sisällyttää sellaiseen aksiooma-
järjestelmään, jonka puitteissa voi todistaa kaikki 
aihealuetta koskevat totuudenmukaiset väitteet. 
Myöskään haavetta totuusohjelmasta ei lopulta 
tarvinnut täysin haudata. Vaikka mikään algoritmi 
ei pysty määrittämään luonnollisia lukuja koske-
vien väitteiden todenmukaisuutta, on tällaisia al-
goritmeja kuitenkin mahdollista kehittää joillekin 
muille matematiikan osa-alueille.   

Kun David Hilbert vuonna 1943 kuoli, hänen 
hautakiveensä kirjoitettiin sanat, joilla hän oli päät-

tänyt eläkkeelle jäädessään 8.9.1930 pitämänsä 
puheen: Wir müssen wissen. Wir werden wissen. 
Meidän täytyy tietää. Me tulemme tietämään. Edel-
tävänä päivänä Kurt Gödel oli kertonut alustavasti 
epätäydellisyyslauseistaan.

Hilbertin hautajaiset jäivät pieniksi, sillä natsien 
puhdistukset olivat iskeneet saksalaisiin yliopistoi-
hin. Hilbertin kollegoita oli tapettu ja vangittu, ja 
monet olivat lähteneet ulkomaille. Itävalta oli lii-
tetty Saksaan vuonna 1938, eikä Gödel ollut sen 
jälkeen voinut jatkaa työskentelyä yliopistolla Wie-
nissä koska oli aiemmin osallistunut Wienin piiriksi 
nimitetyn filosofisen koulukunnan kokoontumisiin, 
joissa kävi useita juutalaisia tutkijoita. Hilbertin 
kuollessa Gödel asui Yhdysvalloissa ja työskenteli 
Princetonin yliopiston Institute of Advanced Stu-
dyssa, samassa paikassa kuin Euroopasta paennut 
Albert Einstein. 

Princetonissa Gödelin ja Einsteinin välille syntyi 
ystävyys, ja Gödel kiinnostui suhteellisuusteori-
asta. Gödel perehtyi Einsteinin yhtälöihin ja löysi 
niille ratkaisun, joka mahdollisti matkustamisen 
ajassa taaksepäin. Tämän ratkaisun hän antoi Ein-
steinille 70-vuotislahjaksi. 
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Puhetta on ollut alt(ernative) right -liikkeestä, po-
pulismista, (etno)nationalismista jopa fasismista 
ja kansallissosialismista. Eräänä juonteena tässä 
ajattelussa ovat olleet ajatukset ihmisten biologi-
siin tai kulttuurisiin ominaisuuksiin perustuvasta 
eriarvoisuudesta ja niistä johdettavista politiik-
kasuosituksista. Tarkastelen seuraavassa lyhyesti 
ihmisten eriarvoistamisen historiaa ja aiheeseen 
liittyvää keskustelua sadan vuoden takaisessa 
Suomessa

Ihmisten eriarvoisuus

Perinteisesti kristikunnan piirissä on vallinnut nä-
kemys Jumalan luomien ihmisten samanarvoisuu-
desta. Kun nykyaikainen, kokeellinen luonnontiede 
alkoi kehittyä, luotiin pohja myös ihmisten eriar-
voisuuden uudenlaiselle perustelulle, ”tieteellisel-
le” rasismille. Kehittyvään tieteeseen kuului kiin-
teästi kuvaaminen ja systematisointi. Esimerkiksi 
1700-luvulla Carl von Linné systematisoi erityi-
sesti kasvikuntaa, Antoine Lavoisier kemiallisia ai-
neita ja Denis Diderotin johdolla systematisoitiin 
inhimillistä tietoa (Ensyklopedia). Yleistä pyrkimys-
tä tieteelliseen systematisointiin kuvaa Linnéen lii-
tetty lentävä lause: ”Luoja loi mutta Linné järjesti”.

Systematisointi ulotettiin myös ihmiskuntaan. 
Systematisointia ja sen pohjana ollutta tutkimusta 
alettiin kutsua (fyysiseksi) antropologiaksi ja syste-
matisoinnin perusyksiköksi tuli rotu. Aluksi luokit-
telu tehtiin silmin havaittavien seikkojen perusteel-

la (Linné ja ihonväri, Johann Friedrich Blumenbach 
ja kallonmuoto). Seuraavalla vuosisadalla siirryttiin 
mitattaviin seikkoihin, kuten esimerkiksi kallon 
tilavuus, aivojen koko ja muoto (Paul Broca) ja 
mittauksista laskettaviin indekseihin, kuten kalloin-
deksiin (kallon leveyden suhde pituuteen, Anders 
Retzius). Mitä tarkempia mittauksia ja useampia 
laskelmia voitiin tehdä, sitä useampia rotuja löytyi. 
Kun 1700-luvulla ihmiskunta yleensä jaettiin nel-
jään rotuun, määriteltiin 1920-luvulla pelkästään 
Euroopan väestöstä viisi rotua: pohjoinen, medi-
terraaninen, alpiininen, itäbalttilainen ja dinaarinen 
rotu. Jako on saksalaisen Hans F. K. Güntherin eli 
”Rotu-Güntherin” (Rassengünther) tai ”rotupaa-
vin” (Rassenpapst) laatima.

Mainitsen Güntherin ja hänen rotujakonsa 
kahdesta syystä. Ensinnä siksi, että hän oli Natsi-
Saksan johtava auktoriteetti rotuasioissa. Toiseksi 
siksi, että itse olen vielä 1970-luvun alun kansa-
kouluopetuksessa – saattoi olla myös keskikoulun 
alaluokilla – saanut oppia nämä ihmisrodut. Maan-
tieteen opetukseen kuuluivat myös ”rotusekoi-
tukset” asiaan liittyvine nimityksineen (mulatti, 
mestitsi, zambo). Vielä 1970-luvulla koulussa siis 
opetettiin yleisesti asioita, joita nykyään ei voitaisi 
ajatellakaan kouluopetukseen sisältyneen.

Luokittelu sinänsä ei ole paha asia. Se mikä 
menneisyyden fyysisessä antropologiassa ja ro-
tuopeissa ei ole hyväksyttävää on essentialismi, 
hierarkisointi ja arvottaminen. Kun ihmiskuntaa 
alettiin jakaa eri ryhmiin (”rotuihin”), näihin ryh-
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miin alettiin myös liittää essentiaalisia eli välttä-
mättä jokaiseen ryhmän jäseneen liittyviä ominai-
suuksia. Näitä ominaisuuksia – kuten älykkyys tai 
luovuus – myös arvotettiin ja ”ihmisrotuja” alettiin 
panna arvojärjestykseen niiden pohjalta. Yleensä 
ylinnä oli ”valkoinen rotu” ja pahnanpohjimmai-
sena ”musta rotu”: muiden ”rotujen” keskinäinen 
järjestys mustan ja valkean välissä saattoi vaih-
della milloin mitenkin. Kun ”rotujen” määrä lisään-
tyi, niin suurempien ryhmien sisällä olevat ”ro-
dut” asettuivat myös ”paremmuusjärjestykseen”. 
Güntherin jaossa esimerkiksi ”valkoiseen rotuun” 
kuuluvat eurooppalaiset jakaantuivat siten, että 
”pohjoinen rotu” oli hierarkian huipulla. Juuri ro-
tuluokitusten asettaminen hierarkiseen arvojärjes-
tykseen ja essentialismi – ei luokittelu sinänsä – on 
rasismin ytimessä.

Viimeinen merkittävä tieteellinen lisäys rasisti-
seen rotuteoretisointiin tapahtui genetiikan nou-
sun seurauksena. Kun Gregor Mendelin hernekoe-
tulosten merkitys ymmärrettiin vuonna 1900, alkoi 
genetiikkaan sidottua perinnöllisyyttä koskevaa 
tietoa tulvia tutkimuslaitoksista ja laboratorioista. 
Ajateltiin löydetyn se mekanismi ja ne luonnon-
lait, joiden mukaan yksilöiden ja ryhmien – myös 
”rotujen” – perinnölliset ominaisuudet siirtyivät 
eteenpäin. Tuolloin perinnöllisiksi käsitettiin niin 
fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset kuin moraalisetkin 
ominaisuudet kuten fyysisen vammaisuus, älylli-
nen kehitysvammaisuus, rikollisuus, alkoholismi 
tai prostituutio ja vaikkapa taipumus vilpillisyy-
teen, miksei myös vääränlaisten poliittisten oppien 
omaksuminen.

Perinnöllisyyden mekanismien löytäminen 
myös vahvisti pyrkimystä ihmisrodun parantami-
seen eugeniikan eli rotuhygienian keinoin. Euge-
niikan mukaan toisaalta hyviksi ja perinnöllisiksi 
katsottuja ominaisuuksia kantavia yksilöitä piti 

rohkaista hankkimaan mahdollisimman paljon 
lapsia. Toisaalta huonoiksi ja perinnöllisiksi kat-
sottuja ominaisuuksia kantavia piti kaikin keinoin 
estää hankkimasta lapsia. Kyseeseen tulivat myös 
kovat keinot, kuten avioliittokiellot, laitoseristys tai 
lääketieteellinen sterilointileikkaus. Yhteiskunnan 
edun nimissä ihmisiä ja ihmisryhmiä voitiin aset-
taa keskenään eriarvoiseen asemaan sen mukaan, 
miten heidän perinnöllisiksi katsottuja ominai-
suuksiaan arvotettiin.

Sisällissota politisoi biologian ja 
biologisoi politiikan

Suomen vuoden 1918 sisällissota oli sen kokeneil-
le käsittämätön ja traumaattinen asia. Voittajien 
leirissä sen syitä etsittiin myös biologiasta. Esi-
merkiksi suomalaisen genetiikan perustaja Harry 
Federley ja lääkäri Robert Ehrström (kummatkin 
sittemmin professoreita) selittivät tapahtunutta 
biologian valossa ja esittivät biologiaan nojaavia 
poliittisia vaatimuksia.

Vappuna 1918 – siis vain noin kaksi viikkoa Hel-
singin ”vapautuksen” jälkeen – julkaistiin Ehrströ-
min artikkeli, jossa vaadittiin yleisen äänioikeuden 
poistoa. Kirjoittajan mukaan ihmisen henkisetkin 
kyvyt pohjimmiltaan määräytyvät ennen kaikkea 
hänen konstituutiostaan (genotyyppi) käsin. Bio-
logisesta näkökulmasta tarkasteltuna ihmiset eivät 
psyykkisiltä kyvyiltään ole samanlaisia ja yhden-
vertaisia, vaan erilaisia ja eriarvoisia. Ajatus ylei-
sestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta on tämän tar-
kastelukulman valossa väärä, koska siltä puuttuu 
biologian oikeutus, eikä se siksi voi olla yhteiskun-
nalle siunaukseksi. Sen sijaan on todennäköistä, 
että vähemmän kyvykkäät äänestäjät eivät tajua 
tehtävän tärkeyttä ja siihen sisältyvää vastuuta, 
vaan äänestävät eduskuntaan keitä sattuu, useim-
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vaihtelivat johtavista persoonallisuuksista aina 
lähes ihmisapinaan, oli selvää, ettei näille geno-
tyypiltään hyvin erilaisille ihmisyksilöille voitu 
antaa yhtäläisiä poliittisia tai muitakaan yhteis-
kunnallisia oikeuksia. Yleisen äänioikeuden ja de-
mokratian Federley näki luonnonvastaisena, suo-
rastaan vaarana yhteiskunnalle. Hän vaati myös, 
että kaikkien kansalaisten yhdenvertaisuutta lain 
edessä korostava periaate oli saatettava sopu-
sointuun ihmisten genotyyppisen eroavaisuuden 
ja siitä johdettujen rotuhygieenisten vaatimusten 
kanssa. Tämä tarkoitti yhdenvertaisuuden peri-
aatteesta luopumista.

Federley kannatti biologisen kelpoisuuden mu-
kaan porrastettuja poliittisia oikeuksia. Ne olisivat 
olleet kytketyt ihmisen geneettiseen laatuun, jota 
puolestaan yksilön yhteiskunnallinen ja taloudel-
linen asema heijasti. Hänen mukaansa nimittäin 
yhteiskunnassa oli käynnissä jatkuva yhteiskun-
nallinen ”vaaitus”, joka asetti yksilöt vääjäämättä 
omalle paikalleen genotyypin mukaiseen sosiaa-
liseen hierarkiaan, olipa yksilö sitten syntynyt yh-
teiskunnan huipulle tai pohjalle: syntymäasemaan-
sa huonomman genotyypin omaava ei esimerkiksi 
pysty pitämään perimäänsä omaisuutta ja sosiaa-
lista asemaa ja asemaansa paremman genotyypin 
omaava työläinen nousee vääjäämättä.

Terveessä ja vakaassa yhteiskunnassa ”vaaitus” 
toimi varmasti, lahjomattomasti ja moitteetto-
masti. Kantaansa Federley perusteli useilla tavoil-
la. Saksalaisten tutkimusten mukaan aivojen pai-
no, eli älykkyys, korreloi suoraan yhteiskunnallisen 
aseman, varallisuuden ja koulumenestyksen kans-
sa. Myös sukujen tarkkailu osoitti, että joissain 
suvuissa kaikki kuuluivat genotyypiltään eliittiin: 
näissä suvuissa ei ollut yhtään rikollista tai henki-
sesti vajaamittaista jäsentä. Toisissa suvuissa sen 
sijaan lähes kaikki olivat maankiertäjiä, prostituoi-

miten vertaisiaan. Yleinen äänioikeus on poistetta-
va ja korvattava jollakin muulla systeemillä, kenties 
veronmaksukykyyn tai ryhmäedustukseen perus-
tuvalla tai näiden yhdistelmällä.

Näkemystä kärjisti Harry Federley. Hänenkin 
mukaansa viimekädessä ihmisen genotyyppi mää-
rää yksilön kyvyt ja taipumukset. Federley tähden-
si, että ihmisten genotyyppien erot saattoivat olla 
huikeat. Käytännössä esimerkiksi (länsimaisen) 
modernin kulttuurin johtavien persoonallisuuksien 
ja Australian villien psyykkinen ero oli paljon suu-
rempi kuin näiden villien ja ihmisapinoiden välillä. 
Euroopan kulttuurikansojen jäsentenkin joukossa 
oli Federleyn mukaan suuri määrä yksilöitä, jotka 
eivät kohonneet villin yläpuolelle, siis olivat psyyk-
kiseltä olemukseltaan lähempänä ihmisapinaa 
kuin kulttuurikansan jäsentä. Että esimerkiksi so-
sialismin kannattajat kuuluivat tähän ’eläimellisen 
psyyken’ kategoriaan, kävi kirjoituksen rivien välis-
tä hyvin selväksi.

Huonon perimän kantajiin lukeutui Federleyn 
mukaan koko proletariaatti. Erityisesti tehdastyö-
läisten hän katsoi olevan avutonta ja kyvytöntä 
massaa, joka lisääntyi ilman vastuuta lapsistaan 
ja eli vain tehtailijoiden huollon ja huolenpidon 
varassa. Federley kirjoitti, että teollisen vallanku-
mouksen koittaessa tehtaisiin oli siirrytty geno-
tyypin mukaisessa järjestyksessä, huonoin aines 
ensin. Näin siksi, että tehdastyössä ei hänen mu-
kaansa vaadittu yksilöllisyyttä, huolellisuutta tai 
vastuuntuntoa, vaan oltiin vain suuren koneen 
hammasratas. Lisäksi tehtaan johto huolehti asun-
nosta, ruuasta ja jopa lasten koulutuksesta uudeksi 
hammasrattaaksi tehtaan koneistoon. Tämä yksi-
löllisyyden puute (laumasieluisuus) ja täydellinen 
passiivisuus oman elämän suhteen osoitti proleta-
riaatin geneettistä kyvyttömyyttä.

Kun saman yhteiskunnan jäsenten genotyypit 
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tuja, rikollisia tai henkisesti vajaamittaisia, eikä ku-
kaan noussut edes keskitason ihmiseksi.

Yhteiskunnan sosiaalinen kerrostuneisuus oli 
paitsi luonnon- ja oikeudenmukaista, myös vält-
tämätöntä. Ilman sosiaalista kerrostuneisuutta, 
jossa jokainen ryhmä ja kerros muodosti yhteis-
kunnan hengissäpysymiselle ja tarkoituksenmu-
kaiselle toiminnalle välttämättömän elimen, yh-
teiskunta lakkaisi toimimasta ja seurauksena olisi 
yhteiskunnan kuolema. Varoittava esimerkki tästä 
kehityksestä oli bolshevikkivallankumouksen jäl-
keinen Neuvosto–Venäjä.

Rotuajattelun vaikutus kevään 1918 tappotoimiin

Vuoden 1917 kehitystä ja sisällissotaa tulkittiin 
maan ruotsinkielisen yläluokan ja sivistyneistön 
piirissä myös rotuopillisilla käsitteillä ja näkemyk-
sillä. Sisällissotaa voitiin pitää alemman rodun tai 
sekarodun nousuna ylempiään vastaan. Nousun 
pontimena oli esimerkiksi alemman rodun rotuo-
minaisuuksiin kuuluva kollektiivisuus ja alttius 
massasuggestiolle, jonka takia alempi rotu oli ol-
lut otollista kasvualustaa punaiselle kiihotukselle. 
Vuosien 1917–1918 tapahtumat nähtiin demokra-
tian juovuttaman ’roskaväen’ kapinaksi laillista ja 
jopa biologiaan perustuvaa yhteiskuntajärjestystä 
vastaan. Punakapinallisten suuri joukko oli ollut 
juuri – Ehrströmin termein – ”konstitutionaalisesti 
ala-arvoisia” eli työläisiä ja köyhiä. Proletariaat-
ti voitiin jopa nähdä ikään kuin eri rotuna, jota ei 
saa päästää sekoittumaan paremman geneetti-
sen koostumuksen omaaviin ylempiin yhteiskun-
taluokkiin. Rotusekoituksen tuloksena ylemmän 
ryhmän kelpoisuus laskee, eikä alemman ryhmän 
kelpoisuus nouse ylemmän entiselle tasolle. Näke-
mys on peräisin kreivi Joseph Arthur de Gobine-
aun vaikutusvaltaisesta kirjasta Essai sur l’inégalité 

des races humaines (Ihmisrotujen eriarvoisuudesta) 
(1853–1855).

Myös suomenkielisen sivistyneistön keskuu-
dessa esiintyi vastaavaa ajattelua. Esimerkiksi 
kirjailija, aktivisti ja kalterijääkäri Kyösti Wilkunan 
sisällissotakokemuksiin perustuneessa kirjassa 
Kun kansa nousee (1918) kuvattiin punaisia mm. 
näin: ”Jo ensi silmäyksellä huomaa, että he kuu-
luvat paikkakunnan pohjasakkaan”, ”atavistinen 
hirviö”, ”Kuinka epäkansallisilta, kuin suorasta an 
eri rotuun kuuluvilta, niistä useimmat vaikuttavat” 
ja ”ovatko nämä todellakin suomalaisia vai enkö 
minä yhtäkkiä ole joutunut vieraan kansan, vieraan 
rodun keskelle”. Samankaltaisella linjalla liikkui ak-
tivisti Martti Pihkala kirjassaan Minkälainen Suomi 
meidän on luotava? (1918), jonka käsikirjoitus oli 
valmistunut sisällissodan vielä riehuessa huhti-
kuun puolivälissä.

Erityisesti luvussa ”Puhdistusta ja jalostusta” 
Pihkala useassa kohtaa vaatii turmeltuneeksi lei-
maamansa ihmisaineksen käsittelyä ”säälimättö-
mästi”. Näin jälkeenpäin tiedämme, että hän oli 
keväällä 1918 valkoisten Seinäjoen esikunnassa 
laatimassa vallatuksi tulevien alueiden puhdistus-
suunnitelmia, mikä puhdistaminen käytännössä 
tuli tarkoittamaan laajamittaisia teloituksia. Tässä 
valossa seuraavan kaltaiset katkelmat hänen kir-
jastaan kuulostavat hyvin pahaenteisiltä: ”meidän 
on turmeluksen juuriin ankarasti ja säälimättömäs-
ti käytävä käsiksi, niin parempi on, että saastan ja 
turmeluksen levittäjä ”upotetaan myllynkivi kau-
lassa meren syvyyteen”, kuin että hän saa tarttu-
vaa saastaa levittää”. Tai ”Nämä eläintä alemmak-
si vajonneet ihmislajit on kerta kaikkiaan kaikkein 
ensiksi poistettava niiden ihmisten kirjoista, joilla 
on oikeus jatkaa sukua, ja tämä poistaminen on 
ehdottomasti suoritettava aivan säälimättömäs-
ti”. Lisäksi hänen nuorempi veljensä Lauri ”Tahko” 
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Pihkala – johon Martilla oli läheiset välit – oli si-
sällissodassa Hans Kalmin joukoissa Kalmin ”neu-
vottelevana adjutanttina”. Kalmin joukkojen toi-
minnalla on pahamaineinen ja verinen jälkimaine, 
esimerkiksi Hennalan vankileirin massateloitusten 
toimeenpanijoina.

Marjo Liukkonen onkin väitöskirjassaan esit-
tänyt, että erityisesti Hennalassa teloitettujen yli 
200 nuoren punakaartilaisnaisen – joista nuorim-
mat olivat 14-vuotiaita – tappamisen takana olisi 
ollut pyrkimys rodun puhdistamiseen. Eugeeni-
sella ja jopa rotuopillisella ajattelulla oli mielestä-
ni kiistämättä oma osansa punakaartilaisnaisten 
tappamisessa: niin vahvasti ne kuului ajan aatevir-
tauksiin, jotka Suomessakin tunnettiin. Esimerkiksi 
kirjailija Ilmari Kiannon näkemys punaisen puolen 
naisista ”susinarttuina”, jotka pitäisi ampua, oli ke-
väällä 1918 yleisesti tiedossa. Epäselvää kuitenkin 
on, oliko eugeniikka ja rotuajattelu ratkaisevassa 
osassa punakaartiin kuuluneita naisia – ja myös 
miehiä – teloitettaessa, vai oliko se vain yksi pe-

ruste muiden joukossa. Itse kallistun ajattelemaan 
jälkimmäisen vaihtoehdon mukaisesti.

* * *
”Tieteellisen” rasismin ja ihmisten eriarvois-

tamisen tulokset ovat kylmääviä ja verisiä. Edel-
lä käsittelin erästä suomalaista erityistapausta. 
Muita tunnetumpia esimerkkejä ovat siirtomaiden 
(esimerkiksi Afrikka, Amerikka, Australia) alkupe-
räisväestöjen hävittäminen tai Hitlerin Saksan har-
joittamat tappo-ohjelmat kuin myös toisen maail-
mansodan rotusodalliset piirteet niin itärintamalla 
kuin Tyynellä merellä. Niiden tarjoama keskeinen 
sanoma on, että kun ihmisten yleinen yhdenvertai-
suusperiaate murretaan, niin sen jälkeen kyse on 
vain määrittelystä. Ryhmä voidaan määritellä millä 
tahansa perusteelle – vaikkapa etnisyys, tiettyjen 
sosiaalitukien nostaminen tai silmien väri – ja yh-
denvertaisuuden puuttuessa määriteltyä ryhmää 
voidaan käsitellä miten vain. Tämän me kokemuk-
sesta tiedämme.
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VELI PEKKA TOROPAINEN | SUURKAUPUNGIN 
NAISET – TURUN PORVARISTON NAISET 
1600-LUVULLA

Turku kilpaili 1600-luvulla 

Göteborgin kanssa Ruotsin 

valtakunnan toiseksi suurimman 

kaupungin paikasta pääkaupunki 

Tukholman jälkeen. Kaupunki kuului 

suuriin kaupunkeihin myös Pohjois-

Euroopan mittakaavassa. 
e l i n  s å g e r i n  h a u t a j a i s i a  v a r t e n 

P a i n e t t i i n  v u o n n a  1 6 7 0  s u r u r u n o j a 

s e k ä  r u o t s i k s i  e t t ä  l a t i n a k s i . 

n i i s s ä  e i  k u i t e n k a a n  m a i n i t t u 

s a n a l l a k a a n ,  e t t ä  h ä n  j o h t i 

s u u r y r i t y s t ä ä n  v u o s i k y m m e n e n 

a j a n .  a j a l l e  t ä r k e ä m P ä ä  j a 

s o P i v a m P a a  o l i  k o r o s t a a  h ä n e n 

o s a a n s a  v a i m o n a  j a  ä i t i n ä . 

TURUN YLIOPISTON KIRJASTO.  DULCE AMARUM MORTIS 
1670.  KUVA VELI  PEKKA TOROPAINEN 2016. 
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Turun väkiluku oli vuosisadan alkupuolella noin 
3!500 ja se nousi vuosisadan loppua kohden yli 
7!000 henkeen. Puolet Turun asukkaista oli naisia, 
mutta heitä ei silti juuri mainita kaupunkia koske-
vassa vanhemmassa historiankirjoituksessa, jossa 
on keskitytty kaupunkiyhteisön virallisten instituu-
tioiden esittelemiseen. Vanhan käsityksen mukaan 
naisten merkitys oli heidän äitiydessään ja emän-
nyydessä kodin seinien sisäpuolella. Mutta oliko 
todella näin?

Tutkimuksen uudet näkökulmat

Carl von Bonsdorffin vuosina 1894-1904 julkaistu 
kaksiosainen ja 1!300 sivua käsittävä Turun kau-
pungin 1600-luvun historia Åbo stads historia under 
sjuttonde seklet kuvaa vain muutamalla sanalla kol-
mella sivulla naisten taloudellista asemaa kaupun-
gissa. Teoksen mukaan perheen pää edusti koko 
talouttaan julkisissa yhteyksissä, ja tämä pää oli 
yleensä mies.

Historiantutkimuksen uusissa virtauksissa kes-

kiöön on nostettu ihmisryhmät ja yksilöt, joihin 
myös naiset kuuluvat. Uusin tutkimus on osoitta-
nut, etteivät Turun ulkomaankauppaa käyneen ja 
pääosin ulkomaalaistaustaisen johtavan porvaris-
ton tai kotimaankaupan ja käsityön parissa elan-
tonsa ansainneet pienporvariston naiset jääneet 
pelkästään kotiin hoitamaan perhettään. Kotona-
kin toki riitti kaupunkilaisperheessä naiselle työtä. 
Talouden- ja lastenhoidon lisäksi porvaristalouden 
emännän oli myytävä, vastaanotettava ja makset-
tava tavaroita, hankittava raaka-aineita, valmis-
tettava myytäviä tuotteita, matkustettava mark-
kinoille ja perimään saatavia, valvottava työväkeä, 
varustettava laivaväki ja järjestettävä juhlia, joilla 
oli 1600-luvulla tärkeä osa oman vakaan taloudel-
lisen aseman esilletuomisessa. 

Naisten toiminnasta kodin ulkopuolella kertovat 
vuodesta 1623 säilyneet Turun raastuvanoikeuden 
ja sen alioikeutena toimineen kämnerinoikeuden 
pöytäkirjat, jotka ovat säilyneet vuodesta 1639. 
Jotkin naisista kävivät oikeutta yli sata kertaa elä-
mänsä aikana. Vielä osittain julkaisemattoman 

t e k s t i s s ä  m a i n i t u n  k a t a r i n a 

W e r n l e n  s i s a r e n ,  s i l k k i k a u P P i a s 

j o s t  s C h u l t z i n  v a i m o n  m a g d a l e n a 

W e r n l e n  t u r u n  m u s e o k e s k u k s e n 

k o k o e l m i s s a  o l e v a  m a a l a u s 

o n  a i n o a  s ä i ly n y t  1 6 0 0 - l u v u n 

t u r k u l a i s e n  v a l t a P o r v a r i s n a i s e n 

m u o t o k u v a .  k a l l i s a r v o i s e t 

v a a t t e e t  j a  r u n s a a t  k o r u t 

k e r t o v a t  h u o m a t t a v a s t a 

v a u r a u d e s t a . 

KUVA VELI  PEKKA TOROPAINEN 2016.
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tutkimuksen mukaan naisia mainitaan vuosina 
1623"1713 toimijoina yli 15!000 oikeusjutussa, 
joka on 30"50 % kaikista vuosittain kaupungin 
oikeuslähteissä käydyistä oikeustapauksista. Tämä 
osoittaa, että kaupunkilaisnaisten aktiivisuus asi-
oidensa hoitamisessa oli jotakin aivan muuta, kuin 
vanhempi tutkimus antaa ymmärtää.

Naimaton nainen ja holhoojat

Kaupunkilaisnainen oli naimattomana sukulais-
miestensä tai raadin määräämien miesten holho-
uksen alainen. Tämä tarkoitti sitä, että holhooja sai 
hänen omaisuutensa käsiinsä ja hänen tuli kasvat-
taa sitä holhottinsa hyväksi. Käytännössä holhoo-
ja saattoi tehdä omaisuudella lähes mitä tahansa 
hän halusi. Paitsi että Turussa holhottavat naiset 
pyrkivät osallistumaan aktiivisesti omaisuutensa 
hallintaan, vaikka heillä ei olisi ollut siihen oikeutta. 
Paikallisyhteisö toimi omien sääntöjensä mukaan 
ja siinä arvostettiin varakasta naimatonta porvaris-
tytärtä, joka oli käytännössä sukua muulle kaupun-
gin porvarieliitille.

Koko elämänsä naimattomana elänyt kaup-
piaan  tytär Elisabet Hansdotter Wolle on tästä 
hyvä esimerkki. Hänen holhoojinaan toimi ensin 
kolme sukulaismiestä vuorollaan ja sen jälkeen 
raadin määräämiä kunniallisia porvareita. Elisa-
betin omaisuus oli yksi kaupungin huomattavim-
pia käsittäen suuren korkoa kasvaneen pääoman, 
kaupunkitalon ja kauppapuodin sekä seitsemän 

maatilaa. Elisabet kävi oikeutta lähes sata kertaa 
holhoojiaan vastaan vuosina 1636"1653. 

Raadin Elisabetille määräämät miehet halusi-
vat jopa kieltäytyä holhoojan tehtävästä hänen 
vaativuutensa vuoksi. Kun asiat eivät menneet 
Elisabetin mielen mukaan, uhkaili hän myös pai-
kallisviranomaisia ja ilmoitti valittavansa suoraan 
Tukholmaan. Tämä oli selvää niskurointia, sillä 
jokaisen tuli noudattaa virkatietä järjestykses-
sä alhaalta ylös. Raati reagoi hänen uhkauksiinsa 
vaatimalla holhoojia antamaan hänelle rahaa ja ta-
varoita, jotta hänen ei olisi tarvinnut enää valittaa. 
Vaikka hänellä ei ollut muodollista valtaa, onnistui 
Elisabet vaikuttamaan kohtaloonsa.

Jonkin aikaa Elisabetin holhoojana toiminut setä 
Jakob Wolle kuvasi veljentytärtään tämän kuol-
tua ilkeäksi, umpisokeaksi ja monien syntien pai-
namaksi spitaaliseksi ihmiseksi. Rahansa Elisabet 
tuhlasi sedän mukaan kalliisiin vaatteisiin. Tämä 
setä oli kyllä pyrkinyt käyttämään Elisabetin omai-
suutta oman alamäkeä luisuvan taloutensa paik-
kaamiseen. Elisabetin omaisuudenhoitoon puut-
tuivat myös maaherra ja kenraalikuvernööri sekä 
kuningatar Kristiina. Elisabetin valituksiin kylläs-
tyttiin lopulta ja häntä määrättiin vähentämään 
palveluskuntaansa, sillä hänen sanottiin pitäneen 
turhan suurta hovia ympärillään. Hänen puolus-
tuksekseen on sanottava, että hänen väitetty spi-
taalinsa esti häneltä tavallisen kanssakäynnin, jota 
jokainen nainen kaipasi.
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Edusmiehisyyden alaiset vaimot

Avioliitossa naista edusti perheen ulkopuolisissa 
virallisissa asioissa hänen aviomiehensä. Nainen 
kulki isänsä ja aviomiehensä säädyssä ja hänen 
asemansa oli siten määräytynyt pitkälle jo hänen 
syntymässään. Kaupunkilaisnainen saattoi muut-
taa säätyään esimerkiksi nousemalla avioliiton 
kautta piiasta porvarisvaimoksi. Naisen kolmesta 
siviilisäädystä aviovaimon asema oli arvokkain en-
nen naimattomuutta ja leskeyttä. 

Avioliiton tuli perustua 1600-luvulla ihanteisiin, 
joita kirkko opetti. Niiden perustana oli vaatimus 
harmoniasta, joka tyynnytti Jumalan vihan. Avio-
pari oli se perusyksikkö, jonka sopuisasta elämäs-
tä harmonia levisi yhteisön muille tasoille. Avi-
oituminen ja perheen perustaminen hyödyttivät 
myös valtiota verotulojen ja kansalaisten määrän 
kasvaessa. Käytännössä avioliitto muotoutui puo-
lisoiden pesään tuoman omaisuuden, sukulaisuus-
suhteiden, iän, osaamisen ja henkilökohtaisten 
ominaisuuksien määrittelemiin raameihin.

Vain varakkaat perheet, lähinnä ulkomaankaup-
paa harjoittaneet valtaporvarisperheet, saattoivat 
solmia ihanteisiin perustuvan avioliiton. Suurin osa 
kaupunkien porvaristoa, kotimaankauppaa harjoit-
taneet pienporvarit ja käsityöläiset, eli niin niukoissa 
oloissa, että jokapäiväisen leivän hankkiminen sa-
neli ne lähtökohdat, joista parisuhteet muodostui-
vat.  Avioliittoon kuului toisesta huolehtiminen, sillä 
miehen tuli elää vaimonsa kanssa, elättää tätä ja 

kohdella häntä kunnioittavasti. Vaimon tuli olla eri-
tyisesti nöyrä ja kuuliainen miehelleen sekä huoleh-
tia taloudestaan ja kasvattaa perheen varallisuutta.

Alemman porvariston perheissä tilanne oli 
toinen. Niissä aviovaimot ja tyttäret osallistuivat 
aktiivisemmin perheen toimeentulon hankkimi-
seen, ja he edustivat perhettään myös oikeudessa. 
Aviopuolisoilla oli perheissä selvä työnjako. Mies 
harjoitti esimerkiksi käsityötä, ja vaimo huolehti 
valmiiden tuotteiden myymistä ja perheen rahalii-
kenteestä. Pistooliseppä Leonhard Frölichin vaimo 
Anna Königsdotter esiintyi siten vuodesta 1661 
lähtien kymmenissä oikeusjutuissa. Frölich kes-
kittyi ammattinsa harjoittamiseen, vaikka näyttää 
välillä olleen siinä niin hidas, että työt viivästyivät.

Anna Königsdotter sen sijaan keräsi perheen 
saatavat, jotka olivat syntyneet lainanannosta tai 
miehen valmistamien pistoolien myymisestä. Hän 
myös lainasi ruuvipenkin miehensä työtä varten, 
maksoi oikeuteen lähettämänsä valtuutetun palk-
kion ja perheen vuokran kahdesta tuvasta, todisti 
itsellään vuokralaisena olleen naisen itsemurha-
asiassa, maalautti maalarimestarilla kangasta ta-
petiksi, puolusti kunniaansa oikeudessa, maksoi 
perheen kisällin velan, korvasi miehensä asiak-
kailleen aiheuttamia vahinkoja, kiirehti miehensä 
myöhässä olleita töitä, maksoi omia velkojaan, 
palkkasi itselleen ammattiasianajajia, takasi mie-
hensä kisällin sakot ja tämän saapumisen tarvitta-
essa oikeuteen sekä huolehti panttien ottamisesta 
ja niiden palauttamisesta saatuaan niistä maksun. 
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Lesken valta

Nainen oli vasta leskenä täysivaltainen ja hänel-
lä oli kiistämätön oikeus hallita omaisuuttaan ja 
tehdä itsenäisiä päätöksiä. Leskien on katsottu 
tukeutuneen sukuunsa, mutta turkulaisten porva-
risleskien toiminta osoittaa päinvastoin, että heille 
taloudellisesti tärkeimmän piirin muodosti heidän 
ydinperheensä, johon lesket eivät aina halunneet 
lukea edes vävyjään. Kauppias Thomas Trällin 
leski Magdalena Trumbell, eli turkulaisittain tutta-
vallisesti Trällska, kiteytti tämän mainiosti todetes-
saan, että hänen vävynsä Anders Merthen halusi 
hänestä vain yhden orjan, trääl, lisää.

Yksi kaupungin mahtileskistä ja huomattavan 
taitavista omaisuutensa hoitajista oli Elin Såger, 
joka oli syntynyt johtavaan kauppiasperheeseen 
Turussa vuonna 1614. Jäätyään leskeksi vuonna 
1659 miehestään Petter Thorwöstestä hän otti 
perheen laajan, mutta konkurssikypsän omaisuu-
den hoitoonsa. Hän käytti kuolemaansa saakka 
vuonna 1669 apunaan kolmea poikaansa, kirjan-
pitäjäänsä, palkattuja asianajajia ja virkamiehiä, ja 
onnistui säilyttämään perheen laajan omaisuuden, 
johon kuului kauppahuone ja rautakauppa Turussa, 
Fiskarsin, Antskogin ja Mustion rautaruukit sekä 
kaivoksia ja laivoja. 

Elin Såger oli aikansa suurin yksityinen työn-
antaja Suomessa. Hän oli johtavia Turun veron-
maksajia ja pelätty emäntä ruukeilla. Hän valvoi 
omaisuutensa hoitamista puuttumalla tarvittaessa 

itse pieniinkin yksityiskohtiin. Hän vakoili ruukkin-
sa seppiä ja onnistui saamaan ruukkiensa väelle 
maaorjuutta muistuttavat säännöt, vaikka orjuus 
oli kielletty Ruotsin valtakunnassa.

Yksinkertainen ja samalla taitava sukupuoli

1600-luvun Turkulaisten hyvin tuntema Turun ho-
vioikeuden neuvos ja Suomen laamanni, valtaneu-
vos Claes Rålamb esitti vuonna 1679 muistios-
saan vuosisadan käsityksen siitä, miten nainen sai 
harjoittaa porvarillista elinkeinoa. Naisilta tuli Rå-
lambin mukaan kieltää kaupankäynti, sillä he olivat 
yleensä yksinkertaisia, mikä aikakauden sanastos-
sa tarkoitti lähinnä sitä, että he olivat kokematto-
mia kaupan alalla. Heitä oli helppo huijata heidän 
itsensä ja heidän miestensä vahingoksi, sillä heillä 
ei ollut taitoa tai kokemusta pitää puoliaan.

 Toisaalta Rålamb tunnusti, että oli olemas-
sa osaavia ja ymmärtäväisiä naisia, jotka hoitivat 
kauppansa yhtä hyvin tai paremmin kuin miehet. 
He kykenivät käytännössä osallistumaan kaupan-
tekoon, solmimaan kauppasuhteita, auttamaan 
kauppakirjanpidossa, neuvottelemaan hinnoista, 
solmimaan sopimuksia ja ottamaan vastaan mak-
suja sekä toimittamaan tavaroita. Kaksijakoinen 
suhtautuminen naisiin johtui siitä, että heidän 
katsottiin olevan abstraktina ryhmänä kykenemät-
tömiä hoitamaan vaativia tehtäviä, mutta yksilö-
tasolla siihen kykeneviä. Toisaalta naisen ei olisi 
tullut antaa toimia itsenäisesti, mutta samaan ai-
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kaan häneltä vaadittiin panosta oman taloutensa 
hyvinvoinnin turvaamisessa.

Esimodernissa yhteiskunnassa naisten oli mie-
hiä vaikeampaa saavuttaa laillista auktoriteetti-
asemaa, mutta heillä oli käytettävissään valtaa ja 
he saattoivat saavuttaa sosiaalisesti hyväksytyn 
auktoriteettiaseman lähinnä tuomalla perheeseen 
varallisuutta ja sosiaalisia verkostoja. Esimodernis-
sa yhteiskunnassa hallinnolliset instituutiot olivat 
vasta kehittymässä, joten kaikki valta ei välttämät-
tä vielä paikantunut niihin. 

Käytännössä porvariston naiset saivat toimia 
1600-luvun Turussa melko vapaasti. Useimmat 
aviomiehet sallivat heidän harjoittaa yhdessä mie-
hensä kanssa ammattia jakamalla tehtävät puoli-
soiden kesken. Porvarisnaisilla saattoi olla myös 
täysin oma ammattinsa, jota he harjoittivat per-
heen varsinaisen elinkeinon lisäksi.

Perheen menestys perustui yhteen hiileen pu-
haltamiseen. Pormestari Nicolaus Lietzenin vai-
mon Katarina Wernlen sururuno vuodelta 1657 
kuvaa henkilökohtaisella tasolla puolison mene-
tyksen merkitystä. Lietzen tunsi itsensä sururunon 
sanojen mukaan lisäksi häkkilinnuksi, joka voipui 
itkusta istuessaan yksin kotona. Siellä hän ajatteli 
hyvää puolisoaan ja hänen sydämensä riutui kai-
pauksesta. Koska hänen vaimonsa, hänen lohtun-
sa, ilonsa ja huvinsa, oli otettu häneltä pois, hän 
heräsi usein yöllä kaipauksesta ja tunsi itsensä aa-
mulla täriseväksi raunioksi.

KUOLEMA ON TULLUT TALOONI

JA SITÄ MINÄ VALITAN.
HÄN ON RIISTÄNYT MINULTA VAIMONI,

JOKA OLI KOTINI VALO.
HÄN KUOLI KESKEN PARHAITA VUOSIAAN

JA NUORUUTENSA KUKOISTUKSESSA.
SYDÄMENI RIUTUU SURUSTA

TÄSTÄ RASKAASTA ISKUSTA.
VOI MINUA TUSKAISTA MIES RAUKKAA!
SURU MINUT KOHTASI NIIN YLLÄTTÄEN

JA TEKI PÄIVÄNI YKSINÄISIKSI. 
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VELI PEKKA 
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s u o m a l a i s e n 

k a u P u n k i l a i s n a i s e n 

h i s t o r i a a  1 6 0 0 - l u v u l l a .

KIRJALLISUUTTA

ě ũ���	 ũ�����ũ������	���ũĉćĈďĖ ũ�@@��@�@	���ũ
PORVARSKAT.  TURUN JOHTAVAN PORVARISTON 
NAISTEN TOIMIJUUS VUOSINA 1623!1670. 
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VALTAPORVARSKASTA RUUKINPATRUNESSAKSI . 
ELIN SÅGER 1660-LUVUN MAALLEMUUTTAJANA. 
SATUNNAISESTI  SUOMESSA.  KALEVALASEURAN 
VUOSIKIRJA 97.  TOIM. MARKO LAMBERG,  ULLA 
PIELA JA HANNA SNELLMAN. SKS.  HELSINKI .



28

RIITTA SALASTIE |  IKEBANA 

- JAPANILAINEN KUKKIENASETTELUN TAIDE - 
NÄKYMÄTÖN TEKIJÄ

1  b a n a a n i n  l e h d e s t ä 

t e h t y  v e i s t o k s e l l i n e n 

a s e t e l m a

2  o r i g a m i - t a i t t e l u a 

m u i s t u t t a v a  r a u d a s t a 

v a l m i s t e t t u  m a l j a k k o 

j a  s i i h e n  t u o n e n k i e l o n 

l e h d i s t ä  t e h t y  a s e t e l m a
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JAPANIN VANHIN ikebana -koulukunta 
on Ikenobo. Muita klassisia koulukuntia ovat mm. 
Ohara, Saga Goryu ja Mishoryu. Kansainvälisesti 
laajimmalle levinnyt on modernia ikebanaa edusta-
va Sogetsu -koulukunta.  Ensimmäinen suomenkie-
linen  ikebanaa käsittelevä teos, Hllkka Smedslundin 
Japanilainen kukka-asettelutaide, julkaistiin 1965. Jo 
sitä ennen oli ilmestynyt Martta Keravuoren teos 
Kukka-asetelmia 1954. Tällä hetkellä ikebanaa voi 
opiskella useassa paikassa pääkaupunkiseudulla ja 
Suomessa on useita sertifioituja ikebana-opettajia. 
Oma kiinnostukseni ikebanaan syntyi Gusti Herri-
gelin teoksen Zen ja japanilainen kukkienasettelun tai-
de (1958) innoittamana. Sain teoksen lahjaksi ystä-
vältäni 1970-luvun lopulla, josta lähtien haaveenani 
oli päästä opiskelemaan ikebanaa. Haave toteutui, 
kun aloitin klassisen ikebanan opinnot Kioton Sho-
kokujin temppelissä 1987.  

PERUSTYYLIT  
 

Klassisista tyyleistä tunnetuimmat ovat runsas-
muotoinen rikka sekä taivas-maa-ihminen filoso-
fiaan pohjautuva minimalistinen seika. Toisin kuin 
rikka, hienostunut seika -asetelma rakennetaan 
usein vain yhdestä materiaalista. Tyypillisiä sei-
ka-asetelman materiaaleja ovat esimerkiksi tuo-
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nenkielo, erilaiset ikivihreät sypressilajit, keväällä 
kukkivien puiden oksat, magnolia, kirsikka- ja luu-
mupuun oksat, angervot ja atsaleat. Näissä klassi-
sissa asetelmissa oksien linjoja arvostetaan enem-
män kuin asetelman näyttävyyttä tai värikkäitä 
kukkia. Yksi vaikuttavimpia Japanissa näkemiäni 
ikebana -asetelmia oli opettajani Uudenvuoden 
asetelma, joka oli tehty yhdestä riippupajun ok-
sasta tokonoman pilariin kiinnitettyyn maljakkoon. 
Myös monista suomalaisista luonnonkasveista ku-
ten pajunkissoista tai osmankäämeistä voi raken-
taa klassisia seika-asetelmia.  

Moderneja perustyylejä on kaksi: moribana ja 
nageire. Laakeaan astiaan tehtävä veden pintaa 
korostava moribana-asetelma on ikään kuin pie-
noismaisema lammen rannalla kasvavista puista ja 
pensaista, joiden oksat kurkottavat ja heijastuvat 
veteen. Asetelmaa rakennettaessa oksien kiinnit-
tämiseen käytetään erityisiä, tähän tarkoitukseen 
metalliseoksesta valmistettuja piikikkäitä jalusto-
ja, jotka tunnetaan nimellä kenzan (kirjaimellisesti 
miekka-vuori). Pystymaljakkoon tehdyssä nagei-
re-asetelmassa on oksien muodostamia laakso-
kohtia, harjanteita ja vuorten huippuja kiinalaisen 
maisemamaalauksen esittämien tyyliteltyjen mai-
semanäkymien tapaan. Tai sitten itse sylinterimäi-
nen maljakko on ikään kuin puunrunko, josta oksat 
haarautuvat eri suuntiin. Oksien kiinnitystekniikka 
on nageire-tyylissä vaativampi kuin moribanassa. 
Tätä tyyliä opetetaankin yleensä vasta sitten kun 
oppilas on ensin perehtynyt ja hallitsee moribanan 
tekniikat.  

Klassisissa asetelmissa maljakosta jätetään 
aina kolmasosa täyttämättä oksilla. Tyhjällä tilal-
la, asettelematta jätetyillä kohdilla, on ikebanassa 
tärkeä merkitys. Ne ovat asetelman kannalta yhtä 
olennaisia kuin oksat ja kukat ja niitä voi verrata 
siihen merkitykseen, mikä kalligrafiassa on val-

koisilla, tyhjiksi jätetyillä alueilla mustien tussivii-
vojen välissä. Tyhjä tila asetelman ympärillä luo 
ikebanalle ominaisen jännitteen ja antaa katseli-
jalle mahdollisuuden täydentää asetelmaa omassa 
mielessään. Yksi olennainen ikebana-asetelman 
ominaisuus on sen kolmiulotteisuus. Vaikka ase-
telma oli alunperin tarkoitettu katsottavaksi edestä 
päin, asettelija ei saisi unohtaa asetelman antamaa 
syvyysvaikutelmaa, japaniksi okuyuki. Asettelijaa 
kehotetaankin tarkastelemaan asetelmaa eri suun-
nista ja pääoksien taakse asetetuilla oksilla on tär-
keä merkitys, silloinkin kun ne eivät näy.  

Ikebanassa suositaan epäsymmetriaa ja pää-
oksien lukumäärä perustuu jaottomiin lukuihin, 
perusasetelmissa on yleensä kolme pääoksaa. 
Asetelmassa olevaa korkeaa oksaa tasapainotta-
maan tulee sille vastakkaiseen suuntaan asetella 
lyhyempi oksa, sillä täysin symmetrisesti sijoitettu 
oksa loisi pysähtyneen vaikutelman. Epäsymmet-
ria luo asetelmaan liikkeen, muutoksen ja luon-
nonmukaisuuden tunnun. Epäsymmetrisyyden ja 
oksia ympäröivän tyhjän tilan ansiosta ikebana-
asetelma ei ole koskaan pysähtynyt tai staattinen. 
Oksien ilmentämä liike ei myöskään pysähdy ase-
telmaan, vaan jatkuu huonetilassa ja siitä ääret-
tömyyteen asti. Asetelman ilmentämä tasapaino 
on siten dynaamista, liikkeessä olevan tasapainoa, 
vaikka oksat itsessään eivät liiku. 

 
MALLIN KÄSITE 

 
Ikebanaa ei voi oppia pelkästään kirjoja lukemal-
la, vaan sitä opiskellaan opettajan antamaa mallia 
ja esimerkkiä seuraten ja toistaen. Yksi keskeinen 
periaate ikebanassa on nk.  mallin käsite, japaniksi 
kihon katai tai kihon kakei. Ikebanaa, kuten mui-
takin perinteisiä japanilaisia taidemuotoja, opiskel-
laan mallien avulla. Ikebanassa mallit ovat nk. pe-
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rusasetelmia ja niiden variaatioita. Lyhyesti, mallin 
käsite tarkoittaa oksien asettelua tradition sääte-
lemien tekniikoiden ja taiteellisen metodin avulla, 
joka on sopusoinnussa niiden luonteen ja olemuk-
sen kanssa. Perusasetelmia ja niiden muunnelmia 
on koulukunnasta riippuen kymmeniä. Vasta kun 
oppilas hallitsee nämä perusasetelmat, esimerkik-
si Sogetsu-koulukunnassa on 40 erilaista moriba-
na- ja nageire -tyylistä perusasetelmaa tai niiden 
muunnelmaa, hän voi siirtyä kokeilemaan va-
paampia asetelmia. Opettajan tutkinto edellyttää 
vähintään 110 curriculumin mukaisen asetelman 
tekemistä. 

Mallin käsite tarkoittaa, että asettelu ei ole 
mielivaltaista vaan sitä määräävät tarkat säännöt 
alkaen kenzanin ja oksien paikasta asetelmassa 
pääoksien asettelukulmiin (15, 45 ja 75 astetta) 
asti. Sogetsu curriculumin perusasetelmassa no. 1 
pääoksa on esimerkiksi pystyoksa. Pääoksa voi olla 
myös diagonaalioksa jne.  Asetelman mittasuh-
teet ja pääoksien korkeudet on tarkoin määrätty.  
Pääoksien pituudet ovat suhteessa maljakon kor-
keuteen tai halkaisijaan, yleensä 1.5 -2X maljakon 
korkeus/tai halkaisija. Kun pääoksan pituus on 
määritelty, kaikkien muiden oksien mitat ovat seu-
rausta tämän pituudesta: kakkosoksa 3/4 korkeim-
man oksan pituudesta; kolmosoksa 3/4 kakkosok-
san pituudesta. Kun tällä tavalla rakennettujen 
asetelmien oksien latvapisteiden kautta piirretään 
kolmio, se on suorakulmainen kolmio, jonka sivu-
jen suhde klassisissa asetelmissa on 3:4:5. 

 Perinteiset taidemuodot kuten teetaide ja 
ikebana nähdään henkisen kilvoittelun muotona, 
joissa harjaantuu vain malleja toistamalla. Taiste-
lulajien tavoin ikebanasta puhutaan tienä - kado 
- kukkien tie. Kado -filosofian mukaan asetelma 
on asettelijansa kuva ja ihminen voi kehittää miel-
tään asettelemalla kukkia. Suostumalla malliin 

malli auttaa häntä löytämään jo olemassa tai kä-
sillä olevaan sisältyvän potentiaalin. Lopullisena 
tavoitteena on kaikista säännöistä vapautuminen. 
Malli ei kahlitse luovuutta, vaan merkitsee para-
doksaalisesti asettelun vapautta. Mallin olemassa 
olo myös vapauttaa asettelijan siitä taakasta, että 
hänen pitäisi keksiä kaikki itse. Olen itse soveltanut 
ikebanan malliin perustuvaa taiteellista metodia 
ohjaajantyön professori Saana Lavasteen kanssa 
taideyliopiston opiskelijoille suunnatuissa työpa-
joissa, joiden tavoitteena on ollut tehdä näkyväm-
mäksi ohjaajantyötä. 

TAITEETON TAIDE - ARTLESS ART  
 

Toinen ikebanan keskeinen piirre on oksien kar-
siminen, tavoitteena tuoda oksista olennainen 
esiin. Yksi klassisen asetelman kriteeri onkin, että 
se näyttää zeniläisen taiteeton taide - Artless Art 
-periaatteen mukaisesti luonnonmukaiselta, mut-
ta luonnolliselta näyttävä vaikutelma on saatu ai-
kaan ikebanalle ominaisten, vuosisatojen kuluessa 
hioutuneiden tekniikoiden avulla oksia muokkaa-
malla ja karsimalla. Klassisen perinteen mukaan 
asetelmassa tulisi olla 30 % tyhjyyttä ja 70 % 
luontoa. Asetelman luonnonmukaiselta näyttä-
vä vaikutelma on siten aina pelkistämisen tulos. 
Ikebana-asetelma ei ole myöskään koskaan pelk-
kä kopio luonnosta, vaan ikebanassa asettelija luo 
oksien avulla jotain kokonaan uutta, jota aikaisem-
min ei ollut olemassa. Japanilais-amerikkalainen 
kuvanveistäjä Isamu Noguchi (1904-1988) on 
todennut: ”Männynoksia aseteltaessa niiden ei tulisi 
näyttää männynoksilta. Männynoksien asetteleminen 
niin, että ne eivät näytä männynoksilta on kuitenkin 
äärimmäisen vaikeaa.” 

Narsissi-asetelma (suisen), joka on yksi perin-
teinen tammikuun asetelma, on tyypillinen esi-
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gossa. Krysanteemi on kestävä ja kaunis ikebana 
-asetelmien materiaali ja suosittu erityisesti syk-
syn asetelmissa. Kasvien kulttuurisista merkityk-
sistä ammentavat asetelmat tunnetaan yleisni-
mellä bunjinbana.  

Klassiset asetelmat ja maljakot luokitellaan 
shin-, gyo- ja so -tyyleihin eli muodolliseen, puo-
limuodolliseen ja epämuodolliseen tyyliin. Tällai-
nen hierarkkinen ajattelu on tyypillistä klassiselle 
perinteelle. Shin-tyylinen asetelma tulee asetella 
shin-tyyliä edustavaan maljakkoon, jne. Muodol-
lisinta tyyliä edustavat esoimerkiksi metalliseok-
sesta klassisten mallien mukaan valmistetut mal-
jakot, joita näkee temppeleiden alttarimaljakkoina. 
Epämuodollisesta tyylistä ovat taas esimerkkinä 
bambumaljakot, joita käytetään teetaiteen yhtey-
dessä, esimerkiksi syksyn täyden kuun asetelmis-
sa. Joskus pelkkä kasvin nimen äänneasu saattoi 
antaa aiheen maljakon valintaan. Tällainen tapaus 
on esimerkiksi kärhö eli klematis, japaniksi tessen. 
Sen ääntämys muistuttaa rautaa (jap. tetsu), mikä 
oli syy asetella klematiksen oksa metalliseoksesta 
tehtyyn maljakkoon.   

Sogetsu -koulukunnan perustaja Sofu Teshiga-
hara (1900–1979) vapautti ikebanan perinteisten 
muotojen painolastista ja teki ikebanasta moder-
nin taidemuodon, joka kiteytyy ”luovan ikebanan” 
ja ”informal art” -käsitteissä. Sogetsu -koulukun-
nan periaatteen mukaan asetelman voi tehdä mis-
tä vain, milloin vain ja mihin tahansa - rajana on 
vain mielikuvitus ja luovuus. Moderneissa asetel-
missa korostuukin tekijän persoonallinen ilmaisu. 
Muovi, paperi, viilu - mikä tahansa käy nyt asetel-
mien materiaaliksi kukkien ja lehtien ohella ja veis-
toksellisia ja omaperäisiä maljakoita voi valmistaa 
itsekin esimerkiksi rautaromusta hitsaamalla. 

merkki klassisista tekniikoista. Asetelmaa varten 
lehdet ja kukkavarsi irrotetaan juuritupestaan, 
jonka jälkeen lehdet suoristetaan luonnollisesta 
rönsyilystään lehdistä tihkuvan liimamaisen ai-
neen avulla. Kun lehdet on suoristettu halutulla 
tavalla, ne asetellaan takaisin tuppeensa, mutta 
nyt uudessa, ikebanan säätämässä järjestyksessä 
ja pituudessa. Tällä tavalla rakennettu dynaami-
nen, spiraalimaista liikettä ilmentävä ja harmoni-
silta mittasuhteiltaan arkkitehtonista rakennelmaa 
muistuttava narsissi -asetelma on jotain täysin 
muuta kuin mitä narsissit ovat kasvaessaan luon-
nossa. Mutta samalla tällainen asetelma tuo esiin 
narsissin hienostuneen olemuksen ja sulokkuuden 
tavalla, joka on ominaista vain ikebanalle ja johon 
vain ikebana taidemuotona pystyy.  

 
KUKKIEN KIELI 

 
Ikebanaan liittyy paljon kulttuurisia merkityssisäl-
töjä sekä kasvien onnea tuottavien että niiden ajan 
kiertoon viittaavien merkitysten takia. Eri vuoden-
aikojen kasvit oli jo muinaisessa Kiinassa tarkoin 
kodifioitu. Vielä nykyään ikebana -kalenterissa 
jokaisella kuukaudella on omat, sille tyypilliset 
kasvinsa. Myös kasvin eri osat, nupuillaan olevat 
ja täysin auenneet kukat ilmentävät asetelmas-
sa aikaa ja sen kulumista. Suomessakin vietetään 
hanamia, kirsikankukkien katselujuhlaa.  Puista 
kunnioitetaan erityisesti mäntyä, koska sitä pide-
tään pitkäikäisyyden symbolina. Männyn, bambun 
ja luumun yhdistelmä - sho-chiku bai - nähdään 
erityisen onnea tuottavana ja tämä yhdistelmä 
esiintyy usein Uudenvuoden asetelmissa. Myös 
krysanteemi on hyvin arvostettu ja esiintyy mm. 
keisarillisen perheen embleemissä eli tunnuslo-
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Neulontaan on liitetty vahvasti kuvasto keinutuo-
lissa kiikkuvasta, villasukkaa neulovasta mum-
mosta. Tekniikka ei kuitenkaan ole aina ollut niin 
naisvaltainen kuin mielikuvat antavat ymmärtää. 
Neulontataidon tie Euroopan pohjoisosiin on kul-
kenut pitkän matkan rinta rinnan käsityötekniik-
kaan liittyneen arvostuksen ja yleistymisen kanssa. 

Välimeren itäisen kulttuuripiirin alueella vii-
meistään 200–300-luvuilla kehitetty tekniikka 
saapui Italiaan ja Espanjaan monien muiden kä-
sityöuutuuksien, kuten rukin, kanssa viimeistään 
tuhat-luvulle tultaessa. Eurooppalaiset, miehistä 
koostuneet neulekillat kouluttivat taidon osaajia 
1200–luvulta lähtien. 

Tie taidon mestariksi kesti useita vuosia. Oma 
kyvykkyys todennettiin käytännössä mallitöissä, 
jollaisia vain harva tämän päivän neuloja osaisi 
toteuttaa. Taidon mittareina olivat sekä tekninen 
osaaminen että neulotun tuotteen visuaalinen 
ilme. 

Ammattilaisten valmistamat neuletuotteet 
nauttivat statustuotteiden asemaa, joita vain vau-
raalla yläluokalla oli mahdollisuus itselleen hank-
kia. Ammattikäsityöläisten rinnalla myös naiset 
neuloivat keskiajalla. Varhaisimmissa neulontaa 
kuvaavissa, 1300–luvulle ajoittuvissa kirkollisissa 
maalauksissa Neitsyt Maria neuloo Jeesus-lapsel-
le paitaa lyhyillä puikoilla pyöröneuleena. 

Suomessa varhaisimmat tiedot neulonnasta 
liittyvät neuletuotteisiin. Niiden tekijöistä ei ole 
säilynyt kirjallisia tietoja. Turun käsityöläiskort-
telista löytynyt neulottu tekstiilijäänne ajoittuu 
1300–1400-luvulle. Tullitilit kertovat Varsinais-

Suomessa neulonnan olleen 1600–luvulla merkit-
tävä tulonlähde monelle. Sukkia vietiin satamakau-
pungeista suuria määriä Tukholmaan ja Pietariin. 

Tekniikka kansanomaistui 1700– ja 1800–lu-
kujen kuluessa. Arkikäyttöön valmistetut neuleet 
tehtiin kotona kehrätystä villalangasta. Juhlakäyt-
töön neulottiin sukkia ja lapasia valkoisesta pella-
va- ja puuvillalangasta. Pitsikoristeiden ja palmi-
koiden lisäksi neuleita kuvioitiin kirjoneuleraidoilla. 

Erityistaitoa vaatineiden kirjoneuleiden valmis-
tus oli kuitenkin vielä tuolloin vähäistä ja niiden 
valmistus oli keskittynyt muutamalle alueelle. Ky-
menlaaksossa ja Etelä-Karjalassa valmistetut geo-
metriset kuviomallit liittyvät Itämeren alueen neu-
leperinteeseen. Etelä-Pohjanmaan kuviomalleissa 
on puolestaan vastineita Ruotsin puolella. Kirjoneu-
leiden valmistustaito levisi laajemmin 1900-luvulla 
painettujen neuleohjeiden sekä opetuksen myötä. 

Kouluopetus muutti tekniikan

Käsityöt olivat tärkeä osa kansakouluopetusta heti 
sen alkuajoista, 1800–luvun loppupuolelta lähtien. 
Käden taidot nostettiin opetuksen sisältöjä pohti-
neissa komiteoissa tärkeiksi paitsi käytännöllisen 
hyödyn myös kasvatuksellisten arvojen vuoksi. 
Neulonta oli vahva osa tyttöjen käsityöopetusta 
maalaiskansakouluissa. Tekniikkaa pidettiin tosin 
hitaana ja yksitoikkoisena, eikä sen katsottu kehit-
tävän monien muiden tekstiilitöiden tapaan ”kau-
noaistia”. 

Neulonnan tärkeys kotitalouden kannalta sekä 
sen antamat mahdollisuudet lisäansioiden han-
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kintaan olivat ne keskeiset tekijät, minkä vuoksi 
neulonta sisällytettiin ja säilyi pitkään osana kä-
sityönopetusta. Hitaasti valmistuvien sukka- ja 
lapasparien neulominen annettiin kotiläksyksi. 
Tehtävässä yhdistyi kaksi hyödylliseksi koettua 
asiaa. Kouluopetuksen niukka aika vapautui tär-
keämpiä tehtäviä varten ja samalla saatiin koulua 
kritisoineet vanhemmat tyytyväisiksi, kun koulus-
ta annettiin kodeissa hyödylliseksi koettuja koti-
tehtäviä tehtäviksi, jollaiseksi lukemista ei aina 
mielletty. 

Nykyisin Suomessa on yksinomaan vallalla man-
nermaisena neulontatapana tunnettu tekniikka, jos-
sa lanka kulkee vasemman etusormen päältä neu-
letyöhön. Vanhin neulontatekniikka on niin sanottu 
heittämällä neulominen, jota käytetään edelleen 
yleisesti Brittein saarilla. Tässä tekniikassa lanka 
kulkee oikean käden kautta ja heilautetaan oikean 
käden etusormella puikolle. Tekniikka sopii erityisen 
hyvin tiiviiden ja joustamattomien, hyvin ohuesta 
langoista valmistettujen neulosten tekemiseen, jol-
laisia ovat Suomessakin 1800-luvulla valmistetut, 
museokokoelmiin tallennetut neuletyöt. 

Heittämällä neulominen osattiin Suomessa laa-
jasti aina 1900–luvun alkuvuosikymmeniin asti. 
Koulut edellyttivät neulontataidon perusteiden 
osaamista ennen opetuksen aloittamista ja ko-
deissa lapset oppivat neulomaan heittämällä. Vie-
lä 1800–luvun loppupuolella molempia tekniikoita 
opetettiin myös kouluissa. Opettajien koulutuksen 
ja oppikirjojen myötä mannermainen neulontatek-
niikka vakiintui ainoaksi käsityötunneilla opete-
tuksi neulontatavaksi. Esikuvat heittämällä neulo-

mista nopeampana pidettyyn uuteen tekniikkaan 
saatiin Saksasta. 

Opettajien suhtautuminen oppilaiden kotona 
opittuun heittämällä neulomisen tapaan vaihte-
li. Aluksi molempien tekniikoiden käyttö sallittiin, 
mutta ajan myötä vaatimus mannermaisen neu-
lontatavan käytöstä kouluissa vakiintui vallitsevak-
si käytännöksi. Tämän jälkeen heittämällä neulomi-
sen tekniikkaa ei katsottu suopeasti ja se haluttiin 
kitkeä kokonaan pois. Oppilaiden nolaaminen oli 
yksi kasvatuskeino, jolla pyrittiin saavuttamaan 
haluttu lopputulos. Vanhaa tekniikkaa käyttänei-
tä oppilaita moitittiin ja heidän neulontatapaansa 
kutsuttiin mummomaiseksi työskentelyksi, joka ei 
sopinut nykyaikaan.

Tekniikoiden siirtymäkaudella lasten lähipiiris-
sä neulottiin edelleen heittämällä ja sitä pidettiin 
kodeissa uutta tekniikkaa parempana tasaisen ja 
napakan neulepinnan ansiosta. Lapsille kahden 
tekniikan välissä oleva ristipaine aiheutti hanka-
luuksia, koska moitteita tuli niin koulussa kuin ko-
tonakin. 

Molempien neulontatapojen osaamisesta oli 
myös hyötyä. Kirjoneuleiden valmistuksessa tek-
niikkojen yhdistäminen helpotti työskentelyä. Pää- 
ja kuviovärien kulkeminen neuletyöhön eri käsien 
kautta esti lankojen sotkeutumisen toisiinsa. Heit-
tämällä neulomista pidettiin hyvänä tekniikkana 
myös sukan kantapään valmistamisessa, koska 
neulos oli mannermaisella tavalla neulottua napa-
kampaa ja kantapäästä tuli niin tehtynä kestävämpi. 
Kouluja käymättömät aikuiset eivät lasten tapaan 
oppineet mannermaista neulontatapaa ja heittä-
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leiman. Julkisesti neulovia miehiä pilkattiin, heitä 
nimiteltiin naismaisiksi ja kummajaisiksi tai hei-
dän nimeensä liitettiin piika-etuliite. Tämä johti 
siihen, että miehet neuloivat salaa, piilossa tois-
ten katseilta. Perheessä, jossa mies neuloi ansio-
tarkoituksessa, neuleet myytiin vaimon tekeminä. 
Yllätysvieraiden saapuessa neuletyö laskettiin 
käsistä ja piilotettiin nopeasti huomaamatto-
maan paikkaan.

Joissakin olosuhteissa neulominen sallittiin 
myös miehille. Toisinaan miesten neulomista py-
rittiin selittämään huumorin ja kilpailuhenkisyyden 
varjolla, heidän näyttäessään omasta halustaan 
kyvykkyytensä myös naisten töihin. Nuorille pojille 
ja iäkkäille miehille, joiden maskuliinisuus ei kär-
sinyt naismaiseen työhön ryhtymisestä, sukupuo-
lirajojen ylittäminen ja neulominen oli mahdollis-
ta ilman siihen liitettyä häpeää. Leskeksi jääneitä 
miehiä arvostettiin, heidän joutuessaan olosuhtei-
den pakosta neulomaan lapsilleen talveksi tarvit-
tavat sukat ja lapaset. Nämä “tuhattaiturit” kykeni-
vät epäitsekkäästi tarttumaan kaikkiin talon töihin 
tilanteen niin vaatiessa.

Kansakoulunopettajat olivat edelläkävijöitä 
uutuuksien välittämisessä. Opettajat nauttivat li-
säksi yhteisön arvostusta ja auktoriteettiasemaa. 
Miesopettajien neulominen sai siksi jäädä vaille 
pilkkaa ja ihmettelyä. Miesvaltaisilla aloilla työs-
kenteleville miehille neulominen oli niin ikään sal-
littua. Savotoilla miehet olivat pitkiä aikoja erossa 
perheestään. Vaikka metsätyömaille tuotiin myös 
neuleita myyntiin, valmisti osa työntekijöistä tar-
vittavat asusteensa itse luppoaikana. Merimiehet 

mällä neulominen profiloitui ”vanhojen mummojen” 
tekniikaksi. Tämä aiheutti myös häpeän tunteita ja 
osa naisista lakkasi neulomasta yhteisissä tilaisuuk-
sissa, koska vanhan tekniikan käyttö paljasti samalla 
heidän oppimattomuutensa. Kansakouluopetus va-
kiinnutti mannermaisen neulontatavan yksinomai-
seksi Suomessa käytetyksi tekniikaksi, heittämällä 
neulomisen kadotessa viimeisten kouluja käymät-
tömien sukupolvien myötä.

Tuhattaitureita ja kummajaisia

Maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa sukupuolit-
tunut työnjako eli vahvana. Sukupuolen lisäksi iällä 
oli merkitystä sopivia työtehtäviä jaettaessa. Ikä 
liittyi tehtävien fyysisien ja taidollisten valmiuksi-
en edellytyksiin. Neulonta oli työtä, joka sopi hyvin 
myös lapsille ja vanhuksille, koska se ei vaatinut 
fyysistä voimaa. Neulontataidon opettelu aloitet-
tiin 5-vuotiaana talon naisten opastuksella. 

Pojat kuuluivat naisten elinpiiriin alle kouluikäi-
sinä, mutta neulontataitoa ei itsestään selvänä 
opetettu heille. Perheen tilanteen niin vaatiessa, 
edellytettiin pojilta joustamista perinteisistä työn 
roolijaoista ja osallistumista myös neulontatyöhön. 
Tällaisia tilanteita syntyi poikavaltaisissa perheissä 
sekä perheissä, joissa ei ollut äitiä. Huutolaislapset 
ovat oppineet neulomaan sijoitusperheissään. 

Neulovat miehet olivat lähes näkymättömiä 
1900–luvun maatalousvaltaisessa yhteiskunnas-
sa. Silti heitä oli ja heitä tiedettiin myös olevan, 
mutta asiasta vaiettiin. Yleinen ilmapiiri liitti nais-
ten töitä tekeviin miehiin erilaisuuden ja häpeän 
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neuloivat puolestaan ajankulukseen pitkillä laiva-
matkoilla. 

Välttämättömyydestä harrastukseksi

Yhteiskunnan kaupungistumisen ja valmisvaat-
teiden saatavuuden kasvun myötä väheni kotona 
valmistettujen vaatteiden ja samalla myös neu-
lomisen merkitys välttämättömänä kansalaistai-
tona. Ostolankojen saatavuus lisääntyi pula-ajan 
jälkeen. Neuleohjeita julkaistiin käsityölehtien li-
säksi aikakausilehdissä ja myytiin lankojen ohella 
käsityöliikkeissä. Neulemallit noudattelivat yhä 
enemmän kansainvälisiä muotivirtauksia. Ohuis-
ta ostolangoista neulotut asukokonaisuudet olivat 
suosittuja 1970–luvulla ja väljät, paksuista langois-
ta neulotut villapaidat 1980–luvulla. 

Neulonnan 2000–luvun alkuvuosiin ajoittuva 
niin sanottu uusi tuleminen liittyy globalisaati-
oon ja Internetin läpimurtoon. Nykyisin neulonta 
yhdistää harrastajia ympäri maailman. Erilaiset 
tekniikat tulevat tutuiksi videoiden välityksellä ja 
maailmanlaajuiset lankamarkkinat ovat kaikkien 
ulottuvilla. 

Neulonnan muuttuminen vapaaehtoiseksi har-
rastukseksi on nostanut esiin käsityön tekemiseen 
liittyviä uudenlaisia merkityksiä. Vaikka neulonnan 
tekijälleen tuoneet positiiviset kokemukset ovat 
olleet havaittavissa jo aikaisemminkin, korostuivat 
siihen liittyvät hyötynäkökulmat ajan hengen mu-
kaisesti. Välttämättömänä arkitaitona neulontaan 
liittyi samalla myös negatiivisia kokemuksia ja te-
kemisen pakkoa.

Nykyisin neulonta näyttäytyy henkistä hyvin-
vointia lisäävänä harrastuksena niille, jotka ovat 
sen pariin vapaaehtoisesti hakeutuneet. Toistu-
valla, mekaanisella neulomisen rytmillä on medi-
tatiivisia vaikutuksia. Neulonta rentouttaa ja toimii 
vastapainona ansiotyölle. Vaikeiden kuvioiden 
neulominen puolestaan auttaa haastamaan itsen-
sä ja vie ajatukset pois ikävistä asioista. Ilo omasta 
osaamisesta on mahdollista jakaa muiden kanssa 
yhdessä neuloen tai Internetissä. 

Neulomalla voi myös osoittaa välittämistä 
läheisilleen sekä vaikuttaa tärkeiksi kokemiinsa 
asioihin, valmistamalla tuotteita hyväntekeväisyy-
teen. Ohjeiden symbolikieli ei liity puhuttuun tai 
kirjoitettuun kieleen, vaan neulonnan taitaja pys-
tyy tulkitsemaan sitä katsomalla. Moni harrastaja 
kokeekin kuuluvansa valtakunnan ja kulttuurien 
rajat ylittävään neulojien heimoon.

ANNA RAUHALA
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STELLA THOMSON, PETRI NUMMI | 

MAJAVA – KOSTEIKKOLUONNON 
AHKERA YLLÄPITÄJÄ

Majava on Suomen – ja pohjoisen 

pallonpuoliskon – suurin jyrsijä, 

keskimäärin parinkymmenen kilon jötkäle. 
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Majavat rakentavat patoja virtaavan veden ää-
relle ja käyttävät rannalle noussutta tulvaa hyö-
dykseen ravinnonhakureissuillaan, otukset kun 
eivät ole järin vikkeliä kuivalla maalla ja jäävät 
helposti petojen saaliiksi. Vedessä majava on kui-
tenkin kotonaan ja rakentaa pesänsäkin niin, että 
sen suuaukko johtaa suoraan veden alle. Niinpä 
majava pystyy menemään pesään ja sieltä pois 
huomaamatta. Talvella se voi sukeltaa suoraan 
jääpeitteen alle oksista ja lehdistä pinoamalleen 
ruokakätkölle. 

Majavalajeja on maailmassa kaksi: euroopan- 
ja amerikanmajava eli kanadanmajava. Euroopan-
majava on Suomen alkuperäinen laji, joka pahaksi 
onneksi katosi Suomen luonnosta 1868 liikamet-
sästyksen vuoksi. Laji katosi 1700–1800-luvuilla 
myös suuresta osin muuta Eurooppaa; alimmillaan 
kannan arvioitiin olleen ainoastaan 1200 yksilöä.

Euroopanmajava päätettiin palauttaa Suomen 
luontoon siirtoistutuksilla Norjasta vuonna 1935. 
Perinnöllisyystiede ei 1900-luvun alkupuolella kui-
tenkaan ollut vielä yleistä, ja monien lajien tapaan 
ei majavasta tiedetty paljoa. Majavia pidettiin yh-
tenä lajina, ja siksipä siirtoistutusta jatkettiin vuon-
na 1937 tuomalla Yhdysvalloista Suomeen seitse-
män amerikanmajavaa. 

Molemmat lajit ovat levittäytyneet maas-
samme, mutta amerikanserkku on pärjännyt pa-
remmin: kanta on 10! 000–19 !000 yksilöä kun 
euroopaanmajavia on noin 3000–4500. Euroo-
panmajava leviää kuitenkin jatkuvasti pohjoiseen 
päin. Onneksi lajit eivät kykene risteytymään kes-
kenään, joten euroopanmajavan geneettinen puh-
taus ei ole vaarassa. 

Ekosysteemi-insinööri työssään

Majava on varsinainen rakennusmestari. Padoil-

laan se kykenee estämään koviakin virtauksia ja 
nostamaan vedenpintaa jopa toista metriä. Näin 
voimakkailla muutoksilla on suuria vaikutuksia 
paikallisiin elinolosuhteisiin ja siksipä majavia kut-
sutaan ekosysteemi-insinööreiksi: eläimiksi, jotka 
kykenevät muuttamaan ympäristönsä fyysisiä ja 
kemiallisia rakenteita ja näin muokkaamaan myös 
paikallisia lajistoja.

Majavien vaikutukset lajistoon ovat niin voi-
makkaita, että usein puhutaan alueen eliöyhteisön 
fasilitoinnista eli edistämisestä. Pohjoisen pallon-
puoliskon kosteikot ovat kokeneet kovia viimeisen 
vuosisadan aikana, ja niiden määrä on pienentynyt 
muun muassa Euroopassa noin kahdella kolmas-
osalla. Majavien raju väheneminen ja katoaminen 
paikoin kokonaan on vaikuttanut kosteikoiden vä-
henemiseen ja niiden lajiston köyhtymiseen. Maja-
vien nykyinen kantojen kasvu sen sijaan vaikuttaa 
suotuisasti kosteikoiden nykytilaan – eli otukset 
pienentävät kosteikoiden katoamisen negatiivisia 
vaikutuksia. 

Vesistö, majava ja pato

Kaikki saa alkunsa padosta ja sen nostattamasta 
vedenpinnasta eli tulvikosta. Tulvikko on laajalle 
levittäytyvä matala vesialue, jossa veden lämpötila 
on muita vesiä korkeampi ja valoisuusolosuhteet 
erilaiset. Tulvavedet myös huuhtovat maa-ainesta 
vesistöön, jolloin veden orgaanisen hiilen määrä 
lisääntyy. Näistä muutoksista hyötyvät useat ve-
siselkärangattomat, ja suotuisaa se on myös sam-
makkoeläinten kudulle. 

Lisääntynyt hyönteistuotanto hyödyttää puo-
lestaan monia vesilintuja, esimerkiksi tavia, ja kah-
laajia, kuten metsävikloa. Tavilla on todettu suu-
rempia poikueitakin majavatulvikoissa verrattuna 
majavattomiin alueisiin. Pohjois-Amerikassa jotkin 
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taantuneet kalalajit hyötyvät majavasta ja samalla 
majavapadot heikentävät vieraslajien levittäyty-
miskykyä. Vesistön normaalivirtauksen muutokset 
voivat kuitenkin heikentää myös joidenkin alku-
peräislajien elinolosuhteita. Noin 70 % majavan 
vaikutuksista on kuitenkin laajoissa katsausartik-
keleissa arvioitu positiivisiksi.

Majavat rakentavat lisäksi pesiä, joita hyödyn-
tävät useat muut lajit kuten saukot ja sorsalinnut. 
Majavat kaivavat myös kanavia, joita pitkin ne 
liikkuvat turvallisesti syvemmälle maalle. Kana-
vissa on syvää seisovaa vettä, mikä osaltaan hyö-
dyttää seisovan veden lajistoa. Majava rakentaa 
lisäksi ravintolautan, eli jemmaa veden alle tal-
viravinnoksi puiden oksia.  Veden alla oksat ovat 
suotuisia lisääntymis-, turva- ja saalistuspaikkoja 
vesiselkärangattomille, sammakkoeläimille, ma-
telijoille ja kaloille.

Maalla ja vedessä

Majavat muokkaavat myös maalajistoa. Tulvavesi 
tappaa pystyyn puita, luoden arvokasta lahopuuta 
metsiin. Lahopuusta on Suomessa huutava pula 
tehometsätalouden vuoksi, sillä lahoava puuaines 
turvaa monen kolopesijän ja lahopuusta muulla 
tavoin riippuvaisen lajin elinolosuhteet. Kun yhtä-
löön lisää majavan liikkuvan luonteen, lahopuuta 
syntyy tietyllä alueella eriaikaisesti useaan paik-
kaan, jolloin sitä riittää pitkäksi aikaa. 

Majava syö pääosin puiden kuorta, oksia ja leh-
tiä. Se voi kaataa suuriakin puita, joista moni jää 
maapuiksi lahoamaan. Eri eliöt hyötyvät kuolleista 
maa- ja pystypuista, jolloin paikallinen lajiston mo-
nimuotoisuus lisääntyy jälleen. Kaatuneiden pui-
den ympäristön muuttuneet valo- ja lämpötilaolo-
suhteet voivat myös lisätä kasvi- ja perhoslajistoa. 

Majavan syönnökset vaikuttavat lisäksi puula-

jiosuuksiin: tietyt voimakkaasti vesovat lehtipuut, 
muun muassa pajut ja haapa voivat yleistyä ma-
java-alueilla suhteessa muihin puulajeihin. Näin 
majava takaa itselleen tulevaisuudessakin hyvät 
ruoka-apajat, koska pajut ja haapa ovat sen lem-
piruokaa. 

Muuttuvat puulajisuhteet voivat edesauttaa 
myös muita lajeja. Esimerkiksi hirven on todettu 
hyötyvän lehtipuiden määrän kasvusta sekä siitä, 
että majava kaataa talveksi puiden latvustoa hir-
ven ulottuville. Eräs suomalainen tutkimus havaitsi 
majavatulvikoilla kaksinkertaisen määrän nisä-
käslajeja majavattomiin metsälampiin verrattuna. 
Etenkin saukkojen, hirvien, näätien ja kärppien to-
dettiin hyötyvän majavan vaikutuksesta. 

Majavat vaihtavat usein muutaman vuoden vä-
lein maisemaa aloittaakseen toimensa jälleen uu-
della vesistöllä. Vanha pato alkaa vähitellen hajota, 
jolloin vedenpinta laskee ja majavan vaikutukset 
vesistössä ja maalla vähenevät. Kuolleet maa- ja 
pystypuut jatkavat lahoamistaan. Entiselle tul-
vavyöhykkeelle muodostuu tilapäinen niitty, joka 
sukkession edetessä alkaa metsittyä. Majavan 
liikkuessa lyhyitä matkoja kerrallaan maisemaan 
syntyy eri vaiheissa olevia elinympäristöjä, ja kai-
kille näille sukkessiovaiheille löytyy niistä hyötyvää 
lajistoa.  

Kulttuurihistoriallisesti tärkeä

Majavalla on ollut merkittävä rooli monien mai-
den historiassa, ja se on pyhä eläin useiden alku-
peräiskansojen kulttuurissa. Voidaan jopa sanoa, 
että majavan metsästys turkiseläimenä muokkasi 
voimakkaasti Euroopan ja Pohjois-Amerikan siir-
tokuntien, ja nuorten Yhdysvaltojen ja Kanadan 
kehitystä ja välejä. Alueiden kesyttämättömien 
korpimaiden valloitus tapahtui pitkälti turkismet-
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sästäjien innoittamana. Myös alkuperäisväestöjen 
ja uudisasukkaiden suhteita luotiin ja muokattiin 
turkisten avulla. Kauppasuhteiden kehittäminen 
ja ylläpito oli taattu Euroopassa 1600– ja 1700–lu-
vulla vallinneen majavahattuhimon vuoksi.

Aikanaan 1600-luvulla katolinen kirkko uudel-
leen määritti majavan kalaksi, jotta sitä voisi syö-
dä myös paastoaikana. Nykyään majavasta hyö-
dynnetään sen lihaa, turkista ja hauste-eritettä, 
joka soveltuu elintarvike- ja hajuvesiteollisuuden 
raaka-aineeksi. Majavia siis metsästetään edel-
leen, mutta nykyään kannan kestävyyden rajois-
sa. Suomessa euroopanmajavaa saa metsästää 
vain tietyillä alueilla pyynti- tai poikkeusluvan 
turvin, amerikanmajavalla puolestaan on vuotui-
nen pyyntiaika. Amerikanmajava on Suomessa 
määritelty vieraslajiksi.

Tulevaisuus

Majavien tulevaisuus näyttää valoisalta. Kumpikin 
majavalaji on uhanalaisuusluokituksessa määri-
telty elinvoimaiseksi. Amerikanmajavan kanta on 
vakiintunut suhteellisen tasaiseksi ympäri Pohjois-

Amerikan. Euroopanmajava puolestaan elää tällä 
hetkellä uudelleen levittäytymisen kultakautta: 
2000-luvulla kanta on kolminkertaistunut. Eläin 
on levinnyt itse tai ihmisen avustamana yli kol-
meenkymmeneen Euroopan maahan, kun se har-
vinaisimmillaan esiintyi vain kahdeksassa maassa 
Euroopassa ja Aasiassa. 

Euroopanmajavaa tavataan nykyisin esimer-
kiksi tiuhaan asutuilla alueilla Iso-Britanniassa, 
Saksassa, Belgiassa ja Hollannissa. Englannissa 
majavat saivat vastikään hallitukselta pysyvän 
oleskeluluvan 400 vuoden poissaolon jälkeen. 
Majavan kyvyt elinympäristöjen kokonaisval-
taiseen muuttamiseen voidaan myös valjastaa 
luonnonsuojelutarkoitukseen, jolloin yksittäisten 
lajien sijaan suojellaan kokonaisia ekosysteemejä 
tai maisemia. Useassa Euroopan maassa majavan 
suojelun on nähty edistävän muun muassa EU:n 
vesipolitiikan puitedirektiivin toteutumista. 

Majava on mainio laji opetuksessa käsiteltäväk-
si. Esimerkiksi kun halutaan puhua lajien välisistä 
suhteista ja elinympäristövaikutuksista, luonnon 
ja ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta ja konflik-
teista, tai elinympäristöjen suojelusta.
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SAKARI HEIKKINEN | ESPANJANTAUTI,  
KORONAPANDEMIA JA SUOMEN 
TALOUS

Koronapandemia koettelee 

edelleen maailmaa, eikä 

pandemian loppua tiedä kukaan. 

Kyseessä on historiallisen 

mittaluokan kansanterveyskriisi, 

jolla on myös historiallisen 

mittaluokan taloudellisia 

seurauksia. 

Koronapandemia on kääntänyt katseet aiempiin 
pandemioihin, muun muassa vuosien 1918–1920 
espanjantautiin. Historiasta ei voi ottaa suoraa 
oppia nykyhetken ongelmiemme ratkaisemiseen, 
mutta sieltä löytyy sentään vertailukohtia tilantees-
sa, jossa tulevaisuus on edelleen sakeahkon hämä-
rän peitossa.

Espanjantauti Suomessa
Ensimmäiset uutiset Espanjantaudista ilmestyivät 
Suomen sanomalehtiin heinäkuun alussa 1918. 
”Espanjantauti muuttanut Nürnbergiin”, oli otsi-
koitu Suomen Tietotoimiston välittämä ja monissa 
lehdissä painettu uutinen. Se kertoi, että ”Espan-
jassa taannoin todettu joukkotauti on nyttemmin 
ilmaantunut Nürnbergiin, missä lukuisia eri kont-
toreissa ja työmailla työskenteleviä henkilöitä on 
äkkiä sairastunut. Tauti aikaansaa kuumetta ja 
raukeutta ja on otaksuttavasti lentsua.” (Uusi Aura 
2.7.1918) Tauti tiedettiin ”lentsuksi” eli influens-

h e l s i n g i n  s a n o m a t
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saksi, mutta sen viruspohjaista syntymekanismia 
ei ymmärretty ennen kuin 1930-luvulla.

Tautia oli havaittu Yhdysvaltain armeijan leirillä 
maaliskuussa 1918, ja yhdysvaltalaisten joukkojen 
mukana se levisi Eurooppaan. Espanjassa, joka ei 
ollut mukana sodassa, lehdistö oli sensuurista va-
paa raportoimaan uuden kulkutaudin etenemisestä. 
Niin Espanja leimautui taudin alkuperämaaksi ja sai 
lainata sille nimensä. Alkuperämaan mukaan – ja oi-
keammin – on nimetty myös aiempia ja myöhempiä 
influenssaepidemioita. Vuosina 1889–1891 levin-
nyttä influenssaa kutsuttiin ”ryssän yskäksi”, vuosi-
en 1957–1958 pandemiaa ”aasialaiseksi” ja vuosien 
1968–1969 influenssa-aaltoa ”hongkongilaiseksi”.

Arvio espanjantautiin kuolleiden määrästä on 
vuosikymmenten kuluessa noussut. 1920-luvun 
arvio 21,5 miljoonaa pysyi ”voimassa” 1990-luvun 
alkuun, jolloin kuolleiden määräksi arvioitiin 25–39 
miljoonaa. Vuosikymmen myöhemmin Johnson ja 
Mueller (2002) arvioivat espanjantautiin kuolleen 
vielä enemmän: noin 50 miljoonaa, kenties jopa 
100 miljoonaa. Maailman väkiluku oli tuolloin run-
saat 1,8 miljardia, joten tautiin voidaan laskea kuol-
leen 3–5 prosenttia väestöstä.

Suomessa espanjantautiin kuoli Eila Linnanmä-
en tutkimuksen (2005) mukaan 19!000–27!000 
vuosina 1918–1919 ja vielä 6!000 vuonna 1920. 
Suomen väkiluku oli tuolloin reilut 3 miljoonaa, 
joten kuolleiden kokonaismäärä 25!000–33!000 
vastasi noin yhtä prosenttia väestöstä. Vuositasol-
la mitattuna espanjantautikuolleisuus oli tietenkin 
alhaisempi, koska se jakautui kahden vuoden ajal-
le: kesästä 1918 kevääseen 1920.

Espanjantauti ja Suomen talous

Noin 30!000 henkeä vaatinut kulkutauti olisi nor-
maaleissa oloissa ollut suuri yhteiskunnallinen 

onnettomuus, mutta olosuhteet Suomessa olivat 
tuolloin kaikkea muuta kuin normaalit. Maassa 
käytiin 1918 verinen sisällissota, jonka seurauksena 
– rintamalla, teloitettuna ja vankileireillä – kuoli lä-
hes 37!000 ihmistä, siis enemmän kuin espanjan-
tautiin. Linnanmäki onkin todennut, että epidemia 
jäi Suomessa sisällissodan varjoon.

Sisällissodan lisäksi espanjantaudin taloudel-
listen vaikutusten arviointia vaikeuttaa samaan 
aikaan käynnissä ollut suuri murros Suomen talo-
udessa. Suomi oli ollut Venäjän suuriruhtinaskun-
ta, jolla oli suuri taloudellinen autonomia. Vaikka 
Venäjä olikin tärkeä kauppakumppani, läntinen 
Eurooppa oli jo selvästi Suomen ulkomaankaupan 
pääsuunta. Maailmansota aiheutti kaksivaiheisen 
#okin Suomen ulkomaankaupassa. Ensi katkesivat 
kauppayhteydet länteen, Venäjän vallankumouk-
sen jälkeen romahtivat vientimarkkinat idässä. Sit-
ten puhkesi sisällisota.

Monien onnettomuuksien summana Suomen 
talous supistui rajusti. Talouden kokonaistuotantoa 
kuvaava bruttokansantuote (bkt) supistui ennä-
tyksellisesti – enemmän kuin missään aiemmassa 
tai myöhemmässä kriisissä (tilasto alkaa vuodesta 
1860). Vuonna 1918 bkt:n määrä oli peräti kolman-
neksen pienempi kuin 1913 ja jäi 1920 vielä kym-
menesosan sotaa edeltäneen tason alapuolelle (ks. 
kuvio 1). Näin syvän talouskriisin oloissa espanjan-
taudin vaikutuksia on vaikea erottaa; ne peittyvät 
suurempien vaikeuksien ja murrosten taakse. 

Globaalin pandemian aiheuttama globaali kriisi

Viime vuoden lopulla maailmaa kiertämään lähte-
neeseen covid-19-kulkutautiin on tähän mennessä 
(1.10.2020) rekisteröity kuolleen yli miljoona ih-
mistä, ja todellinen määrä lienee selvästi suurem-
pi.  Tämä on kuitenkin vähän verrattuna espanjan-
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tautiin: samansuuruinen kuolleisuus merkitsisi nyt 
ainakin 200 miljoonaa kuollutta. Sellainen katast-
rofi ei onneksi ole näköpiirissä.

Historiasta tiedämme espanjantautia tuhoi-
sempiakin pandemioita. Kuuluisin niistä lienee 
vuosien 1347–1352 musta surma, johon on arvi-
oitu kuolleen vajaa viidennes maailman silloisesta 
väestöstä. Sillä ja muilla ”vanhan ajan” pandemi-
oilla oli huomattavia taloudellisia seurausvaikutuk-
sia, ovat Jordà, Singh ja Taylor (2020) todenneet. 
Suuri kuolleisuus aiheutti työvoiman määrän rajun 
supistumisen suhteessa pääomaan, mikä taas oli 
omiaan kohottamaan palkkatasoa ja alentamaan 
omaisuuden tuottoa. Vastaava mekanismi ei voi 
nyt olla merkittävä, koska kuolleisuus jää historial-
lisessa pandemiavertailussa vähäiseksi.

Koronapandemia on globalisaatioajan kulku-
tauti. Kun mustalta surmalta vei vuosia kulkeutua 
alkusijoiltaan Keski- tai Itä-Aasiasta läpi Euroopan, 
on SARS-CoV-2-virus levinnyt muutamassa kuu-
kaudessa kaikkialle maailmaan. Suurimmat suorat 
taloudelliset vaikutukset ovat tähän mennessä ai-
heutuneet ihmisten liikkumisen jyrkästä vähenty-
misestä – lentomatkustamisen ja turismin romah-
tamisesta. Tavaraliikenteeseen epidemialla ei ole 
ollut vielä suuria vaikutuksia. Jos tavaroiden kulku 
merkittävästi vaikeutuisi, olisi se hyvin haitallista, 
sillä moderni maailmantalous on monimutkaisten 
tuotantoketjujen kireäksi viritetty verkosto, joka pe-
rustuu raaka-aineiden, välituotteiden ja valmiiden 
tavaroiden sujuvaan liikkumiseen maasta toiseen.

Kansanterveyspoliittinen talouskriisi

Meneillään oleva talouskriisi on poikkeuksellinen, 
koska sen syntymekanismi eroa aiemmista suu-
rista kriiseistä. Sitä ei ole aiheuttanut kokonaisky-
synnän äkillinen supistuminen, eikä kyseessä ole 
rahoitusmarkkinakriisi, joka oli alkusyynä edellisel-
le suurelle globaalille talouskriisille 2008–2009. 
Maailma ei myöskään ole sodassa, joten nyky-
tilannetta ei voi oikein verrata maailmansotien 
aiheuttamiin talousvaikeuksiin. Ja kuten edellä 
totesin, tämän pandemian talousvaikutukset poik-
keavat aiemmista, koska kuolleisuus jää selvästi 
vähäisemmäksi. Talous supistuu nyt, koska valtiot 
rajoittavat taloudellista toimeliaisuutta kansanter-
veydellistä onnettomuutta torjuakseen.

Vaikka talouskriisin syntymekanismi on tällä ker-
taa poikkeuksellinen, se saa edetessään ”tavallisten” 
taantumien ja lamojen piirteitä, kun taloudellisen 
toiminnan rajoittamisen vaikutukset etenevät kan-
santalouden verenkierrossa. Rajoitukset supistavat 
suoraan palveluiden etenkin palveluiden (ravintolat, 
matkailu jne.) kysyntää, ja epävarmuus lisää kulut-
tajien varovaisuutta ja näin syventää talouden su-
pistuvaa kierrettä. Tämä vähentää investointihaluk-
kuutta ja synkentää tulevia kasvunäkymiä. Siksi on 
ymmärrettävää, että tätä virusperäistä talouskriisiä 
verrataan sellaisiin aiempiin taloudellisiin onnetto-
muuksiin kuin finanssikriisi vuosikymmen sitten ja 
1930-luvun suuri lamakausi.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö 
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(OECD) arvioi syyskuussa, että maailmantalo-
us supistuu tänä vuonna selvästi enemmän kuin 
finanssikriisissä. OECD:n ennusteen mukaan 
maailman bkt:n määrä vähenee tänä vuonna 4,5 
prosenttia, kun se 2009 supistui hiuksenhienosti, 
prosentin kymmenesosan verran. Silloin maail-
mantaloutta kannatteli Kiinan talouskasvun jatku-
minen vahvana. Tälläkin kertaa Kiina selviää kehit-
tyneitä talouksia paremmin, mutta sen kasvu jää 
ennusteen mukaan 1,8 prosenttiin, mikä on vaati-
maton luku vuoden 2009 9,4 prosentin rinnalla. 
Finanssikriisin aikana talous supistui etenkin euro-
alueella (–4,5 % 2009), ja nyt bkt:n ennustetaan 
pienentyvän vielä enemmän (–7,5 %).

1930-luvun suuri lama on se taloushistorialli-
nen vertailukohta, jota vasten monesti punnitaan 
kulloisenkin talouskriisin vakavuutta. Niin nytkin. 
Kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtaja Kris-
talina Georgieva arvioi huhtikuun alussa, että maa-
ilmantalous on matkalla kohti suurinta taloudellis-
ta romahdusta sitten 1930-luvun laman. Näin voi 
käydä, mutta lamasta ei sentään ole tulossa yhtä 
pitkää ja vaikeaa kuin 1930-luvun lama. Yksi syy 
myönteisempään kehitykseen on se, että talous-
poliitikot ovat oppineet niin 1930-luvun lamas-
ta kuin vuosien 2007–2009 finanssikriisistäkin. 
Tämä näkyy hallitusten ja keskuspankkien nopeas-
sa reagoinnissa nykyisen kriisin puhjettua.

Koronapandemia ja Suomen talous

Maailmantaloudessa eletään edelleen suuren epä-
varmuuden aikaa, ja tämä koskee myös Suomea. 
Maamme talousnäkymät ovat kuitenkin kesän ai-
kana kirkastuneet huomattavasti kevään synkistä 
tunnelmista.  Vielä toukokuun alussa Vesa Vih-
riälän johtama arvovaltainen taloustieteilijäryhmä 
arvioi Suomen talouden romahtavan suorastaan 

historiallisella tavalla (Vihriälä et al. 2020). Fi-
nanssikriisin jälkeiseen pitkään taantumaan viita-
ten työryhmä arvioi, että Suomea uhkaisi jopa uusi 
”menetetty vuosikymmen”. 

Nyt, vajaat viisi kuukautta myöhemmin, Suo-
men talouden tilanne näyttää suorastaan yllättä-
vän hyvältä. Bkt supistui ennakkotietojen mukaan 
tämän vuoden toisella neljänneksellä Suomessa 
vähemmän kuin Ruotsissa – Saksasta, Ranskas-
ta, Espanjasta tai Isosta-Britanniasta puhumat-
takaan. Finanssikriisin jälkeisestä alisuorittaja 
onkin priimus! Syitä lienee useita: koronasta 
kärsineiden palvelualojen pienempi osuus talou-
desta kuin Etelä-Euroopassa, etätöihin siirtymi-
sen sujuvuus, teollisuustoiminnan jatkuminen liki 
normaalisti sekä tietenkin onnistuminen taudin 
etenemisen rajoittamisessa.

Ilo saattaa olla ennenaikaista, sillä lähiaikojen 
talouskehityksen ennustaminen on edelleen varsin 
vaikeaa. Paljon riippuu taudin etenemisestä. Suuri 
toinen aalto, ehkä kolmaskin, jotka pakottaisivat 
taas talouden rajoitustoimiin, masentaisi alkaneen 
elpymisen. Tällä hetkellä Suomen talouden suu-
rimmat uhat ovat maan rajojen ulkopuolella. Jos 
talouskasvu maamme vientimarkkinoilla tyssää, 
tuntuvat vaikutukset pian kotimaassa tuotannon 
supistumisena ja työttömyyden kasvuna.

Tätä kirjoitettaessa näyttää kuitenkin toden-
näköiseltä, että Suomen talous ei romahda, eikä 
taantuma pitkity ja syvene lamaksi. Näin ollen ko-
ronakriisistä ei ole tulossa 1990-luvun laman eikä 
finanssikriisin jälkeisen pitkän taantuman, saati 
sitten itsenäisyyden murroksen syvän sukelluk-
sen kaltaista. Jos näin käy, pandemian välittömät 
kielteiset vaikutukset Suomen talouteen jäävät pe-
lättyä pienemmiksi. Tällä poikkeuksellisella kriisil-
lä voi toki olla yllättäviäkin pitkäaikaisvaikutuksia, 
mutta niitä on vaikea etukäteen arvailla.
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Espanjantauti ja korona – erilaiset epidemiat 
erilaisissa yhteiskunnissa

Koronapandemian ollessa Suomessa vasta alku-
vaiheessa viranomaiset esittivät arvioita taudin 
etenemisestä. Maaliskuun puolivälissä esitetyistä 
kuolleisuusarvioista alhaisimmassa laskettiin 540 
henkilön kuolevan covid-19-tautiin. Nyt näyttää 
siltä, että kuolleisuus jää vieläkin vähäisemmäksi. 
Tähän mennessä (1.10.) tautiin on kuollut 344 hen-
keä, toukokuun jälkeen lisäystä on tullut vain 26. 
Jos koronavirustautiin kuolisi yhtä paljon kuin es-
panjantautiin, kuolleita kertyisi yli 50$ 000! Nykyi-
nen epidemia jää siis väestöllisiltä vaikutuksiltaan 
mitättömäksi kahdeksan vuosikymmen takaiseen 
verrattuna. 

Koronaepidemiasta ei siis ole tulossa Suomessa 
espanjantaudin veroista inhimillistä onnettomuutta. 
Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koronan talou-
delliset vaikutukset jäisivät samassa suhteessa vä-
häisemmiksi. Asiaa on kuitenkin hankala arvioida, 

koska espanjantaudin taloudellisia vaikutuksia on 
vaikea erottaa sisällissodan ja muiden itsenäisyy-
den taitteen murrosten taloudellisista vaikutuksista.

Nämä kaksi epidemiaa poikkeavat vaikutuksil-
taan toisistaan, koska Suomi on kovin toisenlainen 
yhteiskunta kuin kahdeksan vuosikymmentä sitten.  
Muutosta havainnollistaa kuvio 2, jossa on esitetty 
kuolleisuuden ja henkeä kohti lasketun bkt:n määrän 
kehitys 1900-luvun alusta. Asukasta kohti laskettu 
bkt, tuo elintason karkea mittari, on nyt 16-kertainen 
vuoteen 1900 verrattuna. Hyvinvoinnin kasvusta 
kertoo myös kuolleisuuden alentuminen 1950-lu-
vulle asti. Sen jälkeen ei yleinen kuolleisuusluku 
(kuolleet/väestö) ole trendinomaisesti muuttunut, 
eikä koronaepidemiakaan sitä heilauta. 

Koronapandemia on kypsän hyvinvointiyhteis-
kunnan kulkutauti. Kansalaisille on annettu ”ter-
veyslupaus”, jonka lunastamiseksi ollaan valmiita 
rajoittamaan taloudellista toimeliaisuutta laajuu-
dessa, joka ei olisi tullut kyseeseen kahdeksan vuo-
sikymmenen takaisessa köyhemmässä Suomessa.
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MARJO MELA |  PIA PAKARINEN 

– POHJALAINEN TAHTONAINEN

PIA PAKARINEN  (kok) on kulkenut pitkän 
matkan Kauhajoelta Helsingin kaupungintalolle. 
Kauppatieteen, valtiotieteen ja oikeustieteen tut-
kinnot opiskellut Pakarinen on työskennellyt mm. 
juristi-lingvistinä, kääntäjäyrittäjänä sekä Helsin-
gin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana.

Pakarisen ura politiikassa alkoi aikuisiällä ja on 
ollut yhtä monipuolinen kuin hänen työuransa. 
Hän on toiminut mm. opetuslautakunnassa, kiin-
teistölautakunnassa ja Helsingin sataman johto-
kunnassa. Nykyisessä tehtävässään kasvatuksen 
ja koulutuksen apulaispormestarina Pakarinen on 
toiminut kauden alusta alkaen.

Julkisuudessa on nostettu esille Helsingin uuden 
johtamismallin epäselväksi jäävä työnjako apulais-
pormestareiden ja toimialajohtajien kesken. Paka-
rinen ei ole näin kokenut, vaan hän korostaa oman 
asemansa perustuvan vaikutusmahdollisuuksiin 
kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa sekä tehtä-
väänsä kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheen-
johtajana. Operatiivista valtaa hänellä ei ole.

Pakarinen on poliittisen uransa alusta lähtien 
pitänyt tärkeänä yhteydenpitoa kaupunkilaisiin. 
Hän on kiertänyt lukemattoman määrän koulu-
ja, päiväkoteja ja leikkipuistoja sekä saanut laajan 
näkemyksen siitä, miten tehdyt päätökset välit-
tyvät ruohonjuuritasolle. Yhteyttä voi ottaa myös 
verkossa: Pakarinen ylläpitää aktiivista Apulais-
pormestari Pian kaikille avointa keskusteluryh-
mää Facebookissa, joten hän saa nopeasti tiedon 

mahdollisista epäkohdista tai puutteista. Työtään 
Pakarinen kuvaa haastavaksi ja mielenkiintoiseksi 
näköalapaikaksi. Hän pitää ongelmien ratkomises-
ta ja uusien mahdollisuuksien etsimisestä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tuottaa 
palveluita, jotka tavalla tai toisella koskettavat lä-
hes kaikkia helsinkiläisiä. Taloudellisesti ja henki-
löstön määrän osalta Kasko on Helsingin sisällä 
suuri. Pakarinen pitää Kaskon tuottamia palveluita 
suuressa arvossa. Hänen mukaansa mahdollisim-
man hyvän koulutuksen tarjoaminen jokaiselle lap-
selle ja nuorelle on yksi parhaista keinoista, joilla 
voidaan tasata elämän lähtökohtia ja vaikuttaa 
kaupungin segregaatiokehitykseen.

Oppilaiden taustan vaikutus oppimiseen on 
tutkimusten mukaan kasvanut, ja tätä eroa kou-
lujen on erittäin vaikea täysin tasoittaa.  Matalan 
tulotason alueiden kouluihin on kohdistettu posi-
tiivisen diskriminaation rahaa, jotta opetusryhmiä 
voidaan pienentää ja tukiopetuksen määrää lisätä. 
Pakarinen pitää tukitoimia erittäin perusteltuina. 
Hänen mielestään varhainen puuttuminen ja ma-
talan kynnyksen tukitoimet ovat tärkeitä ja tuovat 
myös säästöjä, mikäli kallis palvelukierre saadaan 
ehkäistyä ennalta.

Sen sijaan Pakarinen suhtautuu nuivasti toisen 
asteen maksuttomuuteen, sillä hän ei pidä sitä te-
hokkaana keinona syrjäytymisen ehkäisyyn: toisen 
asteen koulupudokkaat eivät pysy koulussa pakol-
la. On löydettävä muita keinoja, joilla turvataan 
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mahdollisuus tutkintoon ja hyvän elämän edelly-
tyksiin. Tärkeintä on, että perusopetuksesta tullaan 
toiselle asteelle riittävällä osaamisella.

Pakarinen kritisoi myös OKM:n laskelmia toi-
sen asteen maksuttomuuden kuluista. Helsingin 
laskelmien mukaan kulut olisivat todellisuudessa 
noin 40 % suuremmat kuin OKM:n määrittelemät 
kulut. Pakarinen myös muistuttaa, että esimerkiksi 
monet Helsingin lukiot houkuttelevat jatkossa op-
pilaita ulkokunnista yhä enemmän, kun matkaku-
lutkin korvataan opiskelijoille. Monissa Helsingin 
toisen asteen oppilaitoksissa on jo puolet opiskeli-
joista muualta kuin Helsingistä.

Todella ongelmallisena toisen asteen maksutto-
muudessa Pakarinen pitää myös retkiin varattua 11 
euroa oppilasta kohden. Pakarisen mielestä koulu-
jen kansainvälinen toiminta ja erilaiset kulttuurita-
pahtumat ovat vaarassa jäädä jatkossa todella vä-
hiin, kun perheiltä ei voida kerätä mitään maksuja.

Kaupunki valmistelee parhaillaan budjettia ensi 
vuodelle. Valmisteluja joudutaan tekemään osin su-
mussa, sillä koronan mahdollinen toinen aalto aihe-
uttaa epävarmuutta. Toistaiseksi koronan vaikutus 
on merkinnyt vähentyneitä verotuloja sekä lisään-
tyneitä sote-kustannuksia, joiden vuoksi on toden-
näköistä, että jonkinlaista sopeutusta joudutaan te-
kemään. Kaskon osalta on vielä moni asia avoinna.

Pakarinen nostaa esille myös toisen raha-
syöpön: koulujen kiinteistökustannukset nousevat 
hälyttävää vauhtia ja vievät budjeteista ison osan. 
Pakarinen peräänkuuluttaa mahdollisuutta keskit-
tyä päätehtävään – eikä se kouluissa ole kiinteis-
töhuolto, vaan opetus. Pahimmillaan huonokuntoi-
set kiinteistöt vaikuttavat myös mahdollisuuksiin 
opetuksen järjestämisessä. Ilon aiheitakin on: kou-
luja korjataan ja esimerkiksi uusia liikuntapihoja on 
valmistunut.

Monet opettajat ovat ihmetelleet sitä, miksi 

kaupunkilaiset käyttävät  illalla koulujen kiinteistö-
jä, mutta koulut maksavat kaikki vuokrat. Pakari-
nen puolustaa osallisuutta ja asukkaiden mahdol-
lisuutta hyödyntää koulutiloja, mutta muistuttaa, 
etteivät kaikki vanhat koulurakennukset sovi yh-
teiskäyttöön yhtä hyvin kuin uudet. Esimerkiksi Ja-
komäen uusi peruskoulu, uudelta nimeltään Kan-
karepuiston peruskoulu, muuttaa tiloihin, jotka se 
jakaa päiväkodin ja leikkipuiston kanssa. Iltakäyttö 
on voitu huomioida suunnittelussa alusta lähtien.

Muista haasteista toimialalla Pakarinen mainit-
see varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuden. 
Helsinki nosti palkkoja jonkin verran, mutta se ei 
ole ratkaissut ongelmaa. Helsinki on pyrkinyt pait-
si lisäämään aloituspaikkoja varhaiskasvatuksen 
opettajaopintoihin, myös järjestämään muunto-
koulutusta. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan. Pa-
karinen odottaakin, että pormestari Vapaavuoren 
aloitteesta käynnistetyn varhaiskasvatuksen task 
forcen ehdotuksia aletaan panna täytäntöön.

Pakarinen myös muistuttaa, että lukioikäisten 
määrä kasvaa Helsingissä 2030-luvulle saakka. 
Kielilukio on saamassa uudet tilat Myllypurosta ja 
Vuosaaren lukio uuden rakennuksen. Myös perus-
koululaisten määrä kasvaa kohisten Helsingissä. 
Tilakysymyksiä ratkotaan tarvittaessa myös uusilla 
kouluilla ja lukioilla.

Pakarinen on selvästi tehtävästään innostunut. 
Hänen tavoitteenaan on, että Helsinki olisi opetta-
jille houkutteleva työpaikka ja oppilaille maailman 
paras paikka oppia. Pakarisen mielestä osaaminen 
ja korkea koulutus ovat Suomen tärkeimmät luon-
nonvarat: vain osaamista petraamalla ja uusien 
innovaatioiden avulla voidaan nostaa maan kilpai-
lukykyä ja ratkaista Suomen tulevaisuuden suunta. 
Osaaminen on avain!

MARJO MELA
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JUKKA TALVITIE |  KUKA PÄÄTTÄÄ SINUN 
EDUNVALVONNASTASI?

Yhteiset asiat eivät hoidu, ellei 

niistä keskustella, eivätkä toki 

yksityisetkään. Eikä keskustelua 

synny ilman erilaisia mielipiteitä ja 

näkökulmia. 

Joskus keskustelua pitää tuupata eteenpäin. Kon-
fliktejakaan ei pidä vältellä, koska ne tuovat näky-
viksi asioita, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet 
näkymättömiin. Tämä on menestyksekkään edun-
valvonnan edellytys.

Tavoitteeni koko ammattiyhdistystyöskentelyn 
ajan on ollut keskustelun edistäminen, vaikka pää-
luottamusmies joutuukin varomaan sanojaan. Rih-
velin päätoimittajakin on ohjeistanut välttämään 
ympäripyöreää lässytystä. Saa nähdä kuinka käy, 
kun ei varo.

Puolustin tulo- ja palkkapoliittisessa toimikun-
nassa perusopetuksen työaikakokeilusopimuksen 
hyväksymistä. Asiasta oli neuvoteltu melkein vuo-
sikymmenen ajan, edellisen kokeilun päättymises-
tä asti. Välillä oli saatu aikaan neuvottelutuloskin. 
Jäsenistön piirissä ei kuitenkaan käyty mitään kes-
kustelua asiasta, vaikka työajan riittävyydestä ja 
rajaamisesta tuli viestiä joka suunnalta. Opettajien 
kokemus oli, että työ lisääntyi eikä kaikesta työs-
tä maksettu. Koska hylättyjä neuvottelutuloksia ei 
julkisesti repostella, ainoa keino houkutella opet-
tajat keskustelemaan sopimusedunvalvonnasta oli 
saada aikaan sopimus hyväksymällä neuvottelu-
tulos. OAJ:n hallitus päättikin hyväksyä perusope-
tuksen kokeilusopimuksen ja antaa jäsenille kou-
lutasolla mahdollisuuden ilmaista kantansa omiin 
palvelussuhteen ehtoihinsa. Ja sen jälkeen onkin 
keskustelua riittänyt.

Olen toistanut ajatusta yhteysopettajapäivillä 
JUKKA TALVITIE
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sekä muissa koulutus- ja jäsentilaisuuksissa, etten 
kannata perusopetuksen vuosityöaikaa, koska sen 
vaikutuksista ei voi tietää kokeilematta. Monelle 
muulle mielikuvitus riittää päätöksenteon tueksi. 
Erilaisia palvelussuhteen ehtoihin liittyviä kokeilu-
ja kannatan edelleen. Näitä myös OAJ:n nykyinen 
valtuusto vaatii OAJ:n hallitukselta. Ehtona minun 
kannatukselleni on, että päätöksenteko noudattaa 
niiden jäsenten kantaa, jotka mahdolliseen kokei-
luun osallistuvat. On ollut suuri saavutus saada 
sopimukset jäsenten hyväksyttäviksi koulutasolla. 
Tätä jäsenlähtöistä toimintatapaa täytyy kehittää 
jatkossakin.

Helsinkiläisen edunvalvonnan ja aktiivisten jä-
senten eduksi on ehdottomasti mainittava, että 
kyllä helsinkiläisen ay-perhe merivettä kestää. 
Keskustelu on ollut värikästä, kärjekästä, kitkerää, 
ylimielistä, ohipuhumista ja kuitenkin taustalla on 
koko ajan ollut aito halu tehdä yhdessä töitä opet-
tajien edunvalvonnan hyväksi.

Nyt kuitenkin toivon lukijan teroittavan kynänsä 
ja kirjoittavan sapekkaan vastineen aiheesta taikka 
tuovan keskustelun aivan uuden ulottuvuuden. Saa 
nähdä, onko HOAY:n hallituksella kanttia julkaista 
niitä esimerkiksi Seinälehdessä.
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HANNA NÄREMAA-PERÄLÄ |  LOIVIA 
LIIKKEITÄ, UUSI OPETTAJA

MILLENIAALIEN TYÖUUPUMUS on ol-
lut viime aikojen puheenaiheena. Somevaikuttaja 
Eeva Kolu kertoi Ylen haastattelussa omasta tilan-
teestaan.
                    ”KIIRE, 

SYYLLISYYS, 
                               #GOALS, 
                RISTIRIITAISET ODOTUKSET, 
                      FOMO, 
         TÄYDELLISYYDEN TAVOITTELU, 
                   LOPUTON UUTISVIRTA, 
                               ITSEKRIITTISYYS, 
    JATKUVA VIESTITULVA JA 

TAVOITETTAVISSA OLEMISEN VAATIMUS, 
LOPUTTOMAT PROJEKTIT JA 

TO DO -LISTAT, 
ITSENSÄ KEHITTÄMINEN JA 

RIITTÄMÄTTÖMYYS” 

saivat aikaan hellittämätöntä väsymystä. Eeva 
Kolu tuli kiteyttäneeksi hyvin kokemuksen opetus-
alaltakin: hektinen nykyaika kuluttaa hermostoa, 
riittämättömyyden tunne ja yksin pärjäämisen 
vaatimus vallitsevat, kaiken pitäisi näyttää ja tun-
tua mahtavalta ja positiiviselta. Elämästä on tullut 
suorittamista. 

Samat paineet ovat nousseet esiin uusien opet-

tajien työhyvinvointiryhmissä. Uudet opettajat 
ovat hyvin koulutettuja ja innostuneita pääsemään 
käsiksi töihin. Heidän suhteensa työhön, opetta-
miseen ja kasvattamiseen, on kunnianhimoinen. 
Kaiken opetusmateriaalin pitäisi olla omin käsin 
tehtyä ja valmiina heti. Paikka työyhteisössä pitäisi 
lunastaa ja päästä mukaan kiinnostaviin työryh-
miin ja hankkeisiin. Työolosuhteisiin pitäisi päästä 
vaikuttamaan, saada sopiva työjärjestys, työtila ja 
oppilasryhmät.

Lukuvuosi 2020-21 alkoi vaativissa merkeissä. 
Korona-pandemia lisää kaikkien työtä ja kuormi-
tusta: järjestetään opetustiloja, keksitään vaihto-
ehtoisia työtapoja, opitaan uutta, joustetaan. Mitä 
sanotte, tehtäisiinkö tänä lukuvuonna näin: 
ǽƢǽǽ �("#3bb-ǽ '4.+3�ǽ /�+�434,(2#23�ǽ )�ǽ 38ü'85(--

voinnista. Kiinnitetään huomiota kestävään 
työtapaan ja omaan jaksamiseen. Otetaan 
ongelmat puheeksi esihenkilön kanssa mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa. Työsuojelu 
tulee tarvittaessa mukaan asian pohtimiseen ja 
auttaa asian puheeksi ottamisessa.

Ƣǽǽ �((1183bb-ǽ 5�-'�-�(*�(2#23�ǽ 8*2(-3#*#,(2#2-
tä tekemään yhdessä. Muodostetaan tiimejä 
monimuotoisuutta arvostaen niin, että vah-
vuudet tulevat esille ja käyttöön. Kaikkien ei 
tarvitse tehdä kaikkea.

Hyvää ja antoisaa uutta lukuvuotta 
uudet ja kokeneemmatkin opettajat! 

Loivia liikkeitä.

HANNA NÄREMAA-PERÄLÄ

T Y Ö S U O J E L U V A L T U U T E T T U
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MARJO MELA |  S2-OPETUS 
TAPETILLA

Lukioiden S2-opetuksesta on 

keskusteltu viime aikoina lähinnä 

negatiivisessa mielessä. S2-opetus 

on tarkoitettu opiskelijoille, joiden 

äidinkieli on jokin muu kuin suomi, 

ruotsi tai saame. 

Rehtorin on uuden lain mukaan tarkistettava, täyt-
tääkö ylioppilaskokelas S2-kokeeseen osallistu-
misen edellytykset. Ylioppilastutkintolautakunta 
tarkistaa väestörekisteristä opiskelijan äidinkielen 
ilmoittautumisen yhteydessä. Kokelaan on pitänyt 
myös opiskella S2-oppimäärän mukaiset pakolliset 
kurssit. 

Kaikissa lukioissa ei kuitenkaan järjestetä S2-
opetusta, mutta suoritetut äidinkielen kurssit voi-
daan hyväksyä S2-kursseiksi, Tällöin jos kokelaan 
peruskielitaidossa on puutteita ja oppimäärä on 
perusteltu.  Opiskelijalle voidaan antaa osallis-
tumisoikeus S2-kokeeseen. Lautakunnalle voi 
tehdä myös erillisen hakemuksen S2-kokeeseen 
osallistumisesta, jos kokelas on opiskellut äidin-
kielen oppimäärän mukaan tai hänellä on ulko-
mainen koulutus tai hän on opiskellut ammatti-
tutkinnon mukaisen S2-oppimäärän, eikä lukion 
oppimäärää. Tarkoituksena ei ole, että äidinkielen 
oppimäärän opiskellut abiturientti vaihtaa äidin-
kieltään ja kirjoittaa S2-kokeen saadakseen pa-
remman arvosanan.

Osa maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista 
kokee S2-opetuksen negatiivisena stigmana, ja he 
vetoavat siihen, että he ovat syntyneet Suomessa 
ja mielestään osaavat suomea. Käytännössä Suo-
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messa syntyminen ei kuitenkaan automaattisesti 
tarkoita osallistumista suomi äidinkielenä -ope-
tukseen. Kaikki lapset eivät osallistu varhaiskasva-
tukseen, vaan ovat kotona omaa äidinkieltään pu-
huvan vanhemman kanssa. Kouluun mennessään 
he eivät välttämättä osaa suomea. Tämän vuoksi 
olisikin tärkeää saada maahanmuuttajataustaiset 
lapset varhaiskasvatuksen pariin, sillä se tasaisi 
lähtökohtia peruskouluun mentäessä. Kielitaito ei 
välttämättä muuten kehity kouluaikana äidinkieli-
sen tasolle.

Maahanmuuttajataustaisten ja kantasuoma-
laisten oppilaiden osaamiserot olivat PISA-tulok-
sissa OECD-maiden suurimmat samoin eriyty-
misindeksi (YLE 5.7.2020). Tästä poliitikot eivät 
pitäneet, mutta Suomen koululaitos odottaa van-
hempien tukevan oppilasta koulunkäynnissä. Näin 
on useimmissa Euroopan maissa.

Suomessa koulumenestykseen tutkitusti vai-
kuttaa äidin koulutustaso, ja yleensä varsinkin 
keskiluokkaiset vanhemmat ovat kiinnostuneita 
lastensa koulumenestyksestä ja tukevat vahvasti 
lastensa koulunkäyntiä. Myös maahanmuutta-
jataustaiset koulutetut vanhemmat panostavat 
lastensa koulunkäyntiin. Vähemmän koulutetuil-
la vanhemmilla voi olla vaikeuksia tukea lastensa 

opiskelua. Tässä koulun pitäisi tulla mukaan, mutta 
kuinka suurella panoksella ja millaisin resurssein? 
Miten oppilaat ja heidän vanhempansa sitoute-
taan tähän? Nämä ovat vaikeita kysymyksiä.

Monet oppilaat haluavat välttää S2-opetukseen 
liittyvää stigmaa. Osa kokee, että he osaavat suo-
mea, mutta heidät on pakotettu S2-opetukseen, 
eivätkä he ymmärrä miksi. On kuitenkin aivan eri 
asia puhua pintasujuvasti suomea kuin kirjoittaa ja 
ymmärtää lukemansa ja kuulemansa. Osa kokee, 
että heidät on laitettu ihonvärinsä takia S2-ope-
tukseen. Näin ei kuitenkaan voi tehdä, sillä se on 
lähinnä etnistä profilointia. Osa oppilaista puoles-
taan ei saa S2-opetusta, koska he ovat koulunsa 
ainoita S2-opetusta tarvitsevia

Opetan itse Sibelius-lukiossa, ja meillä S2-
opetukseen osallistuminen määräytyy peruskou-
lun päättötodistuksen oppimäärän mukaan. Jos 
siis päättötodistuksessa on S2-arvosana, lukios-
sa jatketaan S2-opetuksessa. Mielestäni tämä on 
ollut onnistunutta siinä mielessä, että S2-kokeen 
arvosanat jakautuvat yleensä approbaturista 
eximiaan, eli meillä on kielitaidollisesti oikeat 
oppilaat S2-opetuksessa. Meillä opiskelijoita on 
sen verran vähän, että opetan heitä yleensä äi-
dinkielen tunneilla ja eriytän tarvittaessa. Ope-
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tussuunnitelmathan ovat rinnakkaiset. Tämä on 
oppilaiden mukaan vähentänyt stigmaa, sillä he 
ovat muiden joukossa. Lisäopetusta tarvitseville 
annan tukiopetusta. Meillä on toisinaan ollut niin 
paljon opiskelijoita, että olemme saaneet oman 
ryhmän. Toisinaan on ollut ongelmana se, että he 
ryhmäytyvät ”liiankin hyvin” ja viihtyvät omassa 
kuplassaan, mikä ei edistä suomen kielen oppi-
mista. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan jatka  
suoraan perusopetuksesta lukioon, tällöin kieli-
taidon kartoitus lukion alussa on tärkeää.

Lukioissa, joissa on suhteellisen matala sisään-
pääsykeskiarvo, on aivan omat ongelmansa eli var-
sin paljon opiskelijoita, joilla on hyvin heterogeeni-
nen kielitaito ja aika usein melko heikko suomen 
taito. Nämä lukiot joutuvat aivan toisella tavoin 
panostamaan S2-opetukseen ja oppilaiden tuki-
opetukseen. Aika usein on niin, ettei tässä opin-
tojen vaiheessa ole mahdollista saada kotoa juuri 
minkäänlaista tukea. Helsingissä tällaiset lukiot 
saavat yleensä positiivisen diskriminaation rahaa, 
jonka avulla voidaan järjestää lisätukea ja pienem-
piä opiskeluryhmiä. 

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat 
valittaneet siitä, että heille tarjotaan ammatillisia 
opintoja eikä niinkään lukio-opintoja. Lukio-opin-

not ovat kuitenkin hyvin teoreettisia ja vaativat 
suhteellisen hyvää kielitaitoa. Lukio-opiskelu ei 
ole helppoa monelle äidinkielisellekään. Käsittääk-
seni yhä useammat S2-opiskelijat hakeutuvat lu-
kioon ja pärjäävät siellä ihan kohtuullisesti. Kaikki 
maahanmuuttajataustaiset eivät opiskele lukiossa 
S2-oppimäärää, vaan yhä useammat kirjoittavat 
äidinkielen yo-kokeen.

Osa S2-opiskelijoista kritisoi S2-opetusta lii-
an helpoksi ja opetusta huonoksi. Tunneilla kat-
sotaan vain videoita. Jos opetussuunnitelmaa 
noudatetaan, opetuksen ei pitäisi todellakaan 
olla yksinkertaista, sillä S2:ssa käsitellään samoja 
asioita kuin äidinkielessä, esimerkiksi tekstiana-
lyysiä ja oikeakielisyyttä. Näiden osaamista myös 
vaaditaan yo-kokeessa.

S2-yo-koetta kehitetään rinnan äidinkielen ko-
keen kanssa, sillä opetettava aine on periaatteessa 
sama. Oppimäärän virallinen nimi onkin nykyään 
suomi toisena kielenä ja kirjallisuus. Kokeessa 
pyritään mittaamaan kattavasti viestintätaitoja, 
kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa, kirjoittajan ky-
kyjä tuottaa itsenäisesti tekstiä ja kykyä ilmaista 
ajatuksensa suomeksi.

Korkeakoulut vaativat vuonna 2020 pyrkijöiltä 
vähintään arvosanaa magna S2-kokeesta ja arvo-
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sanaa approbatur suomi äidinkielenä -kokeessa. 
Tosin näin ei ole aina, sillä esimerkiksi jos halusi 
Turun yliopistoon historiaa opiskelemaan, vaadit-
tiin äidinkielestä vähintään cum laude. Korkeakou-
luilla on oikeus asettaa näitä vaatimuksia.

Sitä, että S2:sta on vaadittu magna, on pidetty 
eriarvoistavana ja siitä on valitettu yhdenvertai-
suusvaltuutetulle. Vuoden 2021 korkeakouluha-
uissa on kummassakin oppimäärässä rajana ap-
probatur, mutta yliopistot voivat asettaa edelleen 
omia ainekohtaisia vaatimuksiaan.

Voi kuitenkin kyseenalaistaa sen, kuinka rea-
listista on opiskella suomeksi korkeakoulussa, jos 
S2:n tai äidinkielen kokeen arvosana on appro-
batur. Suomessa on aika vaikea saada opiskelu-
paikkaa korkeakoulusta, ja pääsykokeet mittaavat 
hakijan taitoja kirjoittamisessa ja luetun ymmär-
tämisessä.

S2-opettajan kelpoisuusvaatimuksena on äidin-
kielen ja kirjallisuuden opettajan tutkinto. Kaikissa 
yliopistoissa, joissa suomen kieli on tutkintoainee-
na, voi erikoistua myös S2-opintoihin, ja nykyään 
useimmilla opiskelijoilla on opintoja sekä S2:sta 
että äidinkielestä. Monet äidinkielen opettajat ovat 
tehneet myös S2-erikoistumisopintoja.

S2-opetukseen on voinut erikoistua viimeisen 

30 vuoden ajan, joten mitenkään uusi asia se ei 
ole. Kun itse aloitin 1990-luvulla, oli esimerkiksi 
pulaa oppimateriaaleista. Nykyään oppimateri-
aaleja on kaikille asteille ja tutkimusta S2-oppi-
misesta tehdään varsin paljon. Uusia opettajia 
tarvitaan, mutta heitä koulutetaan koko ajan lisää. 
Mielestäni kaikissa asioissa on menty runsaasti 
eteenpäin.

On hyvä asia, että OKM käynnistää tutkimuksen 
S2-opetuksen tavoitteista, saatavuudesta sekä pe-
riaatteista, joilla opiskelija ohjataan S2-opetukseen 
tai sitten ei. Tätähän ei ole aikaisemmin tutkittu.

MARJO MELA
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TIMO SAARINEN | TYÖSUOJELU ON 
RISKIEN MINIMOINTIA - YHDESSÄ

Työhön liittyvät riskit koskevat koko työyhteisöä. 
Yhteinen ymmärrys työn sujumiseen vaikuttavista 
riskitekijöistä tuottaa ennakointia, toimintamalleja 
ja työhyvinvointia. 

Lakisääteinen vaarojen arviointi

Työnantajan velvollisuus on selvittää ja ennakoi-
da jatkuvasti, käytettävissä olevin keinoin, työhön 
liittyvät vaara- ja kuormitustekijät. Työpaikan pitää 
olla turvallinen ja terveellinen.

Jos vaaraa ei voida täysin poistaa, tulee sen 
aiheuttama riski työntekijän terveydelle ja turval-
lisuudelle minimoida. Onko riski hyväksyttävällä 
tasolla vai tehdäänkö sen pienentämiseksi toi-
menpiteitä? Miten todennäköisiä ja haitallisia ovat 
mahdolliset seuraukset? 

Aiempi kokemus auttaa määrittelyssä, mutta 
vasta riskin todentuminen lopulta osoittaa sen 
merkittävyyden. Erityisen merkittävää on, jos 
kuormitustekijöiden laatu tai määrä todetaan ter-
veydelle haitalliseksi. Työntekijälle ei saa aiheutua 
työstä terveyshaittaa. 

Kun työn vaatimukset ylittävät tekijän voima-
varat, syntyy haitallinen kuormitustilanne. Pitkällä 
aikavälillä tämä heikentää terveyttä ja työkykyä. 

Opetustyössä korostuvat psykososiaaliset- eli 
työn järjestelyihin, sisältöön tai sosiaaliseen toi-
mivuuteen liittyvät kuormitustekijät. Psykososi-
aalisen kuormituksen ennakointiin ja ehkäisyyn 
kiinnitetään työsuojeluvaltuutetun kokemuksen 

mukaan aivan liian vähän huomiota. Usein liian 
myöhään, työntekijän uupuessa tai työyhteisön 
kriisin myötä.

Työyhteisön yhteisiä voimavaroja tulisi hyödyn-
tää niin että havaittuihin kuormitustekijöihin, vaa-
roihin ja riskeihin reagoidaan ja löydetään ratkai-
suja. On turhaa riskinottoa, jos tälle ei löydy aikaa 
tai halua. 

Kevät toi koronariskin

Aluehallintovirasto ja STM antoivat keväällä muis-
tutuksen työnantajille, että koronaviruksesta ai-
heutuvat terveysriskit pitää tunnistaa ja arvioida.

Suomen suurin työnantaja Helsingin kaupunki 
tuotti henkilöstölleen tarkistuslistan, jonka avulla 
haluttiin varmistua, että jokaisessa työyksikössä 
koronaviruksen vaikutukset työhön on huomioitu 
ja tilanteeseen varauduttu. Perusopetuksessa tar-
kastuslomaketta täyteltiin toukokuussa lähiope-
tukseen palattaessa. 

Koulutyön käynnistyminen elokuussa toi muka-
naan uudet järjestelyt riittävän väljyyden takaami-
seksi. Samalla myös harkinnan vaarojen arvioinnin 
päivitystarpeesta ja tilaisuuden käsitellä asiaa työ-
yhteisössä yhteisöllisesti. 

Opettajakysely keväältä kertoi että viidesosa 
opettajista on poikkeustilanteesta erittäin kuor-
mittunut. Mitkä tekijät kuormittivat eniten ja miten 
niitä voidaan välttää, vai voidaanko?

Elämä on täynnä riskejä. Vapaa-ajalla niiden 

hallinnasta vastaa jokainen itse, työssä ensisijaisesti 

työnantaja. Työntekijän vastuulla on ensisijaisesti 

noudattaa annettuja määräyksiä sekä ilmoittaa 

havaitsemistaan puutteista esimiestään. 
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Turvallisuuskulttuuri ennakoivaksi

Hyvässä turvallisuuskulttuurissa turvallisuudesta 
välitetään aidosti ja  toimintaan liittyviä vaaroja 
pyritään ymmärtämään ja ennakoimaan - turvalli-
suus ymmärretään kokonaisvaltaisesti.

Edusafe-tutkimus- ja kehittämishanke (Teperi 
ym. 2018) arvioi suomalaisten oppilaitosten tur-
vallisuutta henkilöstön ja työn näkökulmasta. 

Opetusalan turvallisuuskulttuuri osoittautui sir-
paleiseksi ja henkilösidonnaiseksi. Turvallisuuden 
hallinnan todettiin olevan jäsentymätöntä ja haas-
tavan henkilöstön jaksamista.

Hankkeen lopputulemana, turvallisuuden hal-
linnan edistämiseksi, opetusalalle muodostettiin 
kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinnan malli. 
Malli on käytössä myös Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla. 

Mallin kolme oleellista vaihetta ovat ennakoin-
ti, tilannehallinta ja jälkihoito. Vaiheet ovat dy-
naamista toimintaa, jotka vaikuttavat toisiinsa ja 
kokonaisuuden hallintaan. 

Mallin keskiössä on johtaminen. Turvallisuus ja 
työhyvinvointi vaatii johtamista organisaation kai-
killa tasoilla. 

Hankkeen loppuraportissa todetaan, että vain 
yhteistoiminnalla ja organisaatioiden henkilöstöä 
laajasti osallistavalla otteella päästään vaikuttaviin 
lopputuloksiin.

Virtaa arkeesi ja voimia marraskuun pimeyteen

TIMO SAARINEN

%&'()*+,-)./-%))%,%%) 

OPETUSALAN
TURVALLISUUDEN
KOKONAISMALLI
(Teperi ym 2018)

ENNAKOINTI

Yhteinen 
ymmärrys työn ja 

turvallisuustilanteen 
muutoksesta

Poikkeaminen 
ennakointia tukevat 

toimintamallit

POIKKEAMA-
TILANTEEN HOITO

Poikkeamien 
tunnistaminen 
yhdessä
Jaetut 
toimintatavat 
tilanteessa 
toimimiseen
Poikkeamien 
tutkinta: jaetut 
opit ja kehittämis-
tarpeet

JÄLKIHOITO

Tuetaan palautumista normaalitilaan
Systematiset henkisen ensiavun käytännöt

TURVALLISUUDEN 
HOITAMINEN

YHTEINEN OPPIMINEN JA 
KEHITTÄMINEN

YHTEISÖLLISET 
TOIMINTATAVAT ARJEN 

TILANTEISSA
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ARI-MATTI |  DISRUPTIO ON 
UUSI MAHDOLLISUUS

Toimittaja:  

 Hyvät kuulijat, haastateltavanamme tänään täällä on 

opetusneuvos Siri Ylä-Tuulonen. Haluaisin ensimmäiseksi 

tiedustella. miten poikkeukselliset ajat ovat mielestänne 

vaikuttaneet koulujen toimintaan?

Opet.neuv. Si. Yl-Tu: 

 Kulunut kevät, kesä ja syksy ovat olleet kuumottavaa aikaa. 

Toimialan palvelukokonaisuuksien palvelujen läpi on puhaltanut 

kuin jumalainen tuuli pienen solurakenteettoman biologisen 

järjestelmän muodossa. Tämä mikro-organismi on saanut aikaa 

vertaansa vailla olevan häiriötilanteen eli kuten me asiantuntijat 

sanomme disruption. 

 Kaikki tietävät, ettei mikään koskaan ole niin tervetullut kuin aito 

ja oikea täysiverinen disruptio. On kuitenkin vielä todettava, että 

kaikki on toteutettu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Toimmitt.: 

 Millaisia muutoksia tämä mainitsemanne disrupito on saanut 

aikaan?

Opet.neuv. S. Yl-T: 

 Aivan fantastisia ja toimintastrategiamme mukaisia. Ensinnäkin 

asiakasrajapinnan huokoistaminen on mahdollistanut ketterän 

kokeilukulttuurin jalkauttamisen läpäisyperiaatteen mukaisesti 

kaikkiin asiakassegmentteihimme. Palvelumuotoilu on ollut sekä 

joustavaa että dynaamista.

Toim: 

 Tuohan on kovin mielenkiintoista. Voisitteko antaa joitain 

konkreettisia esimerkkejä siitä, miten tuo edellä kuvaamanne on 

toteutunut?
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Opet.neuv. S. Y-T: 

 Kaikki on toteutunut juuri niin kuin äsken sanoin. Lisäksi 

voin sanoa, että pilottihankkeistamme saadut kokemukset 

on syväanalysoitu ja saatujen tulosten perusteella 

visiotamme on voitu kiteyttää ja tiivistää. Oppimisen 

kaikkiallisuuden mahdollistava kouluton koulu saatiin 

toteutettua, kun yhteinen tahtotila löytyi. Koko kaupunki on 

nyt aidosti oppimisympäristönä. Siiloutumisen aika on ohi. 

Erityisen mukavaa on ollut se, että monet perustehtävää 

suorittavat henkilöstön jäsenet ovat joutuneet menemään 

epämukavuusalueelleen.

Toim: 

 Mukavaa, jos näin on. 

O.n. S. Y-T: 

 Ei, vaan epämukavaa! Sillä tavoin muutosvastarinta 

saadaan nujerrettua ja jumppaamalla näiden käytänteiden 

kanssa voimme todeta henkilöstön voimaantuvan. 
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