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Pääkirjoitus

Tämänkertaisen Lähteen teemana on toiseus. Aihepiiri on täynnä suden-
kuoppia, joiden väistelyyn tiedostavalta tutkijalta saattaa kulua suurin osa 
tutkimusenergiasta. On varottava pakottamasta omaa tutkimuskohdetta 
jähmettyneeseen ”toisen” rooliin, on pohdittava omaa positiota ja mietit-
tävä toiseus-käsitteen todellista lisäarvoa tutkimukselle. Hyvää tarkoittava 
tutkija saattaa päätyä sellaiseen itsereflektion suohon, että oma mielenter-
veys on aivan todellakin koetuksella.

Kaija Heikkinen kirjoittaa artikkelissaan, ettei tutkija koskaan pääse pa-
koon omaa auktoriteettiasemaansa suhteessa tutkimuskohteeseen. Mennei-
syyttä tieteellisillä käsitteillä kategorisoiva historioitsija käyttää aina valtaa 
kirjoittaessaan jonkin yksilön tai ihmisryhmän toisiksi. Tuo kategoria ei 
kuitenkaan ole koskaan täysin suljettu ja muuttumaton, siksi on erityisen 
tärkeää kuvata tarkkaan sitä suhdeverkostoa ja niitä tilanteita, joissa toiseus 
syntyy ja muuttuu alistavaksi. Jokainen on oman elämänsä ensimmäinen ja 
toiselle toinen, mutta tietyssä ajassa ja paikassa joku voi olla ”toisempi kuin 
toinen”. Tähän liittyvät toimintamahdollisuuksien rajoittuminen, kontrol-
li, syrjintä ja unohtaminen. Ehkä historiantutkimuksen antia on osoittaa 
toiseuden ja normin muuttuva luonne – dynamiikka, jolla rajojen yli kul-
jetaan ja rajat siirtyvät.

Suomalaista keskiolutkysymystä tarkastelevassa artikkelissaan Jari Eske-
linen pyöräyttää tieteellisen kuperkeikan ja osoittaa, kuinka riippuvaisia 
tutkimustulokset ovat valitusta näkökulmasta. Hän tekee tärkeän huomi-
on: kirjoittaessaan tietyn ihmisryhmän syrjityksi marginaaliksi ja toisen 
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alistajiksi tutkija saattaa salakavalasti pönkittää omaa ”vapaamielisyyttään” 
ja romantisoida historian toisia. Kuitenkin toiseutta luovan katseen yleis-
inhimillisyys, sen kytkös tapaamme hahmottaa maailmaa tulee näkyviin 
juuri siinä, että marginaaliin ajetuillakin on omat toisensa, joita ylenkatsoa. 
Tämän tuo esiin Hanna Reinikainen analysoidessaan yhdysvaltalaiskirjaili-
ja Toni Morrisonin tekstiä. Myös ”alistajien” motiivit saattavat olla paljon 
monisyisempiä kuin pelkkä alistaminen.

Kun toiseutta ei voi tyystin välttää, on hyödyllistä kuvata sitä kehitystä, 
jonka kautta suhtautuminen tiettyyn ihmisryhmään muuttuu syrjiväksi tai 
peräti tuhoavaksi. Toiseuden voi myös nähdä suovan tiettyä turvaa siihen 
suljetuille – vaikka se onkin jotain rajoittavaa, on sille varattu omat sa-
nansa, kuvansa ja paikkansa. Entä jos todellinen uhkaava vieras jääkin pi-
mentoon sanojen tavoittamattomiin? Kun yksilöä ei voida sanoin kuvata ja 
kategorisoida, siitä tulee uhka tarkkailevan ihmisen tai yhteisön omakuval-
le ja identiteetille. Säilyttääkseen eheytensä yhteisö saattaa tällöin hyökätä 
järjettömän raivoisasti ”häiriötekijän” kimppuun. 

Esimerkkinä tulevat mieleen monien maahanmuuttajien kokemukset Suo-
mesta. Vieraita saatetaan sietää, kun he alistuvat hiljaisiksi toisiksi, pysyvät 
metsän keskelle perustetuissa vastaanottokeskuksissa ja muistavat osoittaa 
kiitollisuutensa suomalaista yhteiskuntaa kohtaan. Mutta kun maahan-
muuttaja haluaa murtautua ulos ahtaasta toiseudestaan, näkyä ja liikkua 
ihmisten ilmoilla ja vieläpä esittää puheenvuoroja täysivaltaisena Suomen 
kansalaisena, muuttuu monen ”suvaitsevankin” suomalaisen asenne viha-
mieliseksi. ”Tulevat tänne huutelemaan!”

Historiantutkimusta koskien yleisin suhtautuminen toiseen ja vieraaseen 
lienee kuitenkin unohtaminen. Tämä koskee etenkin sitä historiaa, jota lu-
kevat muutkin kuin muutamat rajatun alan asiantuntijat. Postilaatikkoon 
ilmestyi kirjakaupan ale-esittely. Katsoin läpi historiaosaston ”uutuudet”. 
Kekkosen, Lauri Törnin ja sotahistorioiden joukosta ei silmään osunut yh-
täkään teosta, joka olisi herättänyt mielenkiinnon poikkeavalla aihevalin-
nalla tai kriittisellä näkökulmalla. Tuntui kuin Mannerheimin pitopöydän 
alle olisi lakaistu valtava määrä menneisyyksiä. Näiden satamäärin toistet-
tujen, virallisen Suomen kertomusten kirjoittajat eivät totisesti vaivaudu 
pohtimaan tutkijan positiota, tietoteoriaa tai alistettujen emansipaatiota.
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Siksi onkin ollut hauska huomata, että Lähteen kirjoittajat ovat lähteneet 
ennakkoluulottomasti luotaamaan toiseutta – kaikista käsitteen aiheutta-
mista vaikeuksista huolimatta. Ehkä kyseessä on pienenpieni osa prosessia, 
jonka kautta tuntematon saa sanat ja muuttuu ymmärrettäväksi. 

                                                                                                 

Lähteen ensimmäinen teksti on emeritusprofessori Antero Heikkisen jää-
hyväisluento toukokuulta 2004. Heikkisen sarka suomalaisen historian-
tutkimuksen kentällä on ollut pitkä ja ansiokas. Joensuulaisille histori-
anopiskelijoille on tullut tutuksi hänen painottamansa maanläheinen ja 
teko-tieteellistä sanahelinää kaihtava tutkimusote. Hän on kannustanut et-
simään ihmisiä ja rakenteita ilmiöiden takaa; opiskelijoiden aihevalinnoissa 
ovat arki, perhe ja pienyhteisö olleet samalla viivalla suurten aatteiden ja 
politiikan kanssa. 

Myös Heikkisen ohjaus on ollut hyvin maanläheistä, eikä hän ole jäykisty-
nyt muodollisen auktoriteetin suojiin. Vastaanotolle saapunut opiskelija on 
saattanut löytää professorin uppoutuneena johonkin uuteen tutkimukseen, 
jalat pöydälle nostettuna ja piippu käden ulottuvilla. Koko toimituskun-
nan puolesta haluan toivottaa Antero Heikkiselle leppoisia ja arvatenkin 
alati tuottoisia päiviä emerituksena!

                                                                                                                 

Lähdettä tehdään tyystin talkoovoimin. Kiitokset kuuluvat toimituskun-
nan lisäksi kirjoittajille, jotka ovat käyttäneet kosolti aikaansa ja energi-
aansa artikkeleiden parissa. Ulkoasullaan Lähde pyrkii eroon perinteisestä 
tavasta kuvittaa ja esittää tieteellistä tekstiä. Tästä ovat vain nimellistä kor-
vausta vastaan huolehtineet taiteilija Mathias Lindén ja graafikko Allyson 
Greene Ruotsista. Viimeiset kiitokset kuuluvat Liperiin Aune Niiraselle. 
Huolissaan Lähteen rahoittamisesta toimituskunta kääri hihansa ja lähti 
rouva Niirasen luo kahden päivän puutalkoisiin ja sai nauttia karjalaisesta 
vieraanvaraisuudesta. Terveisiä sinne Naurislammelle!

Toimituskunnan kunnianhimoisena tavoitteena on luoda uusi historiana-
lan julkaisu, joka on saatavilla ympäri Suomen. Vastaisuudessa kirjoittajia 

Pääkirjoitus 
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haetaan yhä enemmän Joensuun ulkopuolelta, sillä historian jatko-opis-
kelijoiden mahdollisuudet julkaista eivät ole nykyisellään kummoiset. 
Lähteen linjana on tukea innovatiivista ja parhaimmillaan radikaalia his-
toriantutkimusta, jossa pääasia ei ole virheiden välttely ja oppineisuuden 
osoittaminen, vaan tutkimuksen tuoreus ja ennakkoluulottomuus. Kuinka 
tässä onnistutaan, se jää nähtäväksi. Toivotan kaikki kiinnostuneet jatko-
opiskelijat ja tutkijat tervetulleiksi julkaisemaan Lähteessä; kenttä on har-
vinaisen vapaa.

Ville Kivimäki
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Antero Heikkinen

Historia magistra vitae?

Oheinen teksti on jäähyväisluentoni, jonka pidin Joensuun yli-
opistossa 25.5.2004. Se perustuu useana lukuvuonna pitämää-
ni luentosarjaan Historiallisen ajattelun perinne Euroopassa. 
Tilan säästämiseksi olen käyttänyt mahdollisimman “kevyttä 
viitoitusta”. Samasta syystä on luennon kuvista otettu tähän 
mukaan ainoastaan yksi.

Sir Walter Raleigh (1552–1618) eli varsin tärkeässä Englannin historian 
vaiheessa. Pitkällisten sisällissotien jälkeen maan valtiolliset olot olivat 
alkaneet vakiintua, ja ensimmäisenä Euroopassa Englannista alkoi tulla 
kansakunta sanan modernissa merkityksessä. Samaan aikaan Englanti kävi 
menestyksekästä taistelua Espanjaa vastaan niin kotivesillään kuin myös 
Amerikassa. 

Raleigh ei ollut pelkästään näkijä, vaan hän oli myös tekijä. Hän kohosi 
yhdeksi kuningatar Elisabeth I:n luottomiehistä saaden tältä aatelisarvon v. 
1584. Sir Walter osallistui niin taisteluun Espanjan Armadaa vastaan kuin 
myös jalansijan hankkimiseen kotimaalleen uudella mantereella. Edelleen 
hänellä on laaja tuotanto runoilijana, ja hänen kynästään lähti myös useita 
valtion asioita ja taloutta käsitteleviä kirjoituksia.

Mutta lopulta Sir Walter sai kokea omakohtaisesti suurten muutosten 
vaikutuksen ihmisen kohtaloihin. Kun Stuart-sukuinen Jaakko I nousi v. 
1603 Englannin valtaistuimelle, Sir Walteria alettiin epäillä petoksista ja 
hänet suljettiin vankilaan. Mies käytti toimettomuuden vuotensa mm. laa-
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timalla Maailmanhistorian. Tämä ainoastaan v:een 130 eKr. ulottuva teos 
painettiin ensi kertaa v. 1614.

Raleighin Maailmanhistorian otsikkokuva on varsin mielenkiintoinen. 
Sen keskuksena on vähäpukeinen naishahmo Magistra vitae, joka kannatte-
lee käsillään maapalloa. Hänen päästään säteilee valokehä, ja liekit nuolevat 
maapalloa. Pallo kuvaa tuolloin tunnettua maailmaa, ja sen pinnalla on 
esitetty monia raamatullisia ja historiallisia tapahtumia alkaen maailman 
luomisesta ja Nooan arkista aina englantilaisten taisteluun Espanjan Ar-
madaa vastaan. Magistra vitaen jalkojen alla ovat luuranko (Kuolema) ja 
unohdus (Oblivio).  Kaiken yläpuolella on Providentian (Kaitselmuksen) 
silmä. – Sivuutan tässä muun kuvassa esiintyvän runsaan symboliikan.¹

Otsikkosivu on Sir Walter Raleighin itsensä ideoima. Ainakin hänelle 
historia oli siis magistra vitae, elämän opettaja. Mutta sitä se oli myös niille 
noin 700:lle antiikin ajan ja myöhempien aikojen historioitsijalle ja muil-
le kirjoittajille, joihin Raleigh viittaa Maailmanhistoriassaan. Ja itse asiassa 
on vaikea löytää Euroopassa ennen 1800-lukua historiallista esitystä, jota 
ei – suoraan tai välillisesti – perusteltaisi katsomuksella historiasta elämän 
opettajana. Viimeksi mainitulla vuosisadalla ja myöhemmin käsitykset his-
torian opettavaisesta luonteesta ovat muuttuneet luonteeltaan olennaisesti, 
mutta katsomuksen ydin on silti säilyttänyt vakaasti asemansa.

Voi itse asiassa hyvin perustein väittää, että katsomus historiasta elämän 
opettajana on aina kuulunut olennaisena osana eurooppalaiseen kulttuuriin 
– johon sisällytän myös antiikin ajan kreikkalais-roomalaisen ja juutalais-
kristillisen kulttuurin. Edelleen on hyviä perusteita väittää, että historialli-
nen ajattelu on eurooppalaisessa kulttuurissa ollut tärkeämmässä roolissa 
kuin missään muussa korkeakulttuurissa. Tämän väitteen perusteleminen 
vaatisi sen verran runsaasti tilaa, että en ryhdy tehtävään lainkaan. Otan 
sen sijaan muutaman mielestäni valaisevan esimerkin siitä, miten katsomus 
historiasta elämän opettajana on liittynyt ajatteluun läntisessä Euroopas-
sa. Lienee turhaa edes mainita, että kysymys voi tässä olla vain muutaman 
yleispiirteen hahmottamisesta.

Historian isän arvonimen sai jo varhain Herodotos (n. 484–425 eKr.), 
Vähän Aasian Halikarnassoksessa syntynyt maailmanmatkaaja, joka asui 

1 Kuva, sen tulkinta ja muut esitetyt tiedot: D.R. Woolf: The Idea of History in Early Stuart 
England. University of Toronto Press 1990.

Historia magistra vitae? 
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ison osan elämästään Ateenassa. Hänen rinnalleen ja usein myös ohitseen 
nostetaan seuraavaan sukupolveen kuulunut ateenalainen Thukydides (n. 
460–400 eKr.), joka osallistui myös valtiollisiin toimiin sillä seurauksella, 
että hänet karkoitettiin Ateenasta 20 vuoden ajaksi. Miesten jälkimaineen 
kannalta Thukydides oli nuoremmuutensa vuoksi etulyöntiasemassa, sillä 
hän kykeni taitavilla pikku ilkeyksillä vähättelemään Herodotoksen arvoa. 
Heidät on kuitenkin nostettu kaikitenkin oikeutetusti eurooppalaisen his-
toriallisen ajattelun kahdeksi vankaksi lähtökohdaksi.²

Herodotoksen esittämä suuri kertomus on Persian nousu maailman-
vallaksi ja sen hyökkäys Hellaaseen. Kreikkalaisten menestyksellinen tor-
juntataistelu nosti Hellaan ja erityisesti Ateenan kukoistukseen. Herodotos 
kirjoittaa maailmanhistoriaa, ja hänellä on – paljon myöhemmin vakiin-
tunutta termiä käyttäen – historianfilosofinen ote. Herodotos perustelee 
historiallisen esityksensä laatimista, jotta eivät 

“ne suuret ja ihmeelliset teot, joita osaksi helleenit, osaksi barbaarit, ovat suo-
rittaneet, jäisi maineettomiksi, ja ennen kaikkea, jotta selviäisi, mistä syystä he 
ovat joutuneet sotiin toistensa kanssa”.³

Thukydideen suuri kertomus puolestaan on kreikkalaisten keskenään 
käymä ns. peloponnesolaissota, joka muun ohella vei heiltä mahdollisuu-
den nousta valtapolitiikan tasolla maailmanhistorialliseksi tekijäksi. Thu-
kydideen historianäkemys on reaalipoliittinen. Hän kirjoittaa:  

“Voi hyvinkin olla, että kaiken tarumaisen puuttuminen kertomuksestani tun-
tuu kuulijan korvasta vähemmän miellyttävältä, mutta jos kaikki ne jotka 
haluavat saada selvän kuvan sattuneista tapahtumista ja niistä, joita kaiken 
inhimillisen todennäköisyyden mukaan voi joskus jälleen sattua samalla tai sa-
manlaisella tavalla, katsovat historiani hyödylliseksi, olen täysin tyytyväinen.” ⁴

Niin Herodotoksella kuin Thukydideellä on siten pragmaattinen, opet-
tavainen tarkoitus. Tämä tavoite läpäisee suurta osaa antiikin ajan histori-

2 Ks. esim. Michael Grant: The Ancient Historians. London 1970, s. 15 seur.; Henrik Zillia-
cus: Kleios väktare. Ekenes 1991, s. 9 seur; T.E. Duff: The Greek and Roman Historians. Bristol 
Classical Press 2003, s. 13–38.
3 Herodotos: Historiateos 1–2. Suom. Edvard Rein. 4p. Juva 1997, s. 1.
4 Thukydides: Peloponnesolaissota 1. Suom. Holger Thesleff. Porvoo 1964, s. 16.
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allisesta ajattelusta. Paitsi konkreettisten oppien varastona historia toimi 
niin seurattavien kuin varoittavienkin esimerkkien aarreaittana. Tunnettu 
englantilainen historiallisten romaanien kirjoittaja Robert Graves antaa 
teoksessaan Minä Claudius Rooman tulevan keisarin Claudiuksen tode-
ta yhdestä Rooman tärkeimmästä historioitsijasta Titus Liviuksesta (50 
eKr.–17 jKr.) osuvasti, että hänen tapansa kirjoittaa historiaa on “suostutella 
ihmisiä hyveeseen”.⁵

Keisari Konstantinus Suuren vakiinnutettua kristinuskon Rooman valtio-
nuskonnoksi 300-luvulla jKr. alkoi juutalais-kristillinen perinne hapat-
taa historiallista ajattelua, ei vähiten kuuluisan kirkkoisän Augustinuksen 
(354–430) toimesta. Ja näin se teki niin itäisessä kuin läntisessäkin kris-
tikunnassa vuosisatojen ajan. Katsottakoon tätä näkemystä tilanteessa 
1100-luvulla, joka merkitsee ensimmäistä todellista murrosta läntisen 
Euroopan kehityksessä – silloin luotiin mm. yliopistolaitoksen alkuidut 
– Freisingin piispan Oton (n. 1112–1158) laatiman maailmanhistorian 
valossa.

Oton maailmanhistorian De duabus civitatibus (Kahdesta valtakunnas-
ta) peruskonseptio noudattelee Augustinuksen viitoittamia linjoja. Pelkis-
tetysti sanoen Otto katsoo, että ihmiset ovat vain käymässä maan päällä, 
valmistautumassa ikuista elämää varten. Maallinen historia on ikään kuin 
tragedia neljässä näytöksessä. Maailmassa on näet hallinnut neljä mahtia. 
Viimeinen niistä on Rooma, joka jatkui saksalais-roomalaisessa keisarikun-
nassa. Kolmen edellisen maailmanvallan oli käynyt murheellisesti, ja neljäs 
päättyisi viimeisen tuomion tullessa. Koko maailmanhistoria on Kaitsel-
muksen ohjauksessa.⁶

Mutta Otto oli sekä Herodotos että Thukydides, sillä hän kirjoitti myös 
parhaillaan hallinneen keisarin Fredrik I:n – lisänimellään Barbarossa tun-
netun miehen – hallituskauden historian, Gesta Friderici.⁷ Otto oli keisarin 

5 Robert Graves: Minä Claudius. Suom. Fr. J. Pennanen. 4p. Juva 1986, s. 135.
6 The Two Cities. A Chronicle of Universal History to the Year 1146 A.D. by Otto, Bishop of 
Freising. Transl. by C.C. Mierow. Columbia University Press 2002; Tuomas M.S. Lehtonen: 
‘History, Tragedy and Fortune in Twelfth-Century Historiography, with Special Reference to 
Otto Freising’s Chronica’. Teoksessa Historia. The Concept and Genres in the Middle Ages. So-
cietas Scientiarium Fennica, Commentationes Humanarum Litterarum 2000/116. Tammis-
aari 2000, s. 29-49.
7 The Deeds of Frederick Barbarossa by Otto of Freising. Transl. by C.C. Mierow. Columbia 
University Press 1953.

Historia magistra vitae? 
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eno. Hän antaa ymmärtää, että Fredrik oli pyytänyt häntä laatimaan nämä 
teokset eli kysymys oli ruhtinaan opettamisesta.

 Hallitsevien opettaminen historiassa kristillisistä lähtökohdista käsin 
oli läntisessä Euroopassa toista vuosituhatta valtavirtauksena. Viimeinen 
merkittävä tälle pohjalle rakentuva maailmanhistoria on Ranskan kuningas 
Ludvig XIV:n pojan, kruununperillisen, kotiopettajana toimineen J.B. Bos-
suetin (1627–1704) opetustarkoituksiin laatima esitys 1680-luvun alussa.⁸

Mutta jo paljon aiemmin, renessanssin ja humanismin päivinä 1400- ja 
1500-luvuilla, oli kuulunut aivan toisenlaisiakin opetuksia.⁹ Kuuluisin nii-
den esittäjistä on ilman muuta firenzeläinen Niccolo Machiavelli (1469–
1527). Mies mielletään nykyisiä tieteenaloja ajatellen valtio-oppineeksi, 
mutta omana aikanaan hän oli ennen muuta historioitsija, jonka suuria 
esikuvia olivat antiikin ajan historioitsijat. Kuvaavaa Machiavellin katso-
muksille on hänen toteamuksensa, jonka mukaan ”... kohtalo säätelee vain 
puolet teoistamme ja jättää meidän itsemme määrättäväksi toisen puolen tai 
ehkä hieman vähemmän”.¹⁰

Machiavellin kuuluisin teos on 1510-luvun alussa valmistunut Il Prin-
cipe, Ruhtinas. Se on vallanpitäjälle tarkoitettu ohjeisto siitä, miten säilyttää 
ja mahdollisuuksien mukaan myös lisätä valtaansa. Jos Thukydideen sano-
ma on reaalipoliittista, niin Machiavellin viesti on sisäpiirin reaalipolitiik-
kaa. Kirja on suunnattu nimenomaan vallanpitäjille. Tämä näkyi selvästi 
myös Ruhtinaan saamassa vastaanotossa. Hallitsijat, jotka lukivat teosta 
oppia saadakseen, tuomitsivat sen julkisuudessa; Machiavelli oli varmasti 
pitkään Euroopan parjatuin mies. Historia elämän opettajana oli ihan tois-
ta vallanpitäjille kuin alamaisille, joiden tehtävänä – ruhtinaiden mielestä 
– oli lähinnä vain maksaa veronsa, tuottaa armeijalle miesvoimaa ja elää 
siivosti ja hurskaasti, jotta yhteiskuntarauha ei järkkyisi.¹¹

8 Ks. esim. Johnson Kent Wright: ‘Historical Thought in the Era of the Enlightenment’.  
Teoksessa A Companion to Western Historical Thought. Ed. by Lloyd Kramer and Sarah Maza. 
Blackwell 2002, s. 125.
9 Renessanssin ja humanismin historiallisesta ajattelusta ks. esim. Paula Findlen: ’Historical 
Thought in the Renaissance’. Viitteessä 8 mainittu teos, s. 99 seur. ja Johannes Helmroth 
etc (ed.): Diffusion des Humanismus. Studien zur nationalen Geschichtschreibung europäischer 
Humanisten. Göttingen 2002.
10 Niccolo Machiavelli: Ruhtinas. Suom. Aarre Huhtala. 3p. Juva 1990, s. 90.
11 Machiavellin poliittisesta ja historiallisesta ajattelusta ks. esim. Quentin Skinner: ‘Machi-
avelli’. Teoksessa Great Political Thinkers. Oxford University Press 1992, s. 3–106.
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12 Daniel Woolf: ‘News, History and the Construction of the Present in Early Modern Eng-
land’. Teoksessa The Politics of Information in Early Modern Europe. Ed. By Brendan Dooley 
and Sabrina A. Baron. Routledge 2001, s. 80–118.
13 Ks. esim. David Hume: Of the Study of History. Essays, Moral, Political and Literary. Ed. by 
Eugene F. Miller. Indianapolis 1987, s. 563–568 ja Mary Spongberg: Writing Women’s History 
since the Renaissance. Palgrave 2002.
14 Hamilton Beck: ‘The Novel between 1740 and 1780: Parody and Historiography’. Journal 
of the History of Ideas 1985/3, s. 405–146.
15 Ks. esim. Georg Lucaks: Der historische Roman. Werke 6. Berlin 1965, s. 23 seur.; Geoffrey 
Ellis: Napoleon. Profiles in Power. Longman 1997, s. 191 seur.

Euroopan 1700-luku, ns. Valistuksen vuosisata, on myöhemmin leimattu 
ajattelultaan epähistorialliseksi. En puutu tähän keskusteluun muuten kuin 
toteamalla, että historiallisen ajattelun perspektiivistä katsoen tämä käsitys 
on pahasti harhainen. Nostan teemani kannalta esiin vain kolme asiaa.

Läntisessä Euroopassa alkavat 1700-luvulla eriytyä toisistaan “nykyisyys” 
– eli sen ajanjakson tapahtumat, jotka ovat kulloinkin keskustelun aiheena 
– ja “menneisyys” – tapahtumat, joista luettiin historiakirjoista tai kuun-
neltiin tarinoita. Muutoksen käynnisti mm. sanomalehtien ilmaantuminen. 
Se selkiytti historiallisen ajattelun luonnetta.¹² Toinen tärkeä seikka oli ns. 
seurapiirien – tavallaan yhdistystoiminnan edeltäjien – aseman vahvistumi-
nen. Naisten rooli oli seurapiirien toiminnassa varsin tärkeä. Yksi harhaku-
vitelma muuten on käsitys naisten vähäisestä roolista historiallisen ajattelun 
perinteessä Euroopassa.¹³ Kolmas mainittava seikka on romaanin kehitys. 
Aina vuosisadan lopulle saakka romaanit puettiin historialliseen kuosiin eli 
haluttiin viestittää, että kerrotut tapahtumat olivat niin sanotusti faktaa.¹⁴ 
Myös tämä seikka kertoo historiallisen ajattelun vahvasta asemasta 1700-
luvulla.

On tullut tavaksi puhua 1800-luvusta “pitkänä vuosisatana”, jonka lähtö-
merkkinä on Ranskan v. 1789 alkanut vallankumous ja päätöksenä v. 1914 
syttynyt ensimmäinen maailmansota. Kausi mullisti niin Euroopan kuin 
vähin erin koko maapallonkin asukkaiden elämän.

Pitkää 1800-lukua on luonnehdittu monella tavoin. Yksi niistä on His-
torian vuosisata. On sanottu perustellusti, että Napoleonin sodat ja hänen 
kukistamisensa olivat ensimmäinen tapahtumasarja, joka Euroopassa nos-
tatti laajoissa väestönosissa historiallista tietoisuutta, ymmärrystä siihen, 
että myös ihminen voi muuttaa rajustikin maailmaa.¹⁵

Kuitenkin kaikitenkin Napoleon on vain yksi kudelma kankaassa. Tun-
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tomerkit, jotka oikeuttavat puhumisen Historian vuosisadasta, näkyvät 
laajalti eurooppalaisessa hengenelämässä ja myös poliittisessa toiminnassa. 
Mahdollisimman yleisessä muodossa puhuen: alkoi vakiintua katsomus, 
jonka mukaan kaikki muuttuu ja on sen vuoksi historiasidonnaista. Kat-
somus on saanut nimekseen historismi. Kahden vuosisadan mittaan sitä 
on käytetty niin monessa merkityksessä, että termi on kärsinyt täydelli-
sen inflaation.¹⁶ Samalla on tavallaan hämärtynyt kokonaiskuva yhdestä 
eurooppalaisen ajattelun merkittävimmästä murroskaudesta. Katsottakoon 
sitä tässä muutaman esimerkin valossa.

Elollisen elämän kivettyneet jäänteet, fossiilit, olivat 1700-luvulla al-
kaneet kiinnostaa entistä enemmän ja vaatia uudenlaisia selityksiä. Mutta 
perusselitys oli edelleen jokseenkin vankkumaton. Maailma oli luotu noin 
4 000 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Tämä kronologia perustui juu-
talais-kristilliseen perinteeseen; on mielenkiintoista havaita, että esim. He-
rodotoksen aikaperspektiivi oli ollut paljon pidempi. Ensimmäisen tuhoi-
san särön tähän kronologiaan iski geologia, ja 1840-luvulla oli maapallon 
ikä laventunut jo miljooniin vuosiin. Tämä seikka oli yksi tärkeä edellytys 
elollisen elämän kehitysmekanismeja koskevalle teorialle, jonka suuri läpi-
murto tapahtui Charles Darwinin ajattelussa.  Darwin toteaa tämän seikan 
selkeäsanaisesti teoksessaan The Origin of the Species (1859). Hän kirjoittaa, 
että geologia on “ikäänkuin epätäydellinen historiateos, joka on kirjoitettu eri 
murteilla ja josta meillä on ainoastaan viimeinen nide, sekin ainoastaan paria 
kolmea maata käsittelevä”.¹⁷

Darwinin mullistava teoria on Historian vuosisadan tärkeimpiä tunto-
merkkejä. Pitkälti toisia polkuja seuraten päädyttiin myös filosofiassa ajatuk-
seen, että inhimillinen järki ei ole aina samana pysyvä, vaan pohjaltaan sekin 
on historiallinen muodostuma.¹⁸ Filosofian tapaan uomautui historiallinen 
ajattelu ihmistieteiden perustaksi vankimmin nimenomaan Saksassa, jossa 
– historiantutkimuksen ohella – kehkeytyivät erityiset historialliset koulu-
kunnat mm. oikeustieteessä ja taloustieteessä.¹⁹ On lisäksi huomattava, että 

16 Georg G. Iggers: ‘Historicism: The History and Meaning of the Term’. Journal of the His-
tory of Ideas 1995/1, s. 129 seur.
17 Ks. esim. F.C. Haber: The Age of the World. Moses to Darwin. 2nd ed. The Jons Hopkins 
Press 1966; siteerattu kohta: Charles Darwin: Lajien synty. Suom. A.R. Koskimies. 4p. Hä-
meenlinna 2000, s. 457.
18 Filosofian ’historiallistumisesta’ ks. esim. Hannu Sivenius: ’Saksalaisesta idealistisesta fi-
losofiasta’, teoksessa Petter Korkman ja Mikko Yrjönsuuri (toim.) Filosofian historian kehitys-
linjoja. Tampere 2003, s. 336 seur.
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19 Matti Viikari: ’Saksalainen historiankirjoitus 1800-luvun puolivälistä ensimmäiseen 
maailmansotaan’. Teoksessa Päivi Setälä etc. (toim.): Historiankirjoituksen historia. Tampere 
1983, s. 77 seur.
20 Thomas N. Baker: ‘National History in the Age of Michelet, Macauly, and Bancroft’. Viit-
teessä 8 mainittu teos, s. 185 seur.
21 G.W.F. Hegel: Järjen ääni. Historianfilosofian luentojen johdanto. Suom. Mauri Noro. Hel-
sinki 1978. Siteeratut kohdat: s. 25 ja 33; Harold Mah: ‘German Historical Thought in the 
Age of Herder, Kant, and Hegel’. Viitteessä 8 mainittu teos, s. 154 seur.

kysymys ei suinkaan ollut pelkästään tieteellisestä ajattelusta. Historismin 
rooli nationalismin voittokulussa on tästä seikasta vakuuttava osoitus.²⁰ 
 
Jos rajaudumme nimenomaan historialliseen ajatteluun, Historian vuo-
sisadan kaksi vaikutusvaltaisinta ajattelijaa ovat epäilemättä saksalaiset fi-
losofi Friedrich Hegel (1770–1831) ja historioitsija Leopold von Ranke 
(1795–1886). Edellä esittämääni jaottelua käyttäen Hegel on ilman muuta 
Herodotos, historianfilosofi. Pelkistän hänen historiallisen näkemyksensä 
niin, että maailmanhistorian näyttämöllä pääroolissa on kuiskaaja. Maail-
ma koostuu fyysisestä ja psyykkisestä luonnosta. Myös fyysisellä luonnol-
la on Hegelin mukaan oma vaikutuksensa maailmanhistorian kulkuun. 
Mutta henki ja sen kehitys on siinä kuitenkin olennaista. Henki “esiintyy 
teatterissa, jonka näyttämöllä sitä tarkkailemme, maailmanhistoriassa”. Vain 
maailmanhistoriaa tarkkailemalla voimme löytää sen mielen – siksi puhun 
kuiskaajasta pääroolissa. Hegel korostaa, että maailmanhistoria ei ole on-
nen näyttämö. Kehitys siinä on tapahtunut aina vastakohtien yhteentör-
mäyksenä. Onnen aikakaudet ovat niin muodoin olleet maailmanhistorian 
“tyhjiä lehtiä, koska ne ovat sopusoinnun, vastakohtien puutteen aikakausia”. 
Tässä on hänen ehkä kuuluisin ajatuksensa, kehityksen dialektinen kulku. 
Voimme oppia maailmanhistoriasta sen järkevän mielen, mutta sen yksit-
täiset tapahtumakulut ovat intohimojen ja vastakohtien yhteentörmäyksi-
nä ennustamattomia ja toistumattomia.²¹

Leopold von Ranke on Historian vuosisadan merkittävin Thukydides. 
Rankea pidetään edelleen modernin lähdekriittisen historiantutkimuksen 
isänä. Hän kirjoitti kuuluisimman ajatuksensa jo 1824 ilmestyneen esi-
koisteoksensa alkulauseessa. Ranke toteaa näin: “Historiantutkimukselle on 
asetettu tehtäväksi ojentaa menneisyyttä, jotta se voisi opettaa nykymaailmaa 
tulevien vuosien hyödyksi. Käsillä oleva yritys ei kurkottele niin korkeisiin pää-
määriin: se pyrkii vain osoittamaan, miten asiat ovat todella olleet” (wie es 
eigentlich gewesen).²²
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Ranke on alettu mieltää yksinomaan lähdevaraisuuden apostoliksi. 
Tämä tulkinta on pelkistys, joka ei sijoita miestä oikeaan ajalliseen yhte-
yteensä. Menneisyyden jälleenrakentamisessa, rekonstruktiossa oli hänelle 
kriittisen lähdevaraisen faktapohjan selvittämisen ohella toisena peruspi-
larina aikakausien yleisten tendenssien hahmottaminen. Hän tiedosti itse 
hyvin, että viime mainittu ei käynyt päinsä ainoastaan tuijottamalla lähtei-
siin. Ainut, minkä hän torjui, olivat historianfilosofiset järjestelmät, joista 
keskeisenä esimerkkinä hänen mielessään väikkyi Hegelin järjestelmä ja 
joita hän piti tavallaan tutkimukseen nähden ennakkoon luotuina.²³

Kuten havaitsimme, sekä Hegel että Ranke torjuvat perinteisen ajatuk-
sen historiasta elämän opettajana. Mutta silti historia oli molemmille tärkein 
opettaja – opetukset lähtivät vain toiselta pohjalta kuin ennen. Henkilökoh-
taisesti molemmat ovat suoraan ja välillisesti opettaneet monia sukupolvia. 
 
Historian vuosisadan historiallista ajattelua eivät kuitenkaan hallinneet pel-
kästään Hegelin tai Ranken kaltaiset ajattelijat. Historiaa voitiin 1700-luvul-
ta periytyvään tapaan näet pitää myös luonnontieteenä, jossa yhteiskuntien 
lainalaisuuksien katsottiin voitavan hankkia ennustekelpoista oppia. Viit-
taan tässä vain kahteen merkittävään ajatussuuntaan. Ranskalaisen Auguste 
Comten (1798–1857) positivistinen ajattelu lähti vankasti historialliselta 
pohjalta. Se oli osaltaan yllykkeenä 1800-luvun lopulta lähtien kehkeytyvän 
sosiologian muotoutumiselle.²⁴ Karl Marxin (1818–1883) ja Friedrich En-
gelsin (1820–1895) kehittelemä historiallinen materialismi jäi 1800-luvulla 
aika pienen piirin harrastukseksi.²⁵ Mutta sitä tärkeämmäksi se nousi 1900-
luvulla, jolloin monien Euroopan maiden kouluissa opeteltiin sen pohjalta 
historian lainalaista kehitystä yhtä hartaasti kuin konsanaan Aleksis Kiven 
seitsemän veljestä pänttäsivät aakkosia lukkarin koulussa.²⁶

Toisen suuntauksen, modernin kulttuuriantropologian, muotoutumi-
sen merkityksestä mainitsen tässä vain kaksi seikkaa. Sen kehittymisessä oli 
suomalaisella Edvard Westerrmarckilla (1862–1939) oma roolinsa. Myös 

22 Leopold Ranke: Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514. 
2. Aufl. Leipzig 1874, Vorrede der ersten Ausgabe.
23 Felix Gilbert: Politics or Culture? Reflections on Ranke and Burckhardt. Princeton University 
Press 1990, s. 11 seur.
24 Lewis A. Coser: Masters of Sociological Thought. 2nd ed. New York 1977, s. 2–41.
25 Ks. esim. Tom Rockmore: Marx after Marxism. The Philosophy of Karl Marx. Blackwell 
2002 ja Francis Wheen: Karl Marx. Suom. A.T.K. Lahtinen. Keuruu 2000.
26 Marc Ferro: The Use and Abuse of History. Or How the Past is Taught to Children. Routledge 2003.
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27 Westermarck on muistelmissaan kuvannut tietään historiasta kulttuuriantropologiaan, 
Edward Westermarck: Minnen ur mitt liv. Helsingfors 1927; Westermarckin hieman kiis-
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kulttuuriin. Antropologian historiaa ja nykysuuntauksia. Tampere 1994.
28 Lukacs 1965; Matti Klinge: Idylli ja uhka. Topeliuksen aatteita ja politiikkaa. Porvoo 1998, 
s. 39 seur.

hän lähti historiallisen ajattelun pohjalta. Kiinnostuksen kohteeksi tulleet 
ns. primitiiviset kulttuurit – Westermarck itse tutki vuosikymmenien ajan 
marokkolaista kulttuuria – monipuolistivat historian tarjoamia opetuksia 
merkittävällä tavalla.²⁷
     
Mutta näin ei ole vielä suinkaan tyhjennetty Historian vuosisadan mer-
kitystä teemamme kannalta. Yksi merkittävimmistä seikoista tässä mieles-
sä oli historiallisen tiedon omaksujien tai käyttäjien lukumäärän valtaisa 
kasvu. Niin kuin aiemmin olemme jo havainneet, ajatus historiasta elä-
män opettajana oli kauan ollut vahvasti elitistinen; historiasta saattoivat 
oppia ennen muuta vallanpitäjät. Jo 1700-luvulla tilanne muuttui kyllä 
melkoisesti, mutta todellinen läpimurto tapahtui vasta seuraavalla vuo-
sisadalla. Sen loi ennen muuta historiallisen romaanin voittokulku. Pa-
laan tässä aiemmin mainitsemani tulevan Rooman keisarin Claudiuksen 
määritelmiin Robert Gravesin romaanissa. Liviuksen tapa kirjoittaa his-
toriaa – suostutteleminen hyveeseen – oli 1800-luvulla poissa muodis-
ta. Claudiuksen esittelemä toinen tapa kirjoittaa historiaa – pakottami-
nen totuuteen – oli kyllä mm. Ranken ansiosta suosiossa mutta sittenkin 
aika pienissä piireissä. Kun sitten ilmaantuivat historiallisten romaanien 
kirjoittajat Walter Scott, Alexander Dumas vanhempi ja nuorempi, suo-
malaiset Fredrika Runeberg ja Zachris Topelius ja monet, monet muut, 
tilanne muuttui.²⁸ Miksi näin, mikä romaaneissa oli erona tutkimuksiin 
verrattuna? Vastaus on ilmiselvä. Historiallisessa romaanissa sekoitetaan 
tietoisesti faktaa ja fiktiota, luodaan mahdollisimman monia kiinnostava 
kertomus. – Kun olen historiantutkija, sanottakoon varmuuden vuoksi, 
että tässä ei mielestäni ole mitään vikaa. Merkittävät historialliset romaa-
nit elävät samaan tapaan kuin merkittävät historialliset tutkimuksetkin. 
 
Alkuvuodesta 1917 valmistui Münchenissä käsikirjoitus, jonka laatijalla 
oli suuria vaikeuksia hankkia sille kustantajaa. Kun kustantaja sitten löytyi 
puolitoista vuotta myöhemmin Wienistä, tämä sai havaita osuneensa todel-
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29 Ks. Manfred Schroeter: Der Streit um Spengler. Kritik seiner Kritiker. München 1922.
30 Paul Costello: World Historians and Their Goals. Twentieth-Century Answers to Modernism. 
Northern Illinois University Press 1993, s. 46–69.
31 Sama, s. 3 seur.
32 Viittaan tässä vain filosofisen hermeneutiikan ‘suuren miehen’ Hans-Georg Gadame-
rin (1900–2002) ajatteluun. Ks. esim. Charles Taylor: ‘Gadamer on the Human Sciences’. 
Teoksessa Robert J. Dostel (ed.): The Cambridge Companion to Gadamer. Cambridge Univer-
sity Press 2002, s. 126 seur.

liseen kultasuoneen. Kirja nostatti näet tuota pikaa valtaisan kohun ja kir-
jan myyntiluvut kohosivat huikeiksi. Teoksen laatija oli saksalainen Oswald 
Spengler (1880–1936). Vuonna 1918 ilmestynyt kirja oli ensi osa teokses-
ta Der Untergang des Abendlandes (Länsimaiden perikato). Juuri päättyneen 
maailmanpalon raunioilla pystyi jo yksistään kirjan nimi – sisältöä ajatellen 
se on vahvasti harhaanjohtava – herättämään suuren mielenkiinnon.²⁹

Tiivistän Spenglerin sanoman tässä vain muutamaan keskeiseen aja-
tukseen. Länsimaisen kulttuurin tapaisia korkeakulttuureita on ollut mo-
nia muitakin – Spengler erottaa yhteensä kahdeksan korkeakulttuuria. 
Korkeakulttuurin synty on äkillinen, jopa sattumanvarainen tapahtuma. 
Ennemmin tai myöhemmin korkeakulttuuri ammentaa tyhjiin luovat voi-
mavaransa kivettyen sivilisaatioksi. Länsimainen kulttuuri oli Spenglerin 
mukaan muuttunut sivilisaatioksi jo 1800-luvun alussa.³⁰

Ajatus monista korkeakulttuureista – ja samalla läntisen eurooppalai-
sen kulttuurin suhteellisuudesta – on tällä hetkellä itsestään selvää. Mut-
ta vuonna 1918 se ei sitä ollut. Kuten Paul Costello on todennut, tuon 
ajatuksen ilmaantuminen nimenomaan eurooppalaisen kulttuurin piirissä 
ei ole sattumaa. Yksi osoitus tästä on se, että Spengler aloitti Euroopassa 
todellisen genren, jonka valovoimaisia edustajia hänen ohellaan on mm. 
englantilainen Arnold J. Toynbee (1889–1975) ja joka on jatkunut meidän 
päiviimme saakka.³¹ Eurooppalaisen kulttuurin puitteissa historiaa on totta 
vie katsottu kauan ja hartaasti omien mittapuiden mukaan. Mutta toisaalta 
sopii kysyä, onko minkään muun korkeakulttuurin piirissä kehitetty sa-
malla intensiteetillä välineitä ymmärtää myös muita kulttuureja? Viittaan 
juuri edellä sanotun ohella kulttuuriantropologian kehkeytymiseen ja 
siihen, että hermeneutiikka, tekstien ja muiden inhimillisten ilmaisujen 
tulkinnan tai ymmärtämisen teoria, on eurooppalainen kehitelmä.³² 
 
Viime vuosina on toistuvasti julistettu, että länsimainen kulttuuri on sy-
vällisen muutoksen kynnyksellä ja kourissa. Kuuluisa sosiologi Zygmunt 
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33 Zygmunt Bauman: Postmodernin lumo. Suom. Jyrki Vainonen. Jyväskylä 1996, s. 23.
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Bauman luonnehtii tilannetta ihmisen näkövinkkelistä mm. seuraavasti: 
“Kuinka naurettavalta tuntuukaan yrittää muuttaa historiankulun suuntaa, 
kun kukaan ei edes vihjaa siihen, että historialla tulisi olla suunta. Kuinka 
turhilta tuntuvatkaan yritykset osoittaa, että se mikä käy totuudesta onkin 
valhetta, kun mitään ei rohjeta julistaa yleispäteväksi, ikuiseksi totuudeksi. 
Kuinka koomiselta vaikuttaakaan taistelu aidon taiteen puolesta, kun enää ei 
voi edes vahingossa pudottaa esinettä ilman että se jo samantien julistettaisiin 
taide-esineeksi.” ³³

Tässä ei ole mahdollista ryhtyä esittelemään postmodernia koskevaa kes-
kustelua laajasti edes historiallisen ajattelun näkökulmasta. Esitän vain muu-
taman teesin postmodernista ajattelusta historiallisen ajattelun kannalta:³⁴

* Perspektivismi: ei ole mahdollista luoda perusteltua universaalia 
tai kiinteää näkökulmaa menneisyyden tarkasteluun

* Sen vuoksi ei ole mitään suurta kertomusta tai yleistä 
maailmanhistoriaa, jonka osaksi pienemmissä puitteissa liikkuva 
historiankirjoitus kuuluisi

* Ei voida vaatia menneisyyden esittämistä ‘niin kuin se on tapahtunut’. 
Faktan ja fiktion ero on epätarkka.

* Ajatus historian ‘punaisesta langasta’ tai historiasta ‘mielekkäänä 
kokonaisuutena’ on fiktiivinen luomus, joka ei ole olemassa menneessä 
itsessään. Sen vuoksi ei myöskään ole yhtä yksiselitteistä historiaa.

* Ei voi olla olemassa objektiivista historiantutkimusta

* Historia on ‘loppunut’:
- koska suuret kertomukset ovat päättyneet tai
- koska on tapahtunut historian ‘täyttymys’
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Postmodernistisen ajattelun kohdalla on helppo päätyä kuvittelemaan, 
että se on jotain aivan uudenlaista perinnettä luovaa. Näinhän ei ole.³⁵ 
Postmoderni ajattelu on mielestäni yhdistettävissä ns. suhteellisen skep-
tisimin perinteeseen. Tämä perinne on mielestäni tärkeimpiä länsimaisen 
kulttuurin juonteita.

Palaan postmodernismin teeseihin. Vanhaa vitsiä mukaillen sanoisin, 
että tieto suurten kertomusten kuolemasta on vahvasti liioiteltu. Tämän 
seikan toteamiseen ei tarvita filosofiaa, vaan se on nähtävissä ihan empiiristä 
tietä.

Mutta silti on historiallisessa ajattelussa pitkään ollut viehtymys pieniin 
kertomuksiin jostain tarkkarajaisesta näkökulmasta. Puhutaan mikrohisto-
riasta, arkipäivän historiasta tai millä nimellä kukin asiaa kutsuukin. Lisäksi 
on yhteistä omaisuuttamme näkemys, jonka mukaan menneestä hankittu 
tieto on vahvasti riippuvainen sinne katsovan omista lähtökohdista. Histo-
ria on edelleen magistra vitae – entistä tarkkarajaisemmassa muodossa.
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35 Ks. esim. Beverley Southage: Postmodernism in History. Fear or Freedom? Routledge 2003.



Marko Junkkarinen

Antero Heikkinen suomalaisen 
historiantutkimuksen kentässä

Yksi akateemisen maailman monista traditioista on juhlakir-
jan julkaiseminen arvostetun tutkijan vuosipäivän kunniaksi. 
Festschrift on yleensä läheisten kollegojen tai oppilaiden toi-
mittama artikkelikokoelma merkkihenkilölle läheisistä tee-
moista ja tutkimusaiheista. Professori Antero Heikkisen ura 
historiantutkijana on antanut aihetta perinteen jatkumiselle 
jo kaksi kertaa. Vuonna 1991 50-vuotispäivien kunniaksi toimi-
tettu Maaseutuväkeä, hengen ja ruumiin kulttuuria sai jatkoa 
kymmenen vuotta myöhemmin Ihmisiä, ilmiöitä ja rakenteita 
historian virrassa -juhlakirjan muodossa. Kaksi juhlakirjaa on 
poikkeustapaus. Mutta niin on tutkijan urakin.

Kuhmolaisen opettajaperheen poika, Helsingin yliopistossa jo 28-vuotiaa-
na noitavainoista väitellyt ja vuodesta 1975 Joensuussa palvellut Heikkinen 
on ehtinyt olla monessa mukana.¹ Elokuusta 2004 lähtien Suomen histo-
rian professori siirtyi eläkkeelle virastaan, mutta tutkijanura jatkuu yhä. 
Tämän artikkelin tarkoituksena on luoda ”välikatsaus” Heikkisen uraan 
historiatieteelliseltä kannalta. Mitkä osat pitkästä julkaisuluettelosta ovat 
tuoneet konkreettista uutta suomalaiseen historiogafiaan, erityisesti histori-
an tutkimuksen metodologiaan. Mistä tutkija Olli Matikaisen mainitsema 
”maanläheinen” Joensuun koulukunta muodostuu?² Ensimmäisestä v. 1965 

1 Enemmän Antero Heikkisen henkilöhistoriasta, ks. Korpela et al. 2001, 6–9.
2 Matikainen kirjoittaa Joensuun koulukunnasta Jukka Kokkosen väitöskirjaa Rajaseutu 
liikkeessä arvioidessaan. (Ks. Olli Matikainen: ’Rajaseudun liikkeitä.’ Historiallisia Arvoste-
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Uuden Suomen viikkolehdessä julkaistusta artikkelista Noitauskon hyväksi-
käyttöä kesällä 2004 Liikunta ja Tiede -julkaisussa ilmestyneeseen Olym-
pian kisat maailman sodan varjossa väliin on mahtunut melkoinen määrä 
suomalaisen historiankirjoituksen historiaa. 

Metodologiset kysymykset kiinnostuksen kohteena

Historian metodologia oli jo 1960-luvulla Heikkiselle läheinen aihe. Esi-
merkiksi vuonna 1969 hän esitti metodeja koskevan koulutuksen lisää-
mistä ja tähdensi poikkitieteellisen yhteistyön merkitystä historiantutki-
muksen päämääriä laadittaessa.³ Pentti Renvall (1907–1975) oli filosofian 
ylioppilas Heikkiselle tärkein Helsingin yliopiston historian laitoksella 
työskennelleistä professoreista. Seminaarissa jo silloin liikanimen ”Noita” 
saanut Heikkinen omaksui Renvallin metodologiset lähtökohdat ainakin 
”puhdasoppisen historismin” kritiikin osalta. Heikkinen otti kuitenkin 
etäisyyttä renvallilaiseen historiakäsitykseen jo varhaisessa vaiheessa. Hänen 
uransa yksi merkittävimmistä kannanotoista oli vuonna 1971 Historialli-
sessa Aikakauskirjassa yhdessä Heikki Ylikankaan kanssa julkaistu artikkeli 
Kaksi historiaa. Siinä kirjoittajat arvostelivat historiantutkimuksen yhteis-
kunnallisen funktion hämärtymistä ja vaativat tilalle nostettavaksi toisen 
historian, jossa tutkimusote olisi enemmän yhteiskuntatieteisiin nojaavaa. 
Heikkinen ja Ylikangas halusivat muuttaa singularisoituneen historiantutki-
muksen suuntaa kohti toistuvia ilmiöitä selvittävää, säännönmukaisuuksia 
ja pitkiä kehityslinjoja hahmottavaa historiantutkimusta. He korostivat, 
että uniikkisen kehityslinjan tutkimuksella oli oikeutuksensa, mutta näki-
vät historiatieteen kehittymisen kannalta sen liian hallitsevan aseman tu-
hoisana. Ilman kytkemistä laajempiin yhteyksiin ja teorioihin historiatiede 
menettäisi Heikkisen ja Ylikankaan mukaan asemansa yhteiskuntaa hyö-
dyttävänä tieteenä.⁴ 

Kirjoitus herätti paljon keskustelua, mutta sai vähän ymmärrystä tutkijoi-
den parissa. Pentti Renvall ja monet muut historioitsijat reagoivat Kah-

luja 3/2003) Joensuun koulukunta ei ole koulukunta niinkään tieteellisessä mielessä, vaan 
pikemminkin se on Antero Heikkisen oppilaiden omaksuma tyyli kirjoittaa, kommunikoida 
ja tehdä tutkimusta ”maanläheisesti”. 
3 Heikkinen 2002 (1969), 164.
4 Heikkinen & Ylikangas 1971, 53–60.
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5 Renvall 1971, 158–164.
6 Herlin et al. 1999, 173–185. Tällä kertaa uusi tutkijapolvi kritisoi Heikkistä ja Ylikangasta 
siitä, etteivät he olleet lunastaneet lupaustaan muuttaa suomalaisen historiantutkimuksen lu-
onnetta. Poikkitieteellisyys, lainalaisuuksien tutkiminen ja säännönmukaisuuksien etsiminen 
olivat kirjoittajien mukaan jääneet vähäiselle huomiolle suomalaisessa historiankirjoituksessa. 
7 Heikkinen 1996, 48–49.
8 Matti Peltosen tiedonanto 7.9.2004.

den historian esittämään kritiikkiin voimakkaasti. Sen nähtiin vaarantavan 
vapaan tutkimustoiminnan ja ohjaavan historiatiedettä kohti positivismia. 
Renvall moitti esitystä yksipuoliseksi ja jopa pahasti sivuun meneväksi, 
vaikka oli itsekin aiemmin korostanut teoreettisen ajattelun merkitystä 
historiantutkimuksessa.⁵ Artikkelin käänteentekevä rooli tunnustettiin pal-
jon myöhemmin. Se oli nuorilta tutkijoilta harvinaisen rohkea veto, jos-
sa vallitsevaa paradigmaa yritettiin horjuttaa auktoriteeteista välittämättä. 
Keskustelu virisi uudelleen vuonna 1999, jolloin joukko tutkijoita pyrki 
avaamaan keskustelua suomalaisen historiantutkimuksen tilasta käyttämäl-
lä lähtökohtanaan Heikkisen ja Ylikankaan artikkelia.⁶

Kiinnostus yhteiskuntatieteellisiin metodeihin kulminoitui vuonna 1974 
ilmestyneessä Historiantutkimuksen päämäärät ja menetelmät -kirjassa, jon-
ka sisällön Heikkinen ajanmukaisti vuonna 1996 teoksessa Menneisyyttä 
rakentamassa. Yksi keskeisimmistä vaikuttajista Heikkisen yhteiskuntahis-
toriallisen teoriakehyksen muotoutumiseen on ollut itävaltalainen sosiologi 
Norbert Elias. Historioitsijan on tiedostettava, että ihminen elää sosiaalisten 
suhteiden verkostossa. Ilman näiden verkostojen huomioonottamista ih-
misen käyttäytymistä ei voi ymmärtää, katsovat sekä Elias että Heikkinen.⁷ 
Heikkistä voikin pitää yhtenä sosiaalihistoriallisen tutkimuksen keskeisenä 
uudistajana Suomessa. Hän on tutkimuksillaan ja metodioppaillaan pyrki-
nyt korostamaan, että sosiaalihistoriallinen tutkimusote ei ole pelkästään 
rakenteiden etsimistä. Ilmiöiden selittämiseen ja ymmärtämiseen tarvitaan 
erilaisia lähestymistapoja.⁸ 

Mikrohistorian esiinmarssi

Olisiko mikrohistoriaa nykymuodossaan Suomessa ilman Antero Heikkis-
tä? Kysymykseen on vaikea täsmällisesti vastata, mutta katse pieniin ihmi-
siin oli Suomen historiantutkimuksen traditiossa ohutta ennen Heikkisen 

Antero Heikkinen…  
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tutkimuksia. Gunnar Suolahden (1876–1933) ja Heikki Wariksen (1901–
1989) tutkimuksissa on havaittavissa mikrohistoriallista tutkimusotetta. 
Suurempi kiinnostus tematiikkaan tuli kuitenkin ranskalaisten annalistien 
lähtökohtien lyötyä läpi Väinö Voionmaan (1869–1947) teoksissa. Tästä 
huolimatta Heikkistä voitaneen pitää modernin mikrohistorian ”isänä” 
Suomessa. Renvallkin oli tietyllä tapaa ”tavallisen ihmisen” mentaliteetin 
välittäjä, olihan hän teoksessaan Suomalainen 1500-luvun ihminen oikeus-
katsomustensa valossa korostanut, että historiantutkimuksen kaikkien selitys-
yritysten perustan ja lähtökohdan muodostaa ihminen⁹. Tästä huolimatta hän 
ammensi kuitenkin enemmän saksalaisesta kehityspsykologisesta traditios-
ta, jonka yksi perusajatuksista oli ihmisen sielullisen rakenteen keskeinen 
rooli yhteiskunnan kehityksessä.¹⁰ Taloudellisten ja sosiaalisten muutok-
sien vaikutus persoonaan jäi Renvallilta vähemmälle huomiolle, kun taas 
Heikkisen tutkimuksissa niillä on tärkeä rooli. Heikkisen ”ihmisen histo-
ria” on erityisesti ranskalaisten annalistien Fernand Braudelin (1902–1985) 
ja Emmanuel Le Roy Ladurien (1929–) innoittamaa. Myös italialaisen 
Carlo Ginzburgin (1939–) mentaalihistoriallinen lähestymistapa on anta-
nut virikkeitä Heikkisen tutkimuksille. 
  
Heikkisellä historiantutkimusten keskiössä on aina ihminen sinänsä, riip-
pumatta siitä oliko kyseessä urheiluhistoriallinen tai mikrohistoriallinen 
aihe.¹¹ Heikkisen innostus mikrohistoriaan konkretisoitui Kirveskansa -tri-
logiassa, jota hän ryhtyi kirjoittamaan 1980-luvun puolivälissä. Heikkisen 
motiivi oli tuoda esiin menneisyyden ilmiöitä, joita ei pidetty merkittävinä 
tai paremminkin ei ollut havaittu lainkaan. Kyse ei siis ollut paikallishis-
toriasta perinteisessä mielessä. Tutkimuskohteeksi valikoitui helposti oma 
synnyinpitäjä, Kuhmo ja sen ihmiset 1800-luvulla. Heikkisen mukaan kun 
”oman kaskiraivionsa tuntee parhaiten”.¹² Heikkiselle mikrohistoriaa on ih-
minen pienyhteisössään. Se on ihmisen ymmärtämistä hänen omista lähtö-
kohdistaan.¹³ Kuhmolaisen pienyhteisön kertomus on ollut suomalaiselle 
mikrohistorian tutkimukselle suunnannäyttäjä.

9 Renvall 1949, 7.
10 Heikkinen 2002 (1986), 191.
11 Heikkinen 1991, 7.
12 Heikkinen 1993, 3.
13 Heikkinen 1993, 21, 42.
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Muita tutkimuksen kohteita

Hyöty, valistus ja koulu. Suomen aate ja oppihistoria 1700-luvulla oli Heik-
kisen avaus aate- ja oppihistorian saralla. Se pohjautui hänen Helsingin 
yliopistossa pitämäänsä luentoon 1971 ja ilmestyi kirjana jo seuraavana 
vuonna. Lähestymistapa ei ollut puhtaasti aate- eikä oppihistoriallinen, 
vaan Heikkinen korosti sosiaalihistoriallisen lähestymistavan tärkeyttä kou-
lutuksen historian tutkimisessa. Historiallisten muutosten säännönmukai-
suuksien selittämisen mahdottomuus puhtaasti yhden historian osa-alueen 
puitteissa oli Heikkisen aatehistorian metodin lähtökohta.¹⁴ Koulutuksen 
historia on muutenkin kuulunut Heikkisen painopistealueisiin. Perinneyh-
teisöstä kansalaisyhteiskuntaan on edelleen harvoja koulutusta yhteiskunnal-
lisena ilmiönä tarkastelevia teoksia.   

Lapsuuskodista saatu innostus liikuntaan ja urheiluun on ohjannut Heik-
kisen tutkimusintressejä. Tutkimukset suomalaisen herrasväen liikuntatot-
tumuksista, Suomen hiihtourheilun vaiheista ja suomalaisen urheilun jär-
jestötoiminnasta ovat perusteoksia. Heikkisen pioneerityön tulosta on, että 
liikuntahistoria alkoi vakiinnuttaa asemaansa 1980-luvulla. Tunnustusta 
arvokkaasta työstä on tullut muun muassa Suomen Urheiluhistoriallisen 
Seuran kunniajäsenyyden myötä. 

Murroksien etsijä

Heikkisen historiantutkimukselle on ollut ominaista aihepiiristä riippu-
matta tiettyjen murrospisteitten ja taitekohtien määrittäminen. Ihmisten 
tapa vastaanottaa muutoksia on kiehtonut ja määrittänyt Heikkisen kiin-
nostuksen kohteita pitkin matkaa.¹⁵ Harvalla historiantutkijalla on niin 
laajaa tuotantoa kuin professori Heikkisellä. Se ei ole merkinnyt mitään 
nopeasti laadittuja oppikirjoja tai yleisesityksiä, vaan jämerää historian pe-
rustutkimusta tuoreista näkökulmista uudenlaisia metodeja soveltaen. Pio-
neerihenkisyys, monipuolisuus ja aito innostuneisuus ovat Antero Heikki-
sen tutkijanuraa hyvin kuvaavia termejä. 

14 Heikkinen 1972, 3–4.
15 Heikkinen 2002 (1983), 59.
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Professori Heikkinen ei ole pitkän uransa aikana koskaan hylännyt Kahden 
historian esille tuomia argumentteja. Tutkimustyössä Heikkiselle on ollut 
tyypillistä aina laajempien yhteyksien ottaminen huomioon sekä vertikaa-
lisessa että horisontaalisessa suunnassa. Kirveskansa liitettiin laajempiin eu-
rooppalaisiin yhteyksiin ja liikuntakulttuurin muutos tai koulutuksen his-
toria on nähty osana yhteiskunnallista muutosta. Kiistatta Heikkisellä on 
viime vuosikymmeninä ollut keskeinen osa ahtaiden kansallis-idealistisen 
historiankirjoituksen raamien purkamisessa ja suomalaisen historiatieteen 
kansainvälistämisessä.¹⁶  

Vaikka professori Heikkinen on ollut leimallisesti Suomen historian asian-
tuntija, historiallinen ajattelun muutos yleisesti on kiehtonut hänen miel-
tään. Tästä oivallisena esimerkkinä on hänen jäähyväisluentonsa. Jo 1960-
luvulla kiinnostuksen kohteeksi noussut historiallisen ajattelun perinne 
Euroopassa on muotoutumassa kirjaksi. Tutkijanura siis jatkuu, eikä Kuh-
moakaan ole vielä unohdettu. Heikkinen on luvannut vielä yhden syntee-
sinomaisen osan Kirveskansasta lähivuosina.

On kuitenkin yksi asia, jossa professori Heikkisen nuoruudenvisiot ovat 
osoittautuneet varmasti vääriksi. Nuorena opiskelijana Heikkinen maalaili 
pessimistisiä odotuksia siitä, ”ettei historiantutkimus merkitse mitään perin 
valoisaa vaihtoehtoa historianopiskelijan muutenkin synkähkössä tulevaisuu-
denkuvassa.” ¹⁷ Uskallan väittää, etteivät nämä odotukset ole toteutuneet 
Antero Heikkisen kohdalla.

16 Heikki Ylikankaan tiedonanto 16.9.2004.
17 Heikkinen 2002 (1967), 17.
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Kaija Heikkinen

Muistitieto– akkojen puuhia?

Kaija Heikkisen artikkelissa tuodaan esille kysymyksiä, väittei-
tä ja omakohtaisia tuntemuksia, jotka liittyvät marginaalisten 
ryhmien ja vähemmän tutkittujen aiheiden lähdeaineistoihin 
ja metodologiaan. Muistitiedon käyttö on yksi mietinnän ai-
heista.

Naistutkimuksen alettua käsitellä arkea ja nostaa arjen arvostusta on arjen-
tutkimuksesta tullut monien tieteiden vakiotematiikkaa. Arkea ei juuri liit-
etä julkisen sfäärin toimintaan, ei puhuta vaikkapa eduskuntamiesten ar-
jesta silloin kun tarkoitetaan heidän työtään lakien säätämisessä tai tärkeitä 
neuvotteluja. Arkea ei ole myöskään työskentely tieteen, taiteen tai jonkun 
muun luovuutta vaativan aktiviteetin parissa. Vaikka tiedämme, että arki-
päiviä on kaikilla saman verran eli viisi vuorokautta viikossa ja sitten on 
kaksi päivää, joita kutsutaan viikonlopuksi, mutta joista yksi aikaisemmin 
on ollut pyhäpäivä, on selvää että arkea on eri määrä eri ihmisillä. Histori-
allisesti katsottuna naisilla on aina ollut isompi annos arkea kuin miehillä. 
Naisten ongelmallinen paikka yksityisellä alueella julkisen eli yhteiskunnal-
lisen sfäärin sijasta on pitänyt naiset arjen piirissä. Kun sitten naistutkimus 
otti käyttöönsä Simone de Beavouria myötäillen käsitteen Toinen, oli help-
po oivaltaa, että toiseuden alueita on muun muassa naisten arki.

Arjen tutkimukseen sisältyy runsaasti metodologisia ja tietoteoreettisia on-
gelmia. Yhdeltä osin ne kulminoituvat dokumenttien puutteeseen ja toisel-
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ta osin sellaisiin tutkimuksellisiin lähtökohtiin kuin kokemusten ja merki-
tysten tutkimisen vaikeuteen. Päinvastoin kuin arjen käsittely on julkisen 
sfäärin tutkimus ollut metodologisesti vakiintunutta ja siksi suhteellisen 
helppoa. On voitu kartoittaa (valtio)miesten ja muiden (suur)miesten elä-
mäntyötä. Näiden toimet on virallisesti dokumentoitu. Myös suurmiesten 
päiväkirjoja on tarkasteltu hartaudella. Niitä on julkaistu toimitettuina ja 
selityksin varustettuina, ja usein niissä kuvatut asiat on otettu totena tai 
vähintäänkin totuudellisina. Presidentti Paasikivi kirjoitti päiväkirjoissaan 
tarkkaan keiden kanssa hän milloinkin jutteli – jokainen juttelu muuttui 
neuvotteluksi –, mitä kukin sanoi ja sitten lyhyesti, mutta suorasukaisesti, 
mitä hän kustakin henkilöstä ajatteli. Päiväkirjoille annetaan todistusvoi-
maa. 

Kun on siirrytty pois julkisen tutkimisesta, on jouduttu tutkimuksen pi-
meään aukkoon. Tosin viime aikoina myös tavallisten ihmisten päiväkirjat, 
kirjeet, elämäkerrat ja omaelämäkerralliset tekstit ovat saaneet kiinnos-
tusta pitkälti naistutkimuksen ansiosta.¹ Lisäisin tähän muistitieto-tyyp-
pisen lähdeaineiston käytön sellaisissa tieteissä, joissa sitä on aikaisemmin 
vieroksuttu. Parhaimmillaan niiden kautta on saatu tuntumaa tavallisten 
ihmisten/naisten kokemuksin, mitä on pidetty julkisuudessa esitetyn vi-
rallissävyisen kuvan kääntöpuolena. Naiset ovat olleet miehiin verrattuna 
unohdetumpi ihmisryhmä, ja siksi naisten kokemuksia on pyritty tarkaste-
lemaan tätä kautta. 

Hyvä esimerkki aikaisemmin tieteessä väheksytyn teeman arvoon nostami-
sesta on Ulla-Maija Peltosen väitöskirja punaisten naisten elämästä vuoden 
1918 jälkeen. Työssä on käytetty taitavasti muistitietoa. Muistitiedon hyö-
dyntäminen ei folkloristiikan alaan kuuluvassa tutkimuksessa ole sinänsä 
epätavallista.

Muistitiedon lisääntyneeseen käyttöön on monia syitä. Yksi syy on tutki-
muksen siirtyminen yksityisen sfäärin teemojen käsittelyyn. Silloin doku-
mentteja ei yksinkertaisesti ole riittävästi. Kokemuksia ja ilmiöiden mer-
kityksiä on vaikea selvittää virallissävyisten asiakirjojen pohjalta. Toisaalta 
muistitieto aineistolajina vaikuttaa demokraattiselta, ikään kuin se pystyisi 

1 Ks. Nenola 1994, 213–214; Leskelä-Kärki 2001, 98–102.
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ylittämään subjektin ja objektin välisen jaon. Puhutaan interaktiivisesta 
toiminnasta, ihmisten oman äänen kunnioittamisesta ja puhumisen mah-
dollisuuden antamisesta ihmisille. Asia ei toki ole näin viaton. Tässäkin 
yhteydessä on kysyttävä, kuka antaa äänen ja kenelle ja minkälaisesta mah-
dollisuudesta on itse asiassa kysymys. Solidaarisuudesta ja epähierarkkisuu-
desta huolta kantavien tutkijoiden tuntuu olevan hankala hyväksyä tutki-
jalle aina lankeavaa jonkinasteista auktoriteettiasemaa.

Kaikenlaiset toiset 

Toki toiseutta on muuallakin kuin vain naisten elämänpiirissä. On monen-
laisia valtavirrasta syrjässä olevia väestöryhmiä ja kulttuurinmuotoja. Näillä 
on ollut taipumus ottaa käyttöönsä käsite Toinen, johon ne itsetuntoa nos-
taen identifioituvat. Yleensä ne ovat nykyään pyrkineet organisoitumaan ja 
kehittämään erityyppistä kansalaistoimintaa ajamaan oikeuksiaan. Samalla 
kehittyy identiteettipolitiikka. Etniset vähemmistöt ovat hyvä esimerkki 
toisten astumisesta osaksi kokonaisuutta. Tällaisessa prosessissa on paljas-
tunut, miten selvästi etnisten vähemmistöjen historia on ollut näkymätön-
tä ja miten ryhmät ovat joutuneet voittajien historiankirjoituksen uhriksi. 

Etnisten vähemmistöjen luokittelu on lisääntynyt EU:n puitteissa, mikä on 
yhteydessä EU:n tasa-arvopolitiikkaan. On kuitenkin ilmeistä, että samaan 
aikaan kun etnisyydelle annetaan selvää luonnehdintaa, tapahtuu dogmati-
sointia ja ulossulkemista. Opettavaisena esimerkkinä voidaan pitää taiteilija 
Kiba Lumbergin käsikirjoitukseen pohjautuvan televisionäytelmän Tumma 
ja hehkuva veri synnyttämää kohua. Lumbergia syytettiin aivan tappouhka-
uksiin asti ”oman romaniväestön” halventamisesta. Myös valtaväestöllä oli 
taipumus moralisoida kirjoittajaa etnisen vähemmistön eli romanien nega-
tiivisesta käsittelystä. Onkin kysyttävä, onko Kiba Lumbergin oltava pai-
kalleen asetettu Toinen, ensisijaisesti etninen taiteilija, jota siedetään tässä 
ominaisuudessa valtaväestön taholta. Mitä jos hän onkin moninkertainen 
toinen, toinen romanienkin parissa, kaiken kaikkiaan toinen tavalla, jota 
on vaikea määritellä. Tai jos hän olisikin ”normaali” oivaltava taiteilija eikä 
pelkästään romani.

Seksuaaliset vähemmistöt ovat Suomessa joutuneet olemaan kriminali-
soinnin takia piilossa aina 1970-luvulle asti. Heitä tutkinut Tuula Juvonen 
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puhuu hienosti juorujen merkityksestä: ”Kun paheksuttu homoseksuaalisuus 
ei ole voinut päästä osaksi virallista historiankirjoitusta, juorut ovat onnistu-
neet luomaan ja säilyttämään homoseksuaalisten ihmisten omaa historiaa.” ² 
Tässä yhteydessä myös juoru- sana saa rehabilitointinsa; yleensähän se on 
ymmärretty jonakin negatiivisena ja feminiinisenä. Naistenhan sanotaan 
juoruilevan.

Mutta ei vain yleisesti vähemmistöiksi tunnustettuja ryhmiä voida pitää 
Toisina. Nykyään on yleistä kuulla akateemisissa piireissä vakiintuneissa 
asemissa olevien ihmisten korostavan omaa toiseuttaan. On hohdokasta 
löytää omasta suvustaan rikollisia, merirosvoja, venäläisiä ja muita ei-ta-
vallisia. Tässä on asetelma, jossa toiset ovat pakosta, vastoin omaa tahtoaan 
marginaalissa, syrjittyjä – ja toiset tekevät sitä identiteettipelin konstruoi-
mina. Ylikansalliset akateemiset siirtyvät kentältä toiselle vailla tuntumaa 
paikallisuuteen ja puhuvat itsestään nomadeina samaan aikaan, kun todel-
liset nomadit kamppailevat reaalisten valtiollisten raja- ja passiongelmien 
kanssa. Toiseus on suosittua. Mutta sillä keikaroinnin ei kannata antaa hä-
mätä sitä, että marginaalissa voi puhua asioista ”toisin sanoin”. Kysymys on 
lähinnä, kuunteleeko kukaan.

Arki, piilossa oleva näkymätön, osin kriminalisoitukin olemassaolo, erilai-
set vastakulttuurit – enkä nyt tarkoita tuotteistettuja kapinakulttuureja –, 
voittajien historian vastavoimat, liikkeet ja toiminnat ovat aluetta, johon 
on vaikea päästä käsiksi. Yliopistoihmisillä on harvoin kosketusta näihin 
ilmiöihin edes sormituntumalta, niin erillisistä asioista on kyse. 

Kaksi historiaa – kumpi on ensimmäinen?

Jorma Kalela on pohtinut historia-käsitteen monia merkityksiä ja näiden 
keskinäissuhteita. Hänen mukaansa myös ammattihistorioitsijan on syytä 
muistaa, ettei hän lähde tutkimaan ainoastaan tieteellisten intressien poh-
jalta eikä puhtaalta pöydältä. Kalelan mukaan ”... kohde on ajateltu histo-
riaksi toisten toimesta.” ³ Kalelan mukaan asioista ja ilmiöistä tulee ”his-
toriaa”, jos ne ovat ”muistamisen arvoisia” ja ”historiaan liittyvää selitystä 

2 Juvonen 2002, 116–117.
3 Kalela 2001, 15.
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kaipaavia”.⁴ Kalela puhuu tässä yhteydessä ”historian julkisista esityksistä”, 
jotka ovat toinen väylistä, joita pitkin asiat tulevat historiaksi. Kalela jättää 
kuitenkin turhan avoimeksi kysymyksen tekijästä, tahosta, keiden toimesta 
ilmiö olisi muistamisen arvoista. Taustalla tuntuu olevan yhtä kaikki vanha 
kunnon Suomen kansakunta, tarkemmin sanottuna valtio. Ei ole mitään 
yksimielisyyttä muistamisen arvoisista asioista. Kaikkien ihmisten kannalta 
muistamisen arvoisuus ei tuota ”julkisia esityksiä”, mitä kuitenkin on pi-
dettävä yhtenä tärkeimmistä arvon kriteereistä.

Toista historiaksi tulemisen väylää Kalela pitää ”kansanomaisena historia-
na”. Sitä tuotetaan työpaikoilla, kotona, ystävien ja perheen kesken.⁵ Termi 
on mielestäni huono, vaikka itse edustankin ns. kansatieteestä kehittynyt-
tä tieteenalaa ja vaikka sellaiset käsitteet kuin ”kansa”, ”kansanrunous” ja 
”kansanomainen” ovat meille tuttuja. Kansa-sanassa on yhtä aikaa romant-
tinen, paternalistinen ja väheksyvä sävy. 

Voi vaan miettiä, eiköhän sitä ensimmäistäkin historian väylää tuoteta tut-
kijoiden kahvipöytäkeskusteluissa. Voi myös kysyä, miten tarkkoja silloin 
ovat rajat ns. virallisen historian ja kansanomaisen historian välillä. Ottaisin 
tästä yhtenä esimerkkinä viimeaikaisen keskustelun sodan aikaisista palau-
tuksista Saksaan. Professori Heikki Ylikangas sanoi television keskustelussa 
jotenkin niin, ettei hän ole ollut tietoinen sodan aikana Saksaan luovute-
tuista. Minua jäi vaivaamaan, eikö hän ollut lukenut edes niitä muutamia 
harvoja mainintoja asiasta, joita on akateemisessa historiankirjoituksessa. 
Ymmärrän kyllä, ettei hän ole varsinaisesti elänyt sellaisissa piireissä, joissa 
tästä asiasta olisi puhuttu kahvipöydässä.

Laittamalla ”julkisten esitysten” vastapuolelle kansanomaisuuden Kalela 
tavallaan sivuuttaa monia menneisyyden asioita, jotka olisivat olleet oikeu-
tettuja pääsyyn historian ensimmäiseen väylään. Kyse on vaietuista histo-
rioista, joihin kuuluvat esimerkiksi punaisten toiminta kansalaissodassa, 
toisen maailmansodan aikaiset sodasta kieltäytyjät yms. Kyse ei ole vain 
jostakin kokemushistoriasta, jostakin mitä nyt tulisi paternalistisesti sietää, 
vaan mitä selvimmin poliittisesta historiasta. Syynä voidaan pitää vanhaa 

4 Kalela 2001, 18.
5 Kalela 2001, 18.
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tuttua hokemaa voittajien historiasta. Jos on odotettava 80 vuotta ennen 
kuin tärkeisiin poliittisiin asioihin päästään käsiksi, ei voida ajatella tieteen 
olevan asioiden eturintamassa. 

Onko selkeiden rintamalinjojen vetäminen hedelmällistä? Jää huomiotta 
sellainen mahdollisuus, että myös ns. ammattihistorioitsijoiden näkemyk-
sissä ja jopa tutkimuksissa olisi maallikoille ominaista arvottamista ja kan-
sanomaisen historian aspekteja. 

Varsinkin refleksiivinen tutkimusote, jota refleksiivinen antropologia, nais-
tutkimus ja post-koloniaalinen kritiikki edustavat, tuo esille vaatimuksen 
tutkijan asemoinnista. Tutkijan on arvioitava asemaansa tutkimusproses-
sissa ja oltava tietoinen tämän seurauksista.⁶ Jälkikoloniaalinen kritiikki on 
puolestaan problematisoinut aikaisempaa rankemmin sukupuolesta, etni-
syydestä ja kansallisuudesta nousevia asioita. Nyt ei enää yksinkertaisesti 
riitä tutkijan hyvä tahto⁷. Tärkeiksi tulevat sellaiset tekijät kuin etnisyys, 
mikä tässä yhteydessä tarkoittaa suomalaisuutta. Eiväthän Suomen histori-
aa ja kulttuuria muiden kansallisuuksien edustajat tutki. Syreeni -projektis-
sa Venäjältä Suomeen suuntautuneiden maahanmuuttajien tutkimuksessa 
tuli selvästi esille Suomen suomalaisten tapa monopolisoida suomalaisuus. 
Venäjän suomalaiset ovat liian venäläisiä.⁸ Muutekin koko maahanmuut-
toilmiö on yhtä toiseuden tuottamista, raamittamista ja paikoilleen pane-
mista suhteessa ensimmäisiin eli suomalaisiin. Tutkimuksessa tuli kuitenkin 
esille, että maahanmuuttajat tuottavat jotakin uutta kolmatta tilaa. Kansal-
lisuus raamittaa tutkijoiden ajattelua niin vankasti, ettei toisin ajattelu tule 
edes mieleen. 

Naistutkimuksen piirissä on tehty vakuuttavia havaintoja sukupuolen 
vaikutuksesta tutkimuksen tekoon, aina epistemologiaa myöten, joten en 
puutu siihen tässä. Usein unohdetaan tutkijoiden ja koko akateemisen 
maailman keskiluokkaisuus. Muiden sosiaalisten ryhmien elämäntavat 
ovat enemmän tai vähemmän vieraita. 

6 Esim. Vakimo 2001, 205–208.
7 Ks. Vuorela 1999, 13–37.
8 Davydova 2002, 154–169.



 41

Muistitiedon ongelmallisuus
 
Perinnetieteet, joita edustan naistutkimuksen lisäksi, ovat vanhastaan tottu-
neet käsittelemään sellaisia asioita kuin myyttinen menneisyys, mytologia 
ja kerrottu menneisyys, jota muistitieto konstruoi. Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran arkisto on täynnä selvärajaisen folkloren (kuten kalevalamittais-
ten runojen, legendojen yms.) lisäksi ihmisten tuottamaa muistitietoa. 

Muistitietoon on kehitetty monenlaisia melko hienosyisiä analyysimenetel-
miä. Muistitieto- ja haastatteluaineisto on puhemassaa, josta on mahdol-
lista erotella puheen teemojen, puhetavan ja intressien kannalta katsottuna 
erilaisia elementtejä. Yleisen kerronnan, jota voidaan kutsua perinnepu-
heeksi, ja henkilökohtaisemman, omakohtaisuuteen pohjautuvan koke-
muskerronnan välinen jako on hedelmällinen.⁹ On tapana käyttää myös 
termiä ”haastattelupuhe”, jossa sekä tutkijat että haastateltavat keskustele-
vat omista henkilökohtaisista asioistaan.¹⁰

Jyrki Pöysä on erotellut muistitiedosta erilaista ainesta käyttäen kriteerinä 
puhujan positiota kyseisen teeman suhteen. Voidaan löytää seuraavat ryh-
mät: 1) tekijän puhe, jossa puhuja kertoo omasta toiminnastaan, 2) yleisen 
tason puhe (näin ennen tehtiin/ tehdään), 3) sivustaseuraajan puhe, jota 
tuottavat henkilöt, jotka voivat tuntea asiat hyvin, mutta jotka tarkastelevat 
asioita etäältä.¹¹ 

On syytä esitellä vielä yksi aineiston tulkintaan vaikuttava tekijä, nimittäin 
ikä. Vaikka tarkastellaan ”ennen vanhaan” elämistä ja siten menneisyyttä, 
on painopisteenä yhtä aikaa myös nykyisyys. Puhe ja teksti syntyvät sen 
tuottamisen hetkessä ja menneestä kerrotaan nykyisyydestä käsin.¹² Sinik-
ka Vakimo on korostanut nykyhetken ensisijaisuutta myös vanhenevilla ih-
misillä. Ikääntyvien kulttuuria tulisi hänen mukaansa tarkastella itsenäise-
nä ikäkausikulttuurina eikä niin, että vanhoja pidetään vain menneisyyteen 
orientoituvina. Heitä on pidetty ensisijaisesti perinteen säilyttäjinä ja siir-
täjinä, eikä heidän omista näkemyksistään ole niinkään välitetty. He eivät 

9 Ks. Peltonen 1996, 10–50; Pöysä 1997, 48–56; Raninen-Siiskonen 1999, 30–70.
10 Vakimo 2001, 207.
11 Pöysä 1997, 53–56.
12 Pöysä 1997, 38–39.
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kuitenkaan ole vain hyviä informantteja ja siten ”kansan äänen” ilmoille 
saattajia, kuten perinteentutkimuksessa usein ajatellaan. Myös vanhuuden 
kulttuuri on luonteeltaan nykykulttuuria eikä sitä tule redusoida muihin 
kulttuurimuotoihin¹³. Tästä seuraa, että haastatteluissa käsitellyillä asioilla 
on ihmisille merkitystä myös tätä päivää ajatellen. 

Kiinnostus ”tavallisiin” ihmisiin

Tutkimuksen meneminen yksityiseen sfääriin on pahimmillaan kiinnostus-
ta ihmisten yksityiselämään, jolloin tutkimuksen perimmäistä arvoa ja te-
kemisen motiivia ei ole aina helppo tavoittaa¹⁴. Tämä puolestaan sopii hy-
vin vahvistuvaan mediajulkisuuteen, julkkistuotteen tekemisen vimmaan 
ja yhteiskunnallisten asioiden ja politiikan henkilöitymiseen. Naishistorian 
tutkimus tuskin voi olla suurmiesten vaimojen elämän tarkastelua. Ihmis-
ten yksityisyyteen ilman lupaa meneminen ei tietenkään ole vain historian-
tutkimuksen ongelma, vaan sen jakavat muutkin tieteet. Muihin tieteisiin 
verrattuna historiantutkimus on haavoittuvaisempi. Siihen sisältyvä ajatus 
todesta kriisiyttää tilanteen.

Omaelämäkerrat ovat eri asia. Niissä kirjoittajalle annetaan hänelle kuuluva 
oikeus kirjoittaa mitä haluaa omasta elämästään. Hän voi muokata elämänsä 
tarinaa juuri haluamallaan tavalla. Puhuttaessa omaelämäkerroista on hyvä 
muistaa (kauno)kirjailijoiden käsitys kyseisestä tekstityypistä. Nekin ovat 
fiktiivisiä. Jopa ”minä” olen fiktiivinen, ja kirjailija luo fiktiivisen sivuper-
soonan itsestään eikä tätä henkilöä tule yhdistää mihinkään reaaliseen. Tämä 
tuntui olevan ainakin Pirkko Saision kanta asiaan Rakas -seminaarissa Joen-
suussa 18.9.2004. Mutta ymmärrettävästi olisi vaikea kirjoittaa Sylvi Kekko-
sesta historiantutkimuksen puitteissa ja sitten todeta teoksen olevan fiktiota. 
Tämä voisi kuitenkin olla reilua Sylvi Kekkosen sukulaisia kohtaan. 

Ehkä metodi, joka pohjautuu eläytymiselle toiseen ihmiseen, toisen ihmi-
sen tunnekokemusten tavoitteluun, ihmisen sisälle menemiseen on huo-
nosti toimiva. Siinä on liioittelun arrogantti sävy. Ihmisen eläytymiskyvylle 
asetetaan liian suuria vaatimuksia. 

13 Vakimo 2001, 24–34.
14 Ks. esim. keskustelu Sylvi Kekkosen elämäkerroista, Leskelä-Kärki 2001, 98.
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Ensimmäisen väylän historia romaanina

Mutta kuitenkin, toisaalta myös ”oikeaa” historiankirjoitusta voidaan pitää 
enemmän tai vähemmän fiktiona. Lukijana olen taipuvainen lukemaan niin 
historiallisia tutkimuksia kuin historiallisten henkiöiden (oma)elämäkertoja 
enemmän tai vähemmän romaaneina. Tapa taisi juurtua lapsuudesta, jol-
loin olin viehättynyt äitini koulukirjoihin kuuluvasta Mantere-Sarvas -op-
pikirjasta. Erikoisesti olin vaikuttunut kohdasta, jossa hugenotit heitettiin 
ikkunasta ulos. Siitä oli piirroskin. 

Olisikohan myönnettävä, että vaikka voimme päästä perille faktoista, esi-
merkiksi että Suomi itsenäistyi silloin ja silloin, emme voi koskaan yksi-
selitteisesti tietää, miten asiat ovat kokemuksellisesti. Perinteisesti histori-
ankirjoitus on pyrkinyt määrittelemään, miten Suomi-olento on jotakin 
kokenut. Esimerkiksi että valtiollisen itsenäisyyden tulisi olla mitä suurin 
ilonaihe, että toinen maailmansota itse asiassa – henkisesti – voitettiin, sillä 
pienen Suomen kakkoseksi tuleminen sodassa oli voitto. 

Mitä sitten jää jäljelle, kun ei voida tavoittaa totuutta sanan turvallisessa 
mielessä. Historia ei tietenkään katoa. Ihmiset mieltävät mennyttä aikaa ta-
vallaan, historiasta neuvotellaan, pohditaan yms. Historiaa eli menneisyyt-
tä manipuloidaan, mitä akateeminen historiantutkimus tietenkin tekee sille 
asetetun tehtävän mukaisesti. Sen on saatava suomalaiset ymmärtämään 
maansa historiaa tietyllä tavalla. Suomen historiantutkimuksen valtiollisuus 
tulee selvästi esille niistä tilaustöistä, joita Suomen hallitus on sille asetta-
nut. Nyt tuli käsky selvittää Suomesta sodan aikana luovutettujen kohtalot. 
Vaikka asia on ollut kyllä tiedossa ainakin työväenliikkeessä ja fasisminvas-
taisen työn organisaatioissa, se ei ollut juurikaan huolettanut yliopistomaa-
ilmaa. Nyt on kuitenkin kyse Suomen kansainvälisestä imagosta. 

Voihan ajatella työnjakoa: kärjistetysti sanoen, akateeminen historia tutkisi 
sitä, miten asiat ovat olleet Suomen valtion kannalta katsottuna ja muille 
tieteille varattaisiin paikka selvittää miten ihmiset elävät, miten he kokevat 
ja ovat kokeneet menneisyyden, miten heille maailma hahmottuu ja miltä 
maailman tapahtumat näyttävät. 

Muistitieto–akkojen puuhia?  
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Jari Eskelinen

Toiseuden pelkoa vai lähimmäisen 
rakkautta? 1970- ja 1980-lukujen keskiolut-
kysymys ja tutkijan näkökulmanvalinta

Vuoden 1969 keskiolutlakiin kirjattu kunnallinen päätösval-
ta keskioluen myynnistä ja anniskelusta väritti kunnallispo-
litiikkaa muutama vuosikymmen sitten. Vuosina 1974–1984 
noin 90:ssä kunnassa päätettiin sulkea oluthanat. Muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta nämä keskiolutkiellot tehtiin 
maalaiskunnissa. Jari Eskelinen pohtii artikkelissaan kieltojen 
taustalla piilleitä motiiveja ja omia mahdollisuuksiaan lähes-
tyä niitä.

Keskiolut – alhaison juoma 

”Kaikesta päätellen muut asiakkaat kuin Numminen olivat Majuessa odot-
tamassa saunan lämpiämistä. Kaksi miestä, toinen lyhyt, toinen pitkä, olivat 
kunnon suomalaisia ja peseytyivät vain kerran viikossa. Lyhyemmän housut 
tosin olisivat kaivanneet pesua jo pari viikkoa sitten, pitkän tukka menisi kyllä 
vielä toisenkin viikon. / Urheilullinen keski-ikäispariskunta oli myös menossa 
saunaan. Sekä miehellä että naisella oli lenkkeily- ja verryttelyasun yhdistelmä 
päällään. Mainoslakki peitti kummankin kutrit.” ¹ 

1 Numminen 1986, 166.
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Tosiokuvitteelliseksi romaaniksi kutsumassaan teoksessa Baarien Mies 
M.A. Numminen tuo taitavasti ja myötätuntoisesti esiin keskiolutbaarien 
asiakkaiden sosiaalisen koostumuksen. Sosiaaliselta luokaltaan Numminen 
nimeää asiakaskunnan ”alhaisoksi”, johon hän itsekin haluaa samaistua.² 
Numminen korostaa asiakaskunnan enemmistön yhteiskunnallista syrjäy-
tyneisyyttä: 

”Keskiolutbaareissa istuvat sellaiset ihmiset, jotka eivät jaksa ponnistella kil-
pailuyhteiskunnan mukana. He ovat joko joutuneet sen ulkopuolelle tai itse 
jättäytyneet pois ’oravanpyörästä’.” ³

Nummisen kokemusperäinen arvio keskiolutbaarien asiakaskunnasta on 
yhdenmukainen asiasta tehtyjen tutkimusten kanssa. Muun muassa Lee-
na Keinäsen tutkimus Keskiolutbaarin ydinjoukon elämäntapa tuo esiin, 
että suomalainen keskiolutbaari oli ainakin vielä 1980-luvun puolivälissä 
tyypillisesti yhteiskunnan vähävaraisen marginaaliväestön suosiossa.⁴ Kei-
näsen tutkimuskohteena olevan baarin, Kolpakon, asiakaskunnasta mie-
hiä oli 83 prosenttia ja sosiaaliluokaltaan baarin kanta-asiakkaat kuuluivat 
ammattitaitoiseen tai ammattitaidottomaan työväenluokkaan, työttömiin 
tai eläkeläisiin. Kyse oli Keinäsen mukaan suhteellisen varattomasta kan-
sanosasta. Henkisen työn tekijät eivät baarissa juuri viihtyneet.⁵ Kolpakko 
edustaakin asiakaskunnaltaan hyvin tyypillistä 1970- ja 1980-lukujen kes-
kiolutbaaria.

Suuri osa ”tavallisista” ihmisistä koki keskiolutbaarit epäilyttäviksi ja jopa 
hieman uhkaaviksi paikoiksi. He hakeutuivatkin mieluummin A-oikeuk-
sin varustettuihin ravintoloihin, joihin edellytetty pukeutumiskoodisto ja 
alkoholin korkeammat hinnat pitivät vähempiosaiset ”räkälöissä”, kuten 
monet näitä baarien miesten paikkoja nimittivät.⁶ 

Keskioluen arvostus alkoholijuomana oli muutoinkin vielä pitkälle 1980-
lukua hyvin heikko. Kärjistetysti voisi sanoa, että keskiolutta joivat lähinnä 

2 Numminen 1986, 24.
3 Numminen 1986, 152.
4 Keinänen, 1989, 21.
5 Keinänen, 1989, 25, 34.
6 Keinänen, 1989, 26–28; Eskelinen 2003, 62–63, 104.

.



 47

ne, joilla ei ollut parempiin juomiin varaa. Vasta 1980-luvun jälkipuolis-
kolta lähtien keskioluesta alkoi tulla koko kansan juoma, ja samaa tahtia 
keskioluen suosion kasvun kanssa myös keskiolutkiellot purettiin.⁷ 

Kaljaveikot kylänraittia rumentamassa

Miksi kuntien halu rajoittaa alkoholin saantia kohdistui nimenomaan kes-
kiolueen, jota myytiin elintarvikekaupoissa ja anniskeltiin keskiolutbaa-
reissa? Lain mukaan kunnilla oli samanlainen oikeus päättää yleissuostu-
muksesta muidenkin alkoholijuomien kuin keskioluen vähittäismyynnin 
ja anniskelun suhteen.⁸ Kuitenkaan en ole lähteistäni havainnut, että yk-
sikään kunta olisi pohtinut vakavissaan esim. alkoholin anniskelun kieltä-
mistä ravintoloissa tai Alkon myymälöiden sulkemista. Päinvastoin, usein 
kuntiin haluttiin lisää A-luokan ravintoloita ja Alkon myymälöitä samalla 
kun vapaasta keskioluesta hankkiuduttiin eroon.⁹ 

Keskioluen ilmestyminen vuoden 1969 alusta kauppoihin ja baareihin häi-
ritsi monen sielunelämää erityisesti maalaiskunnissa, kun ennen lähinnä 
omissa juomaremmeissään halkopinojen takana tai metsän laitoihin ky-
hätyissä hökkeleissä viihtyneet laveamman polun kulkijat ilmestyivät ky-
läkuvaan. Pro gradu -tutkielmani toisen syvätutkimuskunnan Vieremän 
raittiuslautakunta raportoi huolestuneena, kun kauppojen läheisyyteen 
ilmaantui keskioluen juojia, jotka kävivät hörppäämässä oluensa nurkan 
takana ja palasivat kauppaan hakemaan lisää. Kauppojen lisäksi keskiolut-
baarit vetivät alkoholipitoisemman elämäntyylin valinneita kylille tarjo-
amalla heille uudenlaisen sosiaalisen kokoontumistilan.¹⁰

Keskiolutkiellot olivat siitä miellyttävää täsmäkontrollointia, että ne koh-
distuivat juuri niihin, joiden katsottiin olevan kykenemättömiä päättämään 
itse alkoholinkäytöstään. Ravintoloiden ja Alkon myymälöiden alkoholi-
tarjontaan puututtaessa alkoholikontrollipolitiikka olisi kohdistunut myös 
kuntien sosiaaliselta asemaltaan korkeampaan ja vaikutusvaltaisempaan vä-
keen kuin keskiolutkuppiloissa istuvaan marginaaliväestöön. 

7 Eskelinen 2003, 98–102.
8 Alkoholilaki 26.7.1968/459, 5.luku § 29 ja 40, Suomen laki I, 1977.
9 Esim. Orjasniemi & Pekkala 1989, 45.
10 Eskelinen 2003, 49–51.
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Keskiolutkieltojen kohdistuminen lähinnä yhteiskunnan vähävaraisimpiin 
aiheutti sen, että SKDL, jonka kannattajakuntaa tämä joukko varsin 
suurelta osalta oli, oli myös keskiolutkieltoihin kielteisimmin suhtau-
tunut puolue.¹¹ Monet puolueen piirissä kokivat keskiolutkiellot luok-
kakysymyksenä, jolla pyrittiin holhoamaan köyhempää väestönosaa. 
Mielenkiintoisella tavalla tämä tuli esiin Vieremällä, jossa eräs SKDL:n 
kunnanvaltuutettu kimmastui keskiolutkieltopäätöksestä niin, että esitti 
tasapuolisuuden nimissä luovuttavan kaikkinaisesta alkoholitarjoilusta 
kunnan järjestämissä tilaisuuksissa. Ehdotus haudattiin kuitenkin epä-
asiallisena. Edustaja hiljennettiin muistuttamalla, että kuntaan oli tulossa 
seuraavana vuonna hyvin korkeatasoinen neuvostoliittolainen taiteilija-
kiertue, ja voisi olla hyvin noloa, jos heillekään ei voitaisi tarjota minkään-
laisia alkoholijuomia.¹²

Suuressa osassa keskiolutkieltokuntia kävi niin kuin oli toivottukin. Alko-
holin suurkuluttajat siirtyivät juopottelemaan sivummalle. Monet kuntalai-
set kokivat tämän keskiolutkiellon positiivisimpana vaikutuksena.¹³ Viere-
mälläkin iloittiin rauhallisesta kylänraitista, ja kahviasiakkaita palvelemaan 
siirtyneet tai ovensa lukinneet baarit miellyttivät monia kuntalaisia.¹⁴

Normipaine toiseutta musertamassa

Keskiolutkieltokuntien elinkeinorakenne oli keskimäärin maatalousvaltai-
sempi kuin samoilla alueilla sijainneiden kiellottomien maalaiskuntien.¹⁵ 
Émile Durkheimin mekaanisen ja orgaanisen solidaarisuuden teorian mu-
kaan agraariyhteisöissä normipaine on suurempi kuin työnjaoltaan eriy-
tyneemmissä yhteisöissä. Normipaineen seurauksena yhdenmukaisuuden 

11 Eskelinen 2003, 54–61. SKDL:n jälkeen keskiolutkieltoihin karsaimmin suhtautunut 
puolue oli SDP. Syvätutkimuskunnissani tämä näkyi vasemmisto-oikeisto -akselilla siten, 
että keskiolutkysymyksen ollessa kiivaimmillaan Vieremällä vasemmistopuolueiden edustajat 
äänestivät kunnanvaltuustojen keskiolutäänestyksissä n. 67 prosenttisesti vapaan keskioluen 
puolesta ja oikeistopuolueet n. 62 prosenttisesti sitä vastaan. Sonkajärvellä vastakkainasettelu 
oli vielä jyrkempi, sillä vasemmisto äänesti n. 92 prosenttisesti vapaan keskioluen puolesta ja 
oikeisto n. 68 prosenttisesti sitä vastaan.  
12 Eskelinen 2003, 63.
13 Mäkinen 1978, 162–164. 
14 Eskelinen 2003, 102–105.
15 Eskelinen 2003, 89–94.
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vaatimus alhaisen työnjaon yhteisöissä on voimakas. Työnjaon lisääntyessä 
poikkeavien yksilöiden rankaisemisen tarve vähenee ja ihmisillä on enem-
män vapautta päättää itse toimistaan.¹⁶ Maalaisyhteisöt yrittivät 1970-
luvulla saada alkoholinkäyttötavoiltaan poikkeavat yksilöt takaisin ”nor-
meihin” vaikuttamalla alkoholin saatavuuteen eli keskioluen myyntiin ja 
anniskeluun. 

Elinkeinorakenteen maatalousvaltaisuus ei kuitenkaan yksin riitä selit-
tämään alueellista vaihtelua keskiolutkieltoinnokkuudessa. Esimerkiksi 
Pohjanmaalla keskiolutkieltoinnokkuus oli aivan toista luokkaa kuin Poh-
jois-Karjalan läänissä, vaikka maataloudesta elantonsa saavien osuus olikin 
suurin piirtein sama.¹⁷

Pohdittavaa asetelman suhteen antaa Olavi Riihisen lähes neljäkymmentä 
vuotta vanha tutkimus Teollistuvan yhteiskunnan alueellinen erilaistuneisuus, 
jossa hän tulee siihen tulokseen, että on olemassa myös työnjaosta riippu-
matonta vaihtelua normipaineessa.¹⁸ Tähän heijastuvat mm. liikkuvuus, 
vakiintumattomuus, sosiaalinen irrallisuus, vasemmistolaisuus ja suhtautu-
minen kristillisperäisiin normeihin.¹⁹ 

Vaikka Riihisen faktorianalyysin pohjana olevat luvut ovat peräisin 1950-
luvun alusta eli noin 25 vuotta ennen keskiolutkysymyksen kuuminta vai-
hetta, on silti valaisevaa tarkastella tutkimuksen kuntakohtaisia tuloksia.²⁰ 
Verrattaessa Riihisen yhdenmukaisen paineen vaihteluita kuvaavaa karttaa 
tehtyihin keskiolutkieltopäätöksiin (ks. seuraava aukeama), näyttää varsin 
selkeältä, että voimakkaimmilla keskiolutkieltoalueilla oli myös voimakkain 
normipaine.²¹

16 Allardt 1971, 65–67 
17 Eskelinen 2003, 24, 90.
18 Riihinen 1965, 194–195. Riihinen käyttää termiä yhdenmukaistava paine samassa merki-
tyksessä kuin mitä nykyisin tunnetummalla käsitteellä normipaine tarkoitetaan.
19 Riihinen 1965, 220.
20 Maalaiskunnissa Riihisen lukujen pohjana olevat seikat eivät ole kovinkaan nopeita muu-
toksille. Normipaineen voimakkuutta lisäävät tekijät ovat todennäköisesti vain korostuneet 
muuttoliikkeen aiheuttaman homogenisoitumisen myötä.
21 Pro gradu-tutkielmassani olen tarkastellut kuinka eri alueiden kohdalla juuri voimakkaim-
man normipaineen kunnat hyvin suurella todennäköisyydellä päätyivät keskiolutkieltoihin. 
Eskelinen 2003, 96–97, Liitteen 7 taulukko.
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Kartta 1.
Olavi Riihisen 
faktorianalyysitutkimukseen 
perustuva normipainetta
kuvaava kartta. Mitä 
vaaleammalla kunta 
on väritetty, sitä suurempi 
normipaine on.

Lähde: 
Riihinen 1965, 199, kartta 9.
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Kartta 2.
Keskiolutkieltopäätökset 
Suomen kunnissa. 
Karttaan on merkitty
kunnat, joissa tehtiin 
keskiolutkieltopäätöksiä 
vuosina 1974–1984.

Lähde: 
Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tuotevalvontakeskuksen 
Alkoholihallinto-osaston 
luettelo kielteisistä 
keskiolutpäätöksistä. 
Karttapohja: Suomen 
kartasto 1986, 242–244. 
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Tämän perusteella näyttäisi selkeästi siltä, että toiseuteen suhtautuminen 
olisi ollut yksi keskiolutkieltojen liikkeellepanevista voimista. Tulkintaa tu-
kee havainto keskioluen ja alkoholin kulutuksen keskimääräistä huomat-
tavasti vähäisemmästä määrästä monilla kieltoalueilla. Itse asiassa Riihisen 
kartassa suurinta normipainetta osoittavilla alueilla oli alkoholin kulutus 
koko maan vähäisintä.²² Voidaan siis olettaa, että keskioluen tai alkoholin 
haitat ylipäätään eivät aiheuttaneet kieltoja, vaan moraalinen kannanotto 
itse keskiolueen ja sen käyttäjiin. Paikkakunnilla, joilla keskioluen kulutus 
oli vähäistä, todennäköisesti sitä käyttävät olivat sitäkin suuremman pa-
hennuksen kohteena. Luonnollisesti myös kiellot menivät helposti läpi, jos 
suuri osa kuntalaisista karsasti keskiolutta. 

Pohjanmaalla normipaineen taustalla ehkä merkittävimpänä tekijänä oli 
uskonnollisuus. Siellä missä herätysliikkeiden voima oli vahvinta, innok-
kuus keskiolutkieltoihin oli suurinta.²³ Vaasan Meri-Baarissa käydessään 
tosiokuvitteellinen Numminen jututtaa lähikunnasta kaupunkiin muutta-
nutta Lindgreniä:

”Itsestään ei Lindgren olisi piitannut. Hänestä oli aivan samantekevää, mitä 
naapurit hänestä ajattelivat. Mutta hän ei halunnut kärsimyksiä vanhemmil-
leen. Vanhemmat vaikka eivät varsinaisesti uskovaisia olleetkaan, olivat alis-
tuneet yhteisön komentoon. Isä tapaa käydä jopa paikkakunnan ravintolassa 
joskus. Sinnekin on luikahdettava salaa. Mutta vielä pahempaa on, jos naa-
purit huomaavat että juodaan kotona. Yhdentekevää mitä juodaan. Muutama 
keskiolut kotona on suurempi synti kuin todellinen hiprakka ravintolassa.
 
Minkä takia juuri ravintolat saavat rehottaa ja mieto juoma kielletään? Se 
oli Lindgrenille niin suuri arvoitus, että hän lähti kaupunkiin, jossa kukaan 
ei katso vaikka hän joisi joka päivä korillisen kaljaa. Niin hän ei tee, mutta 
se vapauden tunne siitä, että niin voisi tehdä halutessaan, painoi enemmän 
kuin kotipitäjän tutut. Työtä olisi omalla paikkakunnalla riittänyt, mutta ei 
henkistä vapautta. On se kaameeta, kun ihmistä kytätähän.” ²⁴

22 Eskelinen 2003, 48.
23 Eskelinen 2003, 82–84.
24 Numminen 1986, 227.



 53

Itsetutkiskelua

Olen siis tullut siihen johtopäätökseen, että kunnallisten keskiolutkieltojen 
perimmäisenä syynä oli itse asiassa erilaisuuden vieroksunta ja maalaisyh-
teisön marginaali-ihmisiin kohdistunut ylemmyydentuntoinen holhoami-
nen. Näin kunnalliset keskiolutkiellot ovat järjestäytyneet arvomaailmani 
mukaisesti seestyneeseen järjestykseen ja voin tuntea suurta tyytyväisyyt-
tä. On löydetty ”syylliset” ja heidän suvaitsemattomuudestaan kärsimään 
joutuneet, joita olivat marginaali-ihmisten lisäksi keskiolutkieltojen takia 
toimeentulovaikeuksiin joutuneet kauppojen ja baarien omistajat. Kaikki 
on siis juuri niin kuin itse asiassa olen aavistellutkin jo 1970-luvulta lähti-
en. Kun tuolloin keskiolutkieltotaistelua käytiin kiivaana Sonkajärvellä, sai 
perheeni elantonsa paikallisesta keskiolutbaarista.

Taustastani johtuen joudun olemaan normaaliakin huolellisempi perehtyes-
säni tutkimusongelmaan, jonka suhteen en voi edes näennäisesti olla puo-
lueeton tarkkailija. Jorma Kalelan sanat oikeuden tekemisestä tutkimuksen 
kohteena oleville ihmisille alkavat humista päässäni, kun innoissani alan ve-
dellä johtopäätöksiä, joissa palaset tuntuvat niin kauniisti loksahtelevan koh-
dalleen.²⁵ 

Taustastani riippumattakin puolueettoman asianajajan roolin ottaminen 
keskiolutkysymyksessä on vaikeaa, koska monet asiat näyttävät selkeiltä tä-
män päivän näkökulmasta. Jälkiviisauden syvällä rintaäänellä on helppo to-
distella tilastotietojen ja tämän hetken kulttuuristen käsitysten ja arvostus-
ten pohjalta asiat maailmankuvaan mukavasti sopiviksi. Nyt kun alkoholi 
on arkipäiväistynyt ja R-kioskeistakin saa niin keskiolutta kuin muitakin 
samanvahvuisia alkoholijuomia, voi tuntua omituiselta pikkusieluisuu-
delta ja ahdasmielisyydeltä, että vielä kaksikymmentä vuotta sitten tehtiin 
viimeisiä kunnallisia keskiolutkieltopäätöksiä ja yli viisikymmentä kuntaa 
purki kieltopäätöksensä vasta vuosina 1989–1993.²⁶ 

25 Kalela 2000, 62–64. Kalelan mukaan historiantutkijan eettisenä peruslähtökohtana on 
oltava se, että samalla kun hän vastaa aikalaistensa historiaa koskeviin kysymyksiin, hän tekee 
oikeutta tutkimilleen ihmisille.  
26 Eskelinen 2003, 22.
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Kun Suomen Kuvalehdessä kriittisesti keskiolutkieltoihin suhtautuvassa ar-
tikkelissa alkuvuonna 1980 kirjoitettiin, että ”totuus on kipeämpi ja rosoi-
sempi kuin helluntaiteltassa kiiltävät silmät tahtovat katsoa”,²⁷ on se syytä 
muistaa myös usein yhtä kiiltävin silmin oluttuoppia katselevan tutkijan-
kin. Oikeudenmukaista tutkimusta tehdäkseen hänen on tiedostettava 
omakin maailmankuvansa ja sen rajoitukset. 

Kirjallisuudentutkija Mikko Lehtosen näkemys tutkijan ja tutkimuskoh-
teen välisestä suhteesta on mielestäni erittäin hyvä lähtökohta ryhtyä ra-
kentamaan monipuolisempaa totuutta toiseuden ja keskiolutpolitiikan 
välisestä yhteydestä:

”Tutkimuskentällä liikkuva subjekti voi nähdä paremmin myös oman sijoit-
tuneisuutensa vaikutuksen siihen, millaiseksi objekti hänen silmissään näyt-
täytyy. Kyse ei ole yhdestä lukkoon lyödystä perspektiivistä, vaan liikkuvasta, 
tunnustelevasta, koskettavasta tutkijasta. Liikkuva ja tunnusteleva subjekti saa 
selville kohteestaan useampia puolia kuin se, joka vain tuijottaa objektiaan 
yhdestä pisteestä. [...] Näin tutkimuksessa ei ole kyse mimeettisyydestä, objektin 
jäljittelystä, vaan aina jostakin positiosta ja näkökulmasta tapahtuvasta todel-
lisuuden konstruoimisesta ja rekonstruoimisesta.” ²⁸ 

Huoli keskioluen vaaroista kieltojen motiivina

Itsetutkiskelun seurauksena ja Lehtosen artikuloiman periaatteen mukai-
sesti lähestyn objektia nyt kokonaan toisesta suunnasta ja otan lähtökoh-
dakseni hypoteesin, jonka mukaan huoli keskioluen vaikutuksista motivoi 
vapaan keskioluen vastaiseen toimintaan.  

Edellä esittämäni päätelmät alhaisen työnjaon ja suuren yhdenmukai-
suuden paineen yhteydestä voi nähdä myös kokonaan toisessa, positiivi-
semman ihmiskäsityksen valossa. Aihetta ei ole pakko lähestyä todellisista 
ihmisistä vieraantuneen kyynisen tutkijan näkökulmasta ja tyytyä siihen 
omaa ”vapaamielisyyttä” piilotetusti pönkittävään näkemykseen, että maa-
laisyhteisön henkisesti kuristavassa ilmapiirissä haluttiin syrjäytynyt vä-

27 Häyrinen 1980, 69.
28 Lehtonen 1996, 219–220.
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estönosa niin syrjään, että heidän kanssaan tarvitsi olla mahdollisimman 
vähän tekemisissä. 

On syytä miettiä, missä kohtaa suvaitsevaisuus alkoholiasioissa muuttuu 
piittaamattomuudeksi. Durkheimin teoriaan alhaisen työnjaon ja suuren 
normipaineen yhteisöistä kuuluu myös voimakas solidaarisuus, joka voi-
daan tulkita tässä tapauksessa sosiaaliseksi vastuuntunnoksi syrjäytyneiden 
tai syrjäytymisvaarassa katsotuiksi olevien puolesta.²⁹ Maalaisyhteisöissä, 
joissa jokainen tunsi jokaisen, myös vastuu päätöksistä konkretisoitui usein 
suoremmin jotain tuttua koskettavaksi. Jos äänestit keskioluen puolesta, 
saatoit ajatella turvaavasi jonkun tutun työpaikan, mutta jos ajoit keski-
olutkiellon asiaa, mahdollisesti olit vähentämässä naapurin pojan houku-
tuksia livetä juopottelemaan keskellä arkipäivää. 

Keskiolutkieltojen motiiveja pohdittaessa on aiheellista muistaa, miltä ti-
lanne näytti sen hetkisestä perspektiivistä. Keskiolutkieltobuumin ollessa 
kiivaimmillaan vuonna 1975 vapaa keskiolut oli vasta runsaat viisi vuotta 
vanha ilmiö. Sinä aikana asukasta kohden kulutetun absoluuttisen alkoho-
lin määrä oli yli kaksinkertaistunut. Alkoholin aiheuttamat haitat – mm. 
rattijuopumustapaukset ja alkoholisairaudet – olivat lisääntyneet voimak-
kaasti.  Tutkimuksista ilmeni myös, että nuorista yhä useammat käyttivät 
alkoholia ja ryyppääminen oli entistä rajumpaa.³⁰

Nyt kolmenkymmenen vuoden kuluttua tapahtumista on helppo havain-
noida rakennemuutoksen myötä tapahtunutta alkoholinkäyttökulttuurin 
muuttumista ja ns. märän sukupolven³¹ uudenlaisen elämäntavan ja asen-
teiden vaikutusta lisääntyneeseen alkoholin käyttöön. Kuitenkin tuolloises-
ta perspektiivistä keskioluen ilmestyminen kyläkauppoihin oli maaseudun 
ihmisille konkreettinen muutoksen merkki. Tämän ilmiön seurauksia ha-
vainnoi Alkoholipolitiikka -lehteen kirjoittamassaan artikkelissa Pertti Ala-
suutari vuonna 1984 seuraavasti: 

29 Allardt 1971, 65–67.
30 Ahlström & Österberg 1981, 51–52.
31 Pekka Sulkunen nimesi väitöskirjassaan vuosina 1935–1955 syntyneiden ikäluokan 
”märäksi sukupolveksi”, koska se käytti alkoholia huomattavasti edeltäneitä ikäluokkia suurem-
mat määrät ja sen asenne alkoholiin oli vähemmän moraalinen. Sulkunen 1980, 160–166.
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”Nimenomaan keskiolut, niin vähittäis- kuin anniskelumyynninkin osalta, on 
joissakin kunnissa herättänyt moraalista närkästystä. Koska sitä juovat varsin-
kin alimmat sosiaaliryhmät, joiden keskuudessa yhteiskuntakehityksen aihe-
uttamat sosiaaliset ongelmat näkyvät herkimmin, näyttää paikallisella tasolla 
helposti siltä, että juuri keskioluen saatavuuteen vaikuttamalla nuo ongelmat 
voitaisiin poistaa.” ³²

Vahvin perustelu keskiolutkielloille oli kummassakin syvätutkimuskunnas-
sani huoli nuorista ja jopa lapsista keskioluen käyttäjinä. Nuorison suhde 
keskiolueen tuli esille lähes aina, kun kieltojen mahdollisuudesta keskus-
teltiin.³³ Tämä motiivi oli varmasti useimmilla vapaata keskiolutta vastaan 
taistelevalla aivan vilpitön. Keskiolut nähtiin usein jopa kaikkein vaaralli-
simpana alkoholijuomana, koska sen mietous houkutteli harjoittelemaan 
alkoholin käyttöä. Sonkajärven Aittokoskella pidetyssä terveyskasvatusillan 
paneelissa joulukuussa 1978 tuotiin tämä huoli esille seuraavanlaisesti:

”Tässä paneelissa äsken kysyivät sitä, että nuoriso ryhtyy ensin käyttämään 
keskikaljaa ja sitten siirtyy väkevämpiin, niin tottahan pikkulapsellekin pitää 
olla sillä lailla, että ensin totutellaan sen maha lievempiin aineisiin. Sitten 
ruvetaan vasta käyttämään kovempia ruokia. Tämä tämmöinen näkökanta 
minulla on.” ³⁴

Kahdessa 1970-luvulla tehdyssä tutkimuksessa, joissa havainto- ja haastat-
telumenetelmällä selvitettiin myös nuorison alkoholinkäyttöä, tultiin sii-
hen tulokseen, että ulkopuoliset havainnoijat luulivat hyvin usein nuorten 
humalan olevan peräisin keskioluesta, vaikka todellisuudessa sen suosio 
oli varsin vähäinen. Nuorilla oli aikuisten mielikuvia paremmat verkostot 
hankkia juomansa Alkon myymälöistä ja niinpä he joivat lähinnä viiniä ja 
väkeviä.³⁵ 

Karkasiko mopo käsistä?

Kuinka hyödyllistä keskiolutkysymystä sitten on tarkastella toiseuden näkö-

32 Alasuutari 1984, 330.
33 Eskelinen 2003, 52.
34 YK-Miilu 7.12.1978.
35 Mäkinen 1978, 163; Kilpeläinen 1977, 85–88.
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kulmasta? Eikö tässä artikkelissa ole vain diskursiivisesti tuotettu abstraktio 
toiseuden kategoriasta, jota ei tämän artikkelin ulkopuolella ole koskaan 
ollut olemassakaan? Eikö ole pelkästään osoitus tutkijan suhteellisuudenta-
jun hämärtymisestä, kun hän nostaa tutkimansa ilmiön – tässä tapauksessa 
suhtautumisen keskiolueen – sellaisiin mittoihin, että se suorastaan jakaa 
ihmiset ”meihin” ja ”toisiin”? Ennen kuin revin artikkelin, lienee syytä rau-
hoittua ja analysoida tilannetta. Jos ylitulkintoja on tapahtunut, voinhan 
aina laittaa kaiken kujeilun piikkiin. 

Tutkimusajankohtani 1970- ja 1980-lukujen agraariyhteisössä ei keski-
olut sinänsä ollut mikään kansan kahtia jakanut tuote, jota pullollisenkin 
nautittuaan valahti armotta yhteiskunnallisesti syrjäytyneiden joukkoon. 
Kuitenkin pysyn väitteessäni, jonka mukaan se, että keskioluen suosio ja 
arvostus oli vähäistä ja sitä joivat lähinnä ns. alimmat sosiaaliryhmät, mah-
dollisti keskiolutkiellot. Kun keskioluen asema alkoholikulttuurissamme 
vahvistui 1980-luvun puolivälistä lähtien ja se alkoi kelvata niin narreille 
kuin herroillekin, joutuivat keskiolutkieltojen kannattajat ”toisiksi” keski-
olutmielipiteiltään. Heidät leimattiin uskonnollisiksi kiihkoilijoiksi ja kes-
kiolutkieltokunnat joutuivat merkillisten takapajuloiden kirjoihin.³⁶ Tuos-
sa ilmapiirissä keskiolutkiellot alkoivatkin kumoutua varsin sukkelaan. 

Edellä kuvailemassani merkityksessä voin mielestäni käyttää toiseuden kä-
sitettä keskioluttutkimuksessani, vaikka keskiolut ei olekaan siinä mikään 
ihmisen identiteettiin syvälle menevä toiseuden kriteeri. Kuitenkin se het-
ken aikaa toimi jakolinjana meihin ja muihin – rajana, joka selkeyttää ja 
monipuolistaa tutkijan kuvaa keskiolutkieltojen taustalla vaikuttaneista 
motiiveista.

Lopuksi voi vielä pysähtyä miettimään, kuinka erilaisia tulkintoja histori-
antutkija voikaan tutkimuskohteestaan tehdä. Hänen oma ihmiskuvansa, 
se millaisena hän menneisyyden toimijan näkee, vaikuttaa usein jopa rat-
kaisevasti tutkimustuloksiin. Näkökulma voi olla tyystin toisenlainen, jos 
ihmisen näkee pohjimmiltaan vain häikäilemättömästi omaa etuaan ajava-
na fanaatikkona tai vastaavasti pohjimmiltaan hyvää tarkoittavana, vaikka-
kin erehtyväisenä yhteisön jäsenenä. 

36 Eskelinen 2003, 117–118.
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Tällä en tahdo sanoa, että kaikkea täytyisi hyväksyä. Täydellinen suhteel-
lisuus johtaa ympäripyöreyteen, eikä ole rakentavaa enää kenenkään kan-
nalta. Tutkijallakin on oikeus omiin mielipiteisiinsä ja niiden esittämiseen. 
Kuten muillakin ihmisillä, hänellä on oikeus myös tarkistaa mielipiteitään 
ja tulkintojaan. Ihmisen itsensä ja maailman ympärillä muuttuessa voi enti-
nen alkoholikontrollin vastustaja, mm. Keskiolut R-kioskeihin -kampanjaan 
osallistunut M.A. Numminenkin olla tilanteessa, jossa hän on provokaat-
torin sijaan jarrumiehenä:

”En kannata alkoholiveron laskua. Siitä seuraisi suuria kuluja terveys-, sosiaa-
li- ja rikospuolelle. Tämä on kansantaloudellista ajattelua eikä moralisointia, 
sillä minusta juopottelu on hauskaa.” ³⁷

37 Helsingin Sanomat 26.1.2003.



 59

Lehdet

Helsingin Sanomat 26.1.2003
YK-Miilu 7.12.1978.

Kirjallisuus ja artikkelit

Ahlström, Salme ja Österberg, Esa 1981: ’Alkoholiolojemme erityiskysymyksiä.’ 
Alkoholipolitiikka 1981:2.

Alasuutari, Pertti 1984: ’Kohdistuuko alkoholipolitiikka yksilöön vai kulttuuriin?’ 
Alkoholipolitiikka 1984:6.

Allardt, Erik 1971: Yhteiskunnan rakenne ja sosiaalinen paine. Porvoo.

Eskelinen, Jari 2003: Taistelu keskioluesta. Kunnallista keskiolutpolitiikkaa Vieremäl-
lä ja Sonkajärvellä 1974–1988. Suomen historian pro gradu -tutkielma. Joensuun 
yliopisto.

Häyrinen, Leena 1980: ’Siistitty kylätie on suomalainen harha.’ Suomen Kuvalehti 
1980:2.

Kalela, Jorma 2000: Historiantutkimus ja historia. Helsinki.

Keinänen, Leena 1989: Keskiolutbaarin ydinjoukon elämäntapa. Alkoholipoliittisen 
tutkimuslaitoksen tutkimusseloste nro 180.

Kilpeläinen, Jorma 1977: Alkoholinkäyttö ja suhtautuminen keskiolueen maaseudulla 
– kvalitatiivinen kokonaisanalyysi Kiuruveden ja Kangasniemen kunnista. Yhteiskun-
tapolitiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 

Lehtonen, Mikko 1996: Merkitysten maailma. Kulttuurisen tekstintutkimuksen läh-
tökohtia. Tampere.

Mäkinen, Hannu 1978: Kunnallisten keskiolutkieltojen vaikutukset. Tapaustutki-
mus viidessä kunnassa. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste nro 
122/1978.

Toiseuden pelkoa vai…  



60 Toiseus, Lähde 2/2004

Numminen, M.A 1986: Baarien mies. Tosiokuvitteellinen romaani. Rauma.

Orjasniemi, Tarja ja Pekkala, Helena 1989: Kun Alko avattiin... Tutkimus Ranuan 
alkoholimyymälän avaamisesta vuonna 1984 ja sen vaikutuksista: Ranuan ja Posion 
vertailu. Rovaniemi.

Riihinen, Olavi 1965: Teollistuvan yhteiskunnan alueellinen erilaisuus. Kuopio.

Sulkunen, Pekka 1980: Alkoholin kulutus ja elinolojen muutos toisen maailmansodan 
jälkeen. Vammala.

Muut painetut lähteet

Suomen laki I, 1977. Helsinki.



 61

Riikka Nisonen

Toista Eurooppaa tutkimassa 

Kommunismin kaatumisen jälkeen Itä-Euroopan tutkimus on 
yleistynyt ja käsityksemme entisten sosialististen maiden men-
neisyydestä tarkentunut. Historiassa Itä-Euroopan toiseutta 
on toteutettu lännessä niin politiikan kuin tutkimuksenkin 
kautta. Euroopan toista tutkiva joutuu pohtimaan omien läh-
tökohtiensa ja kohdekulttuurin suhdetta niin historian kuin 
nykyhetkenkin valossa.  

Tutkimukseni kohdemaassa minulta kysytään usein valintani perustetta: 
mikä saa suomalaisen kiinnostumaan Tšekin historiasta? Vastauksesta vil-
pittömästi kiinnostunut ja aidosti utelias kysyjä saa minut tiedostamaan 
ulkopuolisuuteni. Ikään kuin syyt tutkia Tšekin historiaa vaatisivat juuri 
suomalaisuuteni vuoksi erityisiä perusteluja. Koska syyt ovat moninaiset, 
vastaus ei ole itsellenikään täysin selvä. Yksinkertaisinta lienee laatia kohde-
maan historian kiehtovuutta korostava rutiinivastaus. Kysymys on silti joh-
tanut hyödyllisiin jatkopohdintoihin: vaikuttaako ulkopuolisuuteni omiin 
tulkintoihini tutkimastani kulttuurista? 

Omat arvomme ja ennakkoluulomme sekä kulttuuristen normien väärin-
ymmärtäminen saattavat vaikuttaa tutkimustuloksiin. Osittain tiedosta-
maton länsimainen näkökulmamme on vaikuttanut muiden kulttuurien 
tulkintaan, yleistysten vaara on olemassa. Historiankirjoitusta vaivanneen 
eurosentrisyyden lisäksi myös länsieurooppalainen näkökulma on pitkään 
määrittänyt tutkimusta. Itä-Eurooppa on sijoittunut Eurooppaa käsittele-
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vän tutkimuksen marginaaliin, sitä on käsitelty erillisenä, liioitellun homo-
geenisenä kokonaisuutena. Itä-Euroopan historiallista kehitystä on arvioitu 
länsimaisin normein.¹

Tutkimuksen vähäisyys ja asenteellisuus ovat lisänneet Itä-Eurooppaan 
liitettyjä stereotypioita. Stereotypiat eivät ole lähtökohtaisesti negatiivisia, 
tarvitsemme niitä ennakoidaksemme uusia havaintoja. Stereotypiat eivät 
kuitenkaan ainoastaan järjestä ja yksinkertaista havaintomaailmaamme, ne 
myös vääristävät sitä. Joskus stereotypiat vaikuttavat tietoisuuteemme niin, 
että niiden myötä asenteistamme tulee tunteiden värittämiä. Tällöin voi-
daan puhua ennakkoluuloista.² 

Vaikka historiantutkimus usein käsittelee kotimaan ulkopuolisia tapahtu-
mia, kiinnittyy huomio yleensä aikalaisnäkökulmaan ja objektiivisuuden 
rajallisuuden pohdintaan, eikä tutkijan ulkopuolisuuteen ja ulkomaalai-
suuteen liittyvistä haasteista juuri puhuta. Koska pelkkä ajalla operointi ei 
riitä selittämään ihmisen toimintaa, olisi vierasta kulttuuria tarkastelevan 
historiantutkijan antropologin tavoin perusteltua pohtia oman ja kohde-
kulttuurin suhdetta. Omien lähtökohtien huomioiminen voi käsitykseni 
mukaan parhaimmillaan edesauttaa totuudenmukaisemman menneisyys-
kuvan tavoittamisessa ja ehkäistä selkeästi omiin arvoihin perustuvia, osit-
tain tiedostamattomia tulkintoja. 

Pohdin kirjoituksessa tutkijan ulkopuolisuutta ja vieraan kulttuurin tutki-
misen haasteita Itä-Euroopan tutkimuksen näkökulmasta. Pohdinnassani 
hyödynnän omakohtaisista kokemuksistani nousevia esimerkkejä opin-
noista ja tutkimuksesta Tšekin tasavallassa sekä esimerkkejä maan historias-
ta. Tarkoitukseni ei ole alleviivata tutkijan ulkopuolista näkökulmaa, joka 
tietenkin on vain osa tutkijan identiteettiä. Se on kuitenkin tutkimuspro-
sessissa läsnä ja hyödyllinen tiedostaa.

Suomeen vierailulle saapunut tšekkiläinen tutkija joutui maan itäisemmän 
sijainnin vuoksi kääntämään kelloaan tunnin eteenpäin. Paikanpäällä hän 
sai useaan otteeseen kuulla edustavansa Itä-Eurooppaa, vaikka itse kuvitteli 

1 Malina 1995, 111.
2 Sztumski 1995, 130.



 63

saapuneensa Keski-Euroopasta. Esimerkki kuvastaa kylmän sodan Itä-Eu-
rooppaan viittaavien käsitteiden kiistanalaisuutta, johon ei tässä yhteydessä 
ole mahdollista laajemmin perehtyä. Koska kirjoitukseni keskittyy lähinnä 
historialliseen pohdintaan, käytän tässä tekstissä menneisyyteen viittaavia 
yleiskäsitteitä ”Itä-Eurooppa” ja ”entinen Itä-Eurooppa”. Niillä viittaan ny-
kyisin lähinnä Keski-Euroopaksi kutsuttuun vyöhykkeeseen, johon Tšekin 
tasavalta kuuluu. 

Historian marginaalissa

Itä-Euroopan perifeerinen sijainti historiankirjoituksessa juontaa juurensa 
kylmää sotaa edeltävältä ajalta. Itä-Eurooppaan ja etenkin slaaveihin lii-
tetyt negatiiviset stereotypiat eivät rajoittuneet natsisaksalaiseen diskurs-
siin. Vuonna 1938 Iso-Britannian pääministeri Neville Chamberlain totesi 
Tšekkoslovakian olevan ”faraway country, inhabited by quarrelling peoples of 
whom we know nothing.” ³ Chamberlainin ylimielisyyden taustalla vaikutti 
poliittinen päämäärä – Tšekkoslovakian merkityksen vähättely Münchenin 
sopimuksen aikana. Historia opetti, että kaukaisen maan asukkaista olisi 
sittenkin ollut hyödyllistä tietää jotain. 

Kylmän sodan aikana Tšekkoslovakia ja muu Itä-Eurooppa ajautuivat en-
tistä selvemmin tutkimuksen marginaaliin: länsimaisessa historiankirjoi-
tuksessa niistä tuli selkeästi Euroopan ”toinen”. Muutamia poikkeuksia, 
kuten historioitsija Hugh Seton-Watsonia lukuun ottamatta, Euroopan 
historiaa kirjoitettiin varsin läntisestä näkökulmasta.⁴ Peter Malinan mu-
kaan länsieurooppalaisissa historian oppikirjoissa korostettiin Itä-Euroo-
pan vähäistä merkitystä Euroopan Kertomuksessa. Myös kehityksen mit-
tapuu oli länsieurooppalainen, eivätkä koulukirjat huomioineet poikkeavia 
kehityskulkuja.⁵

Itä-Euroopan sijoittuminen historiankirjoituksen marginaaliin oli niin 
ikään kylmän sodan realiteettien sanelemaa. Länsimaisten tutkijoiden oli 
lähes mahdotonta päästä itäeurooppalaisiin arkistoihin. Suurin osa lännes-
sä kylmän sodan aikana laaditusta Tšekkoslovakiaa käsittelevästä tutkimuk-

3 Sayer 1998, 5.
4 Davies 1997, 14.
5 Malina 1995, 110–111.  
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sesta oli emigranttien laatimaa. Vaikka heidän panoksensa oli tärkeä, olivat 
tutkimuksen ongelmina poliittisuus ja kotimaan todellisuudesta etäänty-
misen aiheuttamat väärinkäsitykset.⁶ Kommunismin kaaduttua tutkijoille 
on tarjoutunut tilaisuus perehtyä entisen Itä-Euroopan maiden historiaan. 
Samalla kun tutkimusta hankaloittavat tekijät ovat vähentyneet, mahdol-
lisuudet opiskella ja tutkia vieraita kulttuureja ovat lisääntyneet erilaisten 
vaihto-ohjelmien myötä.

Helpotuksista huolimatta on ulkomaalaisen tutkijan edelleen nähtävä mel-
koisesti vaivaa kohdekulttuuriin tutustuttaessa. Koska kieli määrittää kult-
tuuria, on kielitaito avain vieraaseen kulttuurin ja sitä myötä menneisyyden 
tuntemiseen. Vaikka kielitaito on historiantutkijalle perusedellytys, ei sen 
merkitystä oppiaineen sisällä aina riittävästi korosteta. Myös harvinaisten 
kielten opiskelua tulisi kannustaa. Paikalliseen tutkimukseen tutustuminen 
sekä ennen kaikkea lähteiden lukeminen alkuperäiskielellä on uskottavan 
tutkimuksen edellytys. 

Kielen ja kulttuurin keskinäiseen suhteeseen perehtyminen saattaa sel-
ventää jotain olennaisesta tutkimuskohteesta. Tšekin historia on oivalli-
nen esimerkki kielten roolista historiassa. Itävalta-Unkarissa ja vuodesta 
1918 itsenäisessä, monikulttuurisessa Tšekkoslovakiassa vallitsi etenkin 
Prahan alueella melkoinen kaksi- tai kolmikielisyys. Filosofi ja lehtimies 
Fritz Mauthner on kuvannut tilannetta Itävalta-Unkarin juutalaisen näkö-
kulmasta 1800-luvun lopulta. Lapsuutensa Böömissä hän omaksui kolme 
kieltä samanaikaisesti. Saksalla, tšekillä ja heprealla oli yhteiskunnassa oma 
paikkansa ja käyttötarkoituksensa.⁷ Itsenäisen Tšekkoslovakian historiassa 
nimenomaan tšekin kieli on mielletty olennaiseksi kansallisen yhtenäisyy-
den määrittäjäksi. Muun muassa Tšekkoslovakian ensimmäinen president-
ti, filosofi Tomáš Garrigue Masaryk korosti kielen merkitystä kansallisuutta 
määräävänä tekijänä. Vaikka hän ei hylännyt muita kansallisuutta luovia 

6 Nisonen 2003, 67.
7 Fritz Mauthnerin lainaus Stern 1992, 50: “In those days (the 1860s) he learned to understand 
three languages all at once: German as the language of the civil service, of culture, poetry and 
polite society; Czech as the language of peasants and servant girls and the historical language of the 
glorious kingdom of Bohemia; a little Hebrew as the holy language of the Old Testament and as the 
basis of Jewish-German jargon (Mauscheldeutsch) [...]  Moreover, the mixture of quite dissimilar 
languages in the common Czech-German jargon (Kuchelbömisch) was bound to draw the child’s 
attention to certain linguistic laws.”
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tekijöitä kuten historiaa ja kulttuuria, oli kieli niistä hänelle ehdottomasti 
olennaisin.⁸  

Saavutetun kielitaidon myötä ulkopuolisuuden tunne vähenee ja arvostus 
kasvaa. Erityisesti jos kyseessä on pienen kielialueen vähän puhuttu kieli, 
suhtautuvat paikalliset pyrkimykseen oppia kieli yleensä varsin kannusta-
vasti. Tšekkiläisyyttä pohtinut kirjailija Jiří Gruša rohkaisee ulkomaalaisia 
kielen opintoihin: ”Ulkomaalaisen ei toki tarvitse osata ř-kirjainta. Annam-
me sen hänelle anteeksi! Kuten tunnettua, olemme kaiken kaikkiaan suurpiir-
teisiä [...] Mutta meitä ilahduttaa pelkkä yritys kielenkatkaisusta tšekiksi. Me 
tšekit olemme tietoisia kieliakrobatiastamme, pidämme tšekinkieltä taitona ja 
taiteena. Emme ajattele sinusta pahaa jos haaksirikkoudut kuin uskalias ar-
gonautti.” ⁹  

Käytännön kielitaidon lisäksi tutkijalta saatetaan vaatia erityiseen kielen-
käyttöön perehtymistä. Kun tutkimuskohde liittyy sosialistiseen yhteiskun-
taan, on tutkijan tulkittava ideologista diskurssia. Koska kommunistisen 
ideologian vaikutus yhteiskuntaan ei koskaan ollut totaalinen, on tutkijan 
osattava lukea rivien välistä halutessaan paneutua aikalaisajatteluun. Kom-
munismin vaikutusta yhteiskuntaan ei kuitenkaan voida sivuuttaa pelk-
känä päälle liimattuna sabluunana. Tutkija törmää kommunistisen ajan 
vaikutuksiin edelleen niin entisten sosialististen maiden erilaisissa tutki-
musmetodeissa ja tutkimuksen painopisteissä kuin arkistokäytännöissäkin. 

Tšekkoslovakian vieraat 

Myös Itä-Eurooppa on tarvinnut omat toisensa. Erityisesti Tšekkoslova-
kiassa, Jugoslaviassa ja Neuvostoliitossa kansallisen identiteetin määrittä-
minen on monikulttuurisuuden vuoksi ollut erityisen haasteellista. Sekä 
kansallinen identiteetti että kulttuuri määritellään suhteessa vieraaseen. 
Tšekkoslovakiassa toista edusti vuoteen 1945 asti erityisesti maan kolmi-
miljoonainen saksalaisvähemmistö. Sodanjälkeinen Tšekkoslovakia oli vi-
rallisesti kahden tasavertaisen kansan muodostama valtio ja vuodesta 1968 
lähtien kahden tasavallan varaan muodostettu liittovaltio. Etninen identi-

8 Latawski 1989, 86–87. 
9 Gruša 2001, 22. 
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teetti määriteltiin nykyisen Tšekin tasavallan alueella yhä useammin suh-
teessa slovakkeihin. Tšekkoslovakian hajoamisprosessi liitettiin Böömissä ja 
Määrissä yleisesti slovakkien kansallismielisyyteen.¹⁰ 

Tšekkien omakuvaa tutkineen antropologi Ladislav Holýn mukaan tšekit 
näkevät slovakeissa vastaparinsa, johon liittyy mielikuvia maalaisuudesta, 
perinteisestä yhteisöllisyydestä, historiattomuudesta, nuoruudesta, emotio-
naalisuudesta ja itäisyydestä. Kuitenkin slovakkeihin liitetyt käsitykset ovat 
veljellisiä  pikemminkin myönteisiä tai neutraaleja kuin negatiivisia.¹¹ Tä-
män päivän Tšekin tasavallassa oma asema Euroopassa määritellään lähes 
poikkeuksetta vallitsevan läntisen hegemonian kautta. Tšekin tasavalta on 
”palannut” Eurooppaan, jonne sen katsotaan historiallisesti kuuluneen.¹² 
Siten Tšekissä on myös omaksuttu läntinen toiseuden määrittely  Itä-Eu-
roopasta tulleet maahanmuuttajat, kuten ukrainalaiset, koetaan heidän 
kielisukulaisuudestaan huolimatta saksalaisia vieraammiksi. Yllättävää 
kyllä, myös tšekkien omakuva peilaa voimakkaammin heidän käsityksi-
ään saksalaisista kuin slovakeista. Erot omakuvan ja saksalaisiin liitettyjen 
ominaisuuksien välillä ovat näennäisiä. Itsessään tšekit arvostavat etenkin 
huumorintajua, joka saksalaisilta heidän mukaansa täysin puuttuu. Tšekit 
puolestaan kokevat, ettei heillä ole ”tyypillisiä saksalaisia”, ”protestanttisen 
etiikan määrittämiä” ominaisuuksia, kuten järjestelmällisyyttä, itsekuria, 
solidaarisuutta tai tarkkuutta.¹³  

Kansallisen ja etnisen identiteetin rinnalla sosialismi ylläpiti ”me ja muut” 
-vastakkainasettelua, joka määrittyi suhteessa kapitalismiin. Määritelmä oli 
hatara, virallisen diskurssin ulkopuolella marxilais-leniniläisyyteen perus-
tuvaa identiteettiä oli vaikea ylläpitää. Koska toiseus liittyy oman identi-
teetin rakentamiseen, muuttuvat toiseudet historiallisissa murrostilanteis-
sa. Toiseutta tuotetaan poliittisia päämääriä varten ja historiaa käytetään 
usein propagandan perusteluna. Olga Šmídován mukaan sosialistisessa 
Tšekkoslovakiassa naapurimaan saksalaiset jaettiin hyviin ja huonoihin. 
Länsisaksalaisten edustaessa uusfasismia ja revansismia, olivat itäsaksalaiset 

10 Holý 2001, 10–11, 14, 17.
11 Holý 2001, 96–99.
12 Tšekit argumentoivat kuuluvansa ns. historiallisiin kansoihin, jotka voivat palata kansansa 
keskiaikaiseen loistoon. Gellner 1994, 191.
13 Šmídová 2003, 521, 523.
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”hyviä saksalaisia”. Kommunismin kaatumisen myötä tällaiset käsitykset 
joutuivat luonnollisesti uudelleenarvioitaviksi.¹⁴

Itä-Euroopan maat alkoivat kommunismin kaaduttua luoda uutta kansal-
lista identiteettiään, jonka ”toinen” on pitänyt hakea kapitalismin ulko-
puolelta. Näin myös etnisiin vähemmistöihin kohdistuvat ennakkoluulot 
ovat nousseet pintaan. Tämä ei Barbara Serlothin mukaan välttämättä ole 
maantieteelliseen sijaintiin tai ideologiaan liittyvä ilmiö, vaan osa moder-
nisaatioprosessia: ”The phenomenon (of being a foreigner) and the problem of 
xenophobia is also connected with increased irrationalism and the return to the 
good old times.” ¹⁵    

Koska tiede ja yhteiskunta ovat toisistaan riippuvaisia, ovat myös tutkijat 
joutuneet useaan otteeseen toiseuden määrittämiksi.  Esimerkkinä yksit-
täisen tutkijan toiseudesta voidaan nostaa esille historiantutkija František 
Grausin tapaus, jossa hänen tutkimukseensa syystä tai toisesta tyytymättö-
mät arvostelijat nostivat esiin Grausin ”toiseuden”. Tunnetun kielitieteilijä 
Václav Černýn mukaan Grausilla ei etnisen taustansa  juutalaisuuden ja 
saksankielisyyden  vuoksi ollut ”mitään sidettä tšekkiläisyyteen”. Asiaa jäl-
kikäteen kommentoinut historioitsija Josef Hanzal on todennut Černýn 
ajatusten olleen antisemitismin sävyttämiä, mutta samalla myöntänyt it-
sekin pitäneensä Grausin näkökulmaa ”jotenkin ylimielisenä”.¹⁶ Kuvaavaa 
esimerkissä on, ettei kritiikki lainkaan pureudu Grausin tutkimuksen sisäl-
töön, vaan hänen etniseen taustaansa. 

On vaikea sanoa, missä raja kulkee – milloin omat lähtökodat todel-
la määrittävät näkökulmaa ja milloin tutkijan ulkopuolisuutta käytetään 
tarkoituksellisesti kansallisesti kipeän ja tunteita herättävän tutkimuksen 
ansioiden mitätöintiin. Tutkijan ulkopuolisuus asettaa haasteita tutkimuk-
selle. Yleisön vakuuttaminen vaatii ponnisteluja ja vastaanotto saattaa olla 
tunneperäinen. 

Toisesta kulttuurista tulevan tutkijan on mahdotonta tulkita asioita omat 
arvonsa ja taustansa kokonaan unohtaen. Hänen on oltava varuillaan, et-

14 Šmídová 2003, 518.
15 Serloth 1995, 95.
16 Hanzal 1999, 104.
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teivät omat ennakkoluulot ja yksinkertaistetut kuvat vieraasta kulttuurista 
vaikuta liikaa tulkintoihin. Tutkijan kulttuuritausta vaikuttaa epäilemättä 
kysymyksenasetteluihin. Erilaisen taustansa vuoksi hän saattaa kuitenkin 
nähdä asiat uudesta näkökulmasta ja toisessa tärkeysjärjestyksessä. Siten 
hän voi parhaimmillaan löytää uusia ulottuvuuksia jo aiemmin tutkituista 
aiheista tai tarttua aiheisiin, jotka ovat tutkimisen arvoisia, mutta joita on 
syystä tai toisesta vältelty. 

Vieraasta kulttuurista tulevan tutkijan yllätykselliset kysymyksenasettelut 
saattavat laajentaa ja muuttaa totuttuja käsityksiä kansallisesta menneisyy-
destä ja omakuvasta. Ne voivat johtaa hyödyllisiin keskusteluihin ja näkö-
kulman laajentumiseen. Parhaimmillaan oman ja kohdekulttuurin vertailu 
voi rikastuttaa tutkimusta ja lisätä sen kansainvälistä merkitystä. 
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Eva Holmberg

Kertomus huutavasta rabbista
Juutalaisen rakentaminen uuden ajan 
alun Englannissa

Juutalaiset muodostivat yhden tärkeän ryhmän renessanssin 
englantilaisten kulttuurisina toisina, kuten tekivät katoliset, 
irlantilaiset, mustat afrikkalaiset ja uuden maailman kansat-
kin. Kuinka hyvä selittäjä juutalaisten olemassaololle englan-
tilaisessa kulttuurissa toiseuden näkökulma sitten onkaan? 
Auttaako se käsitteenä ymmärtämään uuden ajan alun ihmis-
ten kuvauksia uskonnollisesta ja etnisestä erilaisuudesta? Mi-
ten englantilaiset käsittelivät näitä toiseudeksi luokiteltavia 
juutalaisia omassa kulttuurissaan ja käytössä olevillaan väli-
neillä ennen rotuajattelun muotoutumista?

Uuden ajan alun Englannissa ei virallisesti ollut juutalaisia. Heidät oli kar-
kotettu maasta keskiajalla ja virallista juutalaisten yhteisöä ei näin ollen löy-
tynyt maan rajojen sisäpuolelta 1500-luvulta aina 1600-luvun puoliväliin 
asti. Juutalaisista muodostettuja kulttuurisia kuvia ja representaatioita silti 
löytyi, runsaastikin. Heitä koskevat tiedot olivat suurimmaksi osaksi mieli-
kuvia ja mielikuvien kautta muotoutuneita käsityksiä ja kokemuksia, jotka 
välittyivät keskiaikaisista esikuvista sekä käytettävissä olleista ajankohtaisis-
ta aineksista. Ilmiötä voisi mielestäni lähestyä hedelmällisesti rakentamise-
na tai konstruoimisena, koska tämä näkökulma avaa sekä mahdollisuuden 
ilmiön historiallistamiselle että sen asettamiselle kulttuurisiin yhteyksiinsä. 
Kulttuurihistorioitsijat haluavat usein nähdä kulttuurin liikkeessä olevana, 
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prosessuaalisena ja kommunikatiivisena kokonaisuutena, johon ihmiset 
osallistuvat aktiivisina toimijoina. Ihmiset rakentavat elämäänsä ja maail-
mankuvaansa, suhdettaan muihin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan.¹ 
On selvää, että myös toiseus on rakennelma, tutkijoiden luoma työkalu, 
jonka avulla on pyritty niin selittämään kuin tulkitsemaankin vierauden, 
marginalisoitumisen ja jopa vainoamisen ilmiöitä, niin menneisyydessä 
kuin nykyajan maailmassa. 

Kristittyjen englantilaisten käsitykset juutalaisista nivoutuivat kiinteästi 
heidän omassa kulttuurissaan mahdollisiin tulkintamalleihin, toiseutta ver-
rattiin ja kertomuksellistettiin siis koko ajan suhteessa tuttuihin ilmiöihin. 
Tässä mielessä samuudella ja toiseudella oli kiinteät yhteydet, voisi jopa 
väittää, juuret. Kristinusko syntyi juutalaisuuden parissa ja joutui ottamaan 
siihen kantaa, kyseessä ei siis ollut täydellinen vieraus tai vastakohtaisuus, 
vaikka vastakohtapareilla uuden ajan alun kulttuurissa mielellään leikitel-
tiinkin.² Anu Korhonen on kutsunut uuden ajan alun arkijärkistä ajattelua 
kokeilevaksi, keräileväksi ja palapeliä rakentavaksi.³ Tätä ajatusta mukail-
len, juutalaisuuden paloja tunnettiin hyvin, mutta kollaasia heistä saattoi 
koostaa oman mielen mukaan ja tulkita sangen vapainkin käsin. Juutalaiset 
ymmärrettiin läheiseksi ja tärkeäksi kansaksi ja uskonnolliseksi ryhmäksi, 
heistä haluttiin saada tietoa. Usein nämä saatavilla olevat tiedonmuruset 
sekä niiden uudelleentulkinnat olivat kuitenkin mielikuvituksellisia, hurjia 
huhuja tai selkeää panettelua.

Englantilaiset olivat aktiivisesti muovaamassa käsitystään omasta maas-
taan kansakuntana ja suhteuttamassa sitä muihin. Heidän oli määriteltävä 
suhdettaan paitsi juutalaiseen kansaan myös juutalaiseen uskontoon, niin 
kuin kristittyjen yleensäkin. Uusien maiden ja kansojen tutkiminen ja val-
loittaminen oli myös aluillaan, mikä osaltaan väritti keskusteluja ihmisten 
jakautumisesta ja asettamisesta erilaisiin ryhmiin. Vieraat kansat oli tulkit-
tava, punnittava ja määriteltävä englantilaisten omilla ehdoilla ja välineillä. 

1 Kulttuurisesta konstruktionismista ja kulttuurihistorian suhteesta siihen ks. Korhonen & 
Tuohela 2002, 136–137.
2 Lisa Lampert on nähnyt juutalaisuuden suhteen kristinuskoon samantapaisena kuin kristi-
tyssä teologiassa ilmenevän suhteen miehuuden ja naiseuden välillä. Ne muovautuvat suhtees-
sa toisiinsa, aktiivisen kulttuurisen tuottamisen tuloksena. Ks. Lampert 2004, 14–15.
3 Ks. Korhonen 2002, 108–110.
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Samalla kun esimerkiksi juutalaisista haluttiin saada käyttökelpoista tietoa, 
heidän vieraana pidetyt piirteensä haluttiin rajata pois englantilaisesta kult-
tuurista. Mary Douglasia mukaillen tätä käytäntöä voisi muiden vastaavien 
tapaan kuvata rituaalisen rajanvedon prosessiksi, jossa ihanteellinen ja puh-
das englantilaisuus vertautui vaarallisena, epämääräisenä ja jopa epäpuhtaa-
na koettuun juutalaisuuteen.⁴ Samanaikaisesti juutalaiset nähtiin käyttökel-
poisena heijastuspintana, jonka avulla englantilaisten omaa elämäntapaa ja 
kulttuurijärjestelmää oli mahdollista rakentaa. Muukalaiset soveltuivat tällä 
tavalla nähtynä siis kuitenkin jossain muodossa englantilaisen kulttuurin ra-
kennusaineiksi.⁵ Heihin oli helppo verrata ihanteitaan ja heidän avullaan oli 
mahdollista paitsi punnita pelkojaan, myös viihdyttää ihmisiä teattereissa.⁶

Yksi tällainen kiistanalainen kysymys, jonka yhteydessä oli mahdollista 
tehdä vertailuja juutalaisten toimintamalleihin, olivat oikeat rukoilemisen 
tavat. Englantilaisia pyrittiin neuvomaan nöyrän ja kunnioittavan rukoile-
misen taidossa, sekä riisumaan turhina pidettyjä katolisia rituaalikäytäntöjä 
pois rukoustapahtumasta. Ennakkoluulot katolisia rukoilutapoja kohtaan 
saattoivat olla hyvin paljon samantapaisia kuin käsitykset juutalaisten ru-
koilemisesta. Niin paavilliset kristityt kuin rabbitkin kuvattiin heilumassa 
ja huutamassa rukouksia kuin metsästäjät saaliinsa perässä⁷ tai vedonlyöjät 
tavernoissaan. Juutalaisten rukoilutavat kuvattiin sekä turhaksi ja merki-
tyksettömäksi pulinaksi että jumalattomaksi ja kauhistavaksi huutami-
seksi. Tyhjänpuhuminen oli paitsi vakava syytös myös haaste älynlahjoja 
ja rationaalisuutta kohtaan, olihan se kielletty esimerkiksi Raamatussa. 
Matkakirjailija Thomas Coryaten korvat olivat alkaneet jopa särkeä juu-
talaisten ”Battologiaa” eli pulputusta kuunnellessa.⁸ Samuel Purchas taas 
kertoi aamurukouksissa ulvottavan kummallisesti, aivan kuin trumpetteja 
imitoiden. Lisäksi rukouksissa pyydettiin usein kristittyjen tuhoutumista. 

4 Ks. Douglas 2000; ks. myös Douglas 1992.
5 Väitteideni perustana on hiljattain valmistunut lisensiaatintutkimukseni. Ks. Holmberg 
2004, 1–19.
6 Uuden ajan alun Lontoossa teatterin lavalla saattoi useimmin törmätä juutalaiseen kauppi-
aaseen, lääkäriin tai koronkiskuriin, joiden toimet esitettiin harvemmin myönteisessä valossa. 
Useimmin he kiristivät velallisiaan tai myrkyttivät potilaitaan.
7 Ks. Kaartinen 2002, 138.
8 Tyhjänpuhuminen ja ”polotus” eli babbling oli esimerkiksi narrien ja muiden vähempi-
älyisten (kuten esimerkiksi naisten) puheen tunnusmerkki. Ks. Korhonen 1999, 198–200. 
Coryate, Coryats Crudities (1611), 233. 

Kertomus huutavasta rabbista…  
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Coryaten mukaan Tooran lukeminen muistutti lähinnä äänekästä hoilotus-
ta: ”exceeding loud yaling, indecent roaring, and as it were a beastly bellowing 
of it forth”.⁹ Purchasin mielestä juutalaiset arvostivat myös rukoilussa eniten 
sen nopeutta. Pystyvin oli se, joka rukoilun jälkeen oli eniten hengästynyt: 
”They mutter over their prayers with such a haste, that he is the perfectest who 
speaketh most with a breath.” Myös radikaalien protestanttilahkojen menoja 
kuvattiin usein hieman samanlaisella tavalla.¹⁰ 

Kaikki eivät suinkaan pelkästään panetelleet juutalaisten oudoiksi koettuja 
rukouskäytäntöjä, vaan kuvasivat niitä myös varsin kunnioittavaan sävyyn. 
Esimerkiksi useat englantilaiset millenaristit pyrkivät löytämään juutalaisis-
ta ja kristityistä yhteisiä piirteitä sekä edistämään heidän kääntymistään oi-
keana pidettyyn uskoon. Purchasin, Thomas Coryaten ja esimerkiksi Hen-
ry Blountin kuvaukset juutalaisten uskonelämästä rakentuivat kuitenkin 
negatiivisten asiayhteyksien ja vertailujen kautta. Juutalaisen käyttäytymi-
nen rukouksessaan rakentui muiden vieraana sekä epäsopivina pidettyjen 
toimintojen vertailun kautta. Näin luodulla kuvalla oli seurauksensa, niin 
kuin ajatuksilla ja mielipiteillä yleensäkin. Tulkintamallit ja kuvat erilaisuu-
desta vaikuttivat vieraiden kansojen kohtaamiseen myös myöhemmin.

Englantilaiset rakensivat juutalaiset toisensa kuitenkin omassa kulttuu-
rissaan käytössä olleista aineksista. He halusivat tarkastella, määritellä ja 
samalla saada uutta tietoa juutalaisista. Samalla he tulivat asettaneeksi vie-
raaksi kokemansa kansan oman englantilaisen kulttuurinsa tulkintamallei-
hin. Englantilaiset siis paitsi käyttivät valtaa tuottaessaan kuvia juutalaisis-
ta, myös käänsivät juutalaiset omalle kielelleen. Juutalainen muodostettiin 
englantilaisten omiin tarpeisiin, ja näin ollen juutalaisen määrittelyssä oli 
siis kyseessä aktiivinen vallankäytön ja kulttuuristen neuvottelujen prosessi, 
vierauden ja toiseuden rakentaminen. Olen sitä mieltä, että juutalaisten 
tutkiminen toisina englantilaisessa kulttuurissa on yksi hyvä vaihtoehto. 

9 Purchas, Purchas His Pilgrimage (1613), 165: ”Jewish mattins, which the chaunt (saith anoth-
er) in a strange wilde hallowing tune, imitating sometimes trumpets”. Jerikon tuhon toistumisen 
toiveesta kristityille ks. Purchas (1613), 173; Coryate, Coryats Crudities (1611), 231.
10 Purchas, Purchas His Pilgrimage (1613), 173. Radikaalin puritaanin, John Trasken saar-
natilaisuuksista oli muun muassa sanottu: “His owne and his disciples prayers are commonly 
roaringes, and such loud out-cries as may be heard in distant roomes and houses [--]”. Ks. Katz 
1982, 19.
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Toiseuden tutkiminen on avannut tärkeitä ja olennaisia tutkimuksellisia 
keskusteluja, mutta kysymistä ei saa jättää pelkästään tähän. Mistä kertoo 
se, että todetaan jonkun, ilmiön tai ihmisryhmän, muodostavan toiseuden? 
Pitäisi jatkaa kysymistä ja miettiä, miten toiseus rakentuu, onko toiseuksilla 
yhteneväisiä piirteitä, liittyykö toiseuden kuvaamiseen tiettyjä samankaltai-
sia käytäntöjä kuten esimerkiksi sukupuolittava ja hierarkisoiva kieli ilmi-
östä puhuttaessa? Mikä oli tällaisen toisen hyöty tai funktio kulttuurissaan? 
Toiseuden ongelmaa on tietysti myös tutkittu ja lähestytty näistä näkökul-
mista, mutta joka tapauksessa liian usein päädytään vain mainitsemaan toi-
seuden olemassaolo, sen olemisen tapaa ollenkaan kysymättä. Ehkä olisikin 
tutkittava enemmän sitä millaisia muotoja, väyliä ja ilmauksia toiseus saa ja 
samalla kysyä menneisyydeltä näiden syitä.

Kertomus huutavasta rabbista…  
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Sirpa Aalto

Muukalaiskuva Snorri Sturlusonin
Heimskringlassa

Miten 1200-luvun islantilainen käsitti ympäröivän maailman 
ja oman paikkansa siinä? Sirpa Aalto käsittelee artikkelissaan 
identiteetin tutkimista toiseuden kautta ja sitä, miten se hei-
jastaa yksilön tai yhteisön käsityksiä ympäröivästä maailmasta.

Toiseus tutkimuksen käsitteenä

Käsite toiseudesta juontaa juurensa sosiaalipsykologiasta, jossa termiä on 
käytetty ryhmäidentiteettien ja ryhmärajojen tutkimuksessa. Toiseuden 
käsite on löytänyt tiensä myös historiantutkimukseen, missä sitä on tut-
kittu hyvinkin erilaisista näkökulmista. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, 
että toiseus on varsin vapaasti määriteltävissä, mutta yhteinen nimittäjä 
kaikenlaisen toiseuden tutkimiselle on se, että tutkimuksen kohteena on 
aina jokin, joka poikkeaa tietystä normaaliudesta. Kun tutkitaan erilaisia 
ihmisryhmiä ja niiden välisiä suhteita, poikkeavuus merkitsee usein poik-
keavuutta suhteessa valtaryhmään. Toisin sanoen toiseuden tutkiminen on 
hyvin läheisesti yhteydessä marginaaliryhmien tutkimiseen.

Mikä sitten kiinnostaa marginaaliryhmissä jopa siinä määrin, että niiden 
tutkimisesta on tullut tietyllä tapaa muoti-ilmiö historiantutkimuksessa? 
Tutkijan on tietenkin omana aikanaan vaikea arvioida niitä taustatekijöitä 
tai yleisiä ilmiöitä, jotka johdattelevat tutkimusta aina tiettyyn suuntaan. 
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Esittäisin hypoteesina, että toiseuden tutkiminen on noussut esiin – ei vain 
historiantutkimuksessa vaan yleensäkin – sen vuoksi, että kyse on myös 
identiteetin tutkimisesta. 

Ihminen määrittelee itsensä kuulumalla nk. sisäryhmään ja ryhmän ulko-
puolelle jäävät ihmiset kuuluvat nk. ulkoryhmään. Tämän kategorisoinnin 
tarkoituksena on luoda positiivinen identiteetti sisäryhmälle. Positiivisen 
identiteetin luomiseen kuuluu se, että luodaan mahdollisimman suuri ero 
sisäryhmän ja ulkoryhmän välille, ts. meidän ja ”toisten” välille.¹ Toiseuden 
määrittely on aina subjektiivinen kokemus, sillä ihminen määrittelee toi-
seuden aina suhteessa itseensä (ja sisäryhmäänsä). Nyt elettävänä aikakau-
tena, josta puhutaan postmodernina, länsimaisen ihmisen identiteetti on 
viimeistään pirstoutunut, kun perinteinen yhteisöllisyys on menettänyt 
merkityksensä. Kuitenkin ryhmäidentiteetti ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat 
ihmiselle edelleen tärkeitä. Tämän vuoksi ei ole täysin perusteetonta olettaa, 
että tutkimuksen kohteeksi on noussut toiseus ja sitä kautta identiteetti, 
koska itse elämme identiteetin ja sen muotoutumisen kannalta murrosai-
kaa. Täytyy myös todeta, että käsitteet elävät ja muuttuvat, ja toiseus tut-
kimuksen terminä alkaa olla jo vanhentunut. Esimerkiksi sosiologiassa on 
siirrytty puhumaan erilaisuudesta (difference) toiseuden (otherness) sijaan².

Historiantutkimuksessa toiseuden tutkiminen on ollut paitsi yhteiskunnan 
marginaaliryhmien tutkimista myös yhteiskunnan ulkopuolisten eli muu-
kalaisten tutkimusta. Usein muukalaisten tutkimuksessa on korostunut 
kanssakäymisen negatiiviset puolet eli ksenofobia ja stereotypioiden muo-
dostuminen. Toiseuden käsite on liikkunut etnosentrismin, rasismin ja 
ennakkoluulojen diskursseissa. Näissä diskursseissa terminologia on poh-
jautunut fenomenologiaan ja strukturalistiseen antropologiaan³. Kaiken 
kaikkiaan tutkimukset ovat keskittyneet siihen, miten toiseus esitetään eri 
diskursseissa.⁴

1 Liebkind 1988, 73.
2 Neverdeen Pieterse 2002, 23–24.
3 Fenomenologialla tarkoitetaan Edmund Husserlin oppia havaintokokemuksesta. Feno-
menologian tarkoituksena on kuvata välitöntä kokemusta ilman tulkintaa. Strukturalistinen 
antropologia puolestaan liittyy Claude Lévi-Straussin ajatukseen siitä, miten ihmisen ajatte-
luun kuuluu vastakohtaisuuksien rakentaminen (hyvä–paha, ruma–kaunis jne.) ja maailman 
peilaaminen niiden kautta.
4 Neverdeen Pieterse 2002, 23–24.
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Lähteenä saagakokoelma

Edellä esitettyä taustaa vasten toiseuden tutkiminen ja islantilaisten saago-
jen käyttäminen lähteinä tuntuvat, jos eivät mahdottomalta, niin ainakin 
erikoiselta yhtälöltä. Tutkimuksen tarkempaa näkökulmaa valittaessa läh-
de asettaa sille omat rajoituksensa. Tässä tapauksessa kyse on n. v. 1230 
kirjoitetusta saagakokoelmasta nimeltään Heimskringla, jonka kirjoitti is-
lantilainen Snorri Sturluson (1178−1241). Teoksen 16 saagaa käsittelevät 
pääasiassa Norjan kuninkaita alkaen myyttisistä Ynglingeistä aina 1100-
luvun lopulla eläneeseen Magnus Erlingssoniin asti. Heimskringla kuuluu 
ns. kuningassaagojen genreen, jotka voidaan rinnastaa sisältönsä puolesta 
muuhun keskiaikaiseen eurooppalaiseen historiografiaan. Lähdekritiikin 
kannalta suurin haaste on se, että saagat kertovat usein tapahtumista, jot-
ka ovat tapahtuneet satoja vuosia aikaisemmin ennen kuin ne kirjoitettiin 
muistiin. Syventymättä sen enempää tässä yhteydessä saagatutkimuksen 
lähdekritiikkiin ja sen problematiikkaan todettakoon, että nykytutkimus 
pitää kuningassaagoja ennen kaikkea oman aikansa tuotteina. Ne heijasta-
vat kirjoitusajankohtaansa ja sen käsityksiä menneisyydestä, vaikka taustal-
la on mahdollisesti suullinen perimätieto ja todelliset tapahtumat.

Koska Heimskringlan sisältämät saagat kertovat enemmän saagojen kir-
joitusajankohdasta, ei sitä voida käyttää lähteenä kertomaan muusta kuin 
omasta ajastaan. Lisäksi aikaisempi tutkimus on osoittanut, että Heims-
kringla on pitkälti kirjoittajansa Snorrin tuote. Tutkimukseni lähtökohta 
oli halu tarkastella toiseutta, josta käytän synonyymina muukalaisuutta, 
ja sen ilmenemistä Heimskringlassa. Ottaen huomioon lähteen luonteen 
on selvää, että Heimskringlaa ei voi – ainakaan yksinään – käyttää lähtee-
nä kertomaan kattavasti siitä, miten muukalaiset nähtiin ja miten heihin 
suhtauduttiin 1200-luvun alkupuolen Islannissa tai Norjassa. Sen sijaan 
Heimskringla on validi lähde välittämään kuvan muukalaisista. Kyse ei ole 
siis faktuaalisen muukalaisuuden tutkimisesta, vaan pikemminkin siitä, 
millaisen muukalaiskuvan Heimskringla välittää ja mitä se puolestaan ker-
too islantilais-norjalaisen⁵ yhteisön suhteesta itseensä ja ympäröivään maa-
ilmaan 1200-luvun alkupuoliskolla.

5 Käytän tietoisesti sanaa islantilais-norjalainen (ru. norrön, eng. Norse), sillä vaikka islan-
tilaiset eivät vielä 1200-luvun alkupuolella kuuluneet Norjaan, he muodostivat norjalaisten 
kanssa toisiinsa tiiviisti nivoutuvan kulttuuripiirin. On tietenkin kyseenalaista käyttää ylipää-
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Metodologisesti muukalaiskuvan tutkimisessa oli mielekästä lähteä his-
toriallisesta antropologiasta, joka on ollut annalistien suosima tutkimus-
metodi. Historiallinen antropologia liittyy mentaliteettien tutkimukseen 
siten, että sen tarkoituksena on rekonstruoida niitä menneisyyden käsityk-
siä, jotka edustavat eri aikakausia ja kulttuuritraditioita. Tämä puolestaan 
tarkoittaa subjektiivisen todellisuuden rekonstruoimista, mikä vaikutti 
ihmisen tietoisuuden sisältöön tietyssä kulttuurissa tiettynä aikakautena. 
Annales-koulukunnan ”oppien” mukaan historiallinen antropologia pyr-
kii huomioimaan muutkin tieteenalat ja kaiken, mikä liittyy inhimilliseen 
toimintaan. Monitieteisyys tarkoittaa myös sitä, että historioitsija voi 
lainata tutkimuskysymyksensä muilta tieteenaloilta, niin kuin toiseuden 
tutkimisessa on käynyt. Lyhyesti sanottuna historiallinen antropologia on 
kiinnostunut ihmisen toiminnasta sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökul-
masta, sillä materiaaliset tekijät eivät yksinään voi selittää ihmisen toimin-
taa.⁶ 

Viime vuosina islantilaisten saagojen tutkijat ovat myös löytäneet histo-
riallisen antropologian ja soveltaneet sitä tutkimuksissaan⁷. Historiallinen 
antropologia soveltuu muukalaiskuvan tutkimiseen tässä tapauksessa juuri 
sen vuoksi, että tutkimuksen lähtökohta on muualla kuin perinteisessä his-
toriatieteessä ja tarkastelun kohde liittyy mentaliteettien tutkimukseen.⁸

Kuka kohtaa muukalaisen?

Muukalaiskuva ja sen tarkastelu toimi siis tutkimuksessani välineenä tar-
kastella mentaalista maailmaa islantilais-norjalaisessa kulttuuripiirissä. 

tään kansallisuusnimikkeitä ’islantilainen’ ja ’norjalainen’, kun tutkimusajankohtana ei ollut 
edes sellaista Norjan valtiota olemassa, jollaisena me sen nykyään käsitämme. Toisaalta sanat 
íslendingr ja norrmaðr esiintyvät jo Heimskringlassa ja näillä sanoilla oli olemassa jokin mer-
kitys Snorrille.
6 Gurevich 1992, 4, 19.
7 Clunies Ross 1994, 85; Österberg 1991, 12–13.
8 Konkreettisempaa tutkimusmetodia edustaa varsinainen kuvatutkimus, joka soveltuu esim. 
sanomalehtitutkimukseen. Kuvatutkimus ei ole visuaalisen kuvan tutkimusta, vaan siinäkin 
kuva käsitetään abstraktimmalla tasolla: se on jonkun tai jonkin käsitys jostakin. Kuvatut-
kimusta on käyttänyt mm. Hanne Koivisto tutkimuksessaan Opiksi, huviksi ja varoitukseksi. 
Tutkimus Amerikka-kuvasta suomalaisessa painetussa sanassa vuosina 1869–1901 – näkökulma-
na fennomaaninen Uusi Suometar (1992).
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Muukalaiskuvan avulla on mahdollista tutkia kuinka Snorri Sturluson kä-
sitti oman identiteettinsä islantilaisena suhteessa ulkopuoliseen maailmaan 
ja kuinka hän konstruoi islantilaisten paikan maailmassa. 

Voiko Heimskringlan muukalaiskuva sitten heijastella laajemmin Snorrin 
oman islantilais-norjalaisen kulttuuripiirin käsityksiä? Mielestäni voi, mi-
käli lähtökohdaksi otetaan juuri historiallisen antropologian käsitykset 
mentaliteettien ilmenemisestä. On tietenkin muistettava, että Heimskring-
lan muukalaiskuva on ensi sijassa Snorrin näkemys. Tiedämme muun tut-
kimuksen perusteella, että Snorri on tietoisesti valinnut ne versiot saagois-
ta, jotka Heimskringla sisältää. Hän on myös jättänyt pois kertomuksia, 
jotka löytyvät muista kuningassaagoista ja jotka hän varmasti tunsi. Lisäksi 
on otettava huomioon, että Snorri oli muihin aikalaisiinsa nähden saanut 
hyvän koulutuksen, vaikka hän olikin maallikko, ja hän oli matkustanut 
Norjassa ja luultavasti Länsi-Göötanmaalla. Nämä seikat eivät ole voineet 
olla vaikuttamatta siihen, että Snorrilla oli varmasti laajempi näkemys ym-
päröivästä maailmasta kuin esim. islantilaisella tai norjalaisella talonpojalla 
tuolloin. Muukalaiskuvat heijastavat kuitenkin jotain myös yleisistä käsi-
tyksistä ympäröivästä maailmasta islantilais-norjalaisessa kulttuuripiirissä 
1200-luvun alkupuolella, ja nämä käsitykset tulevat esiin, kun tarkastellaan 
muukalaiskuvien taustoja. 

Koska Heimskringla ei ylipäätään sisällä maantieteellisiä kuvauksia juuri 
ollenkaan puhumattakaan siitä, että se kuvailisi erilaisia kansoja, ei ollut 
helppoa löytää ja erotella muukalaiskuvia. Tähän väliin on huomautettava, 
että Snorri ei myöskään pyrkinyt kirjoittamaan mitään universaalihistoriaa, 
minkä vuoksi hän ei tee kattavaa selostusta maailmanhistoriasta tai käy läpi 
eri kuningashuoneita ja niiden edustajia. Muukalaisuus ilmenee yleensä 
sellaisissa tilanteissa, joissa eri ryhmiin kuuluvat ihmiset kohtaavat toisensa 
eli kontaktitilanteissa. Kuten sanottu, muukalaisuus tai ryhmän ulkopuo-
lisuus määrittyy aina suhteessa sisäryhmään, joka tässä tapauksessa on is-
lantilais-norjalainen kulttuuripiiri. Näiden kontaktitilanteiden kuvaukset 
paljastavat jotakin siitä, miten hyvin tai huonosti kommunikointi onnistui 
ja liittyikö kontaktitilanteeseen mitään erityisiä piirteitä. 

Kaiken kaikkiaan lähtökohtana oli se, että muukalaiskuvan ja sen määritte-
lyn on lähdettävä lähteestä käsin, sillä tutkijana en voinut asettaa valmiita 
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määreitä muukalaisuudelle. Mikäli olisin määritellyt etukäteen muukalais-
kuvan (esim. muukalainen on vain eri etnistä ryhmää edustava henkilö), 
olisin siirtänyt anakronistisesti oman aikani ja kulttuurini käsitteitä men-
neisyyteen. Kun lähde on paljastanut, millaisia muukalaisuuden muotoja 
siinä esiintyy ja missä tilanteissa, voidaan siirtyä varsinaiseen muukalaisku-
van analysointiin.

Muukalainen – uhka yhteisön ulkopuolelta?

Viitekehyksenä muukalaisuuden tarkastelulle toimii keskiajan käsitys yh-
teisöstä ja sen merkityksestä. Keskiajalla ihminen oli ennen kaikkea yhtei-
sönsä jäsen ja yksilönä ilman yhteisöä hänellä ei ollut suurtakaan merki-
tystä. Tiivis yhteisö – oli se sitten suku, kylä tai ammattikunta – merkitsi 
arvojärjestystä ja sosiaalista kontrollia. 

Yhteisön ulkopuolelta tuleva oli epäilyttävä etenkin silloin, jos tulija ei 
selkeästi kuulunut mihinkään hyväksyttävään ryhmään. Tällainen ulko-
puolinen tulija saattoi olla rikollinen. Myös pyhiinvaeltajat ja ulkopuolelta 
tulevat kauppiaat eivät kuuluneet automaattisesti yhteisöön, mutta heidän 
asemansa oli tietenkin hyväksyttävämpi ja ymmärrettävämpi kuin rikolli-
sen. Koska esimerkiksi yhteisön ulkopuolelta tulevilla kauppiailla ei ollut 
yhteisön lakien edessä asemaa, oli tavallista, että kauppiaat hakivat suo-
jelusta paikallisen päällikön tms. luota. Päällikkö takasi kauppiaiden tur-
vallisuuden ja aseman, usein sopivaa lahjaa vastaan. Keskiajalla matkailua 
ei harrastettu huvin vuoksi, sillä se oli varsin vaivalloista ja vaarallistakin. 
Mikäli ihmiset lähtivät liikkeelle kotiseudultaan, siihen oli aina jokin hyvä 
syy: kaupankäynti, pyhiinvaellus, nälänhätä tai sota. Saagoissa matkusta-
mista, varsinkin kaukaisiin maihin, käytetään kirjallisena tyylikeinona. 
Päähenkilö matkustaa kaukomaille tekemään urotekoja ja palaa kotiinsa 
sankarina.⁹ Kun kyseessä on hurskas kuningas, on tietenkin sopivaa, että 
hän levitti kristinuskoa pakanoille ja taisteli heitä vastaan.

Kaiken kaikkiaan Heimskringlassa on erotettavissa seuraavat kanssakäymi-
sen muodot muukalaisten kanssa: kaupankäynti, avioliitot ja uskontoon 
liittyvät seikat. Jos sodat ja muut aseelliset konfliktit lasketaan yhdeksi, 

9 Zilmer 2003, 549–550; Hastrup 1985, 223.
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vaikkakin negatiiviseksi, kanssakäymisen muodoksi, ne muodostavat yh-
den osion. Keskityn tässä artikkelissa vain kolmeen ensiksi mainittuun 
kanssakäymisen muotoon.

Heimskringlassa kaupankäynti ei näyttele merkittävä roolia, mutta sieltä 
löytyy mainintoja siitä, kuinka esimerkiksi islantilaiset kävivät kauppaa 
Norjassa tai että Norjassa oli tanskalaisia, flaamilaisia ja saksilaisia kauppi-
aita. Kauppiaiden asemasta Norjassa tai kanssakäymisestä heidän kanssaan 
ei kerrota. Poikkeuksen tässä muodostavat islantilaiset kauppiaat, jotka 
joutuivat usein tekemisiin Norjan kuninkaan kanssa. Näin kävi esimer-
kiksi silloin, kun islantilaiset kauppiaat yrittivät vältellä kuningas Olavi 
Tryggvenpoikaa, joka käännytti alamaisiaan pakolla kristinuskoon. Saagan 
mukaan kuningas kielsi islantilaisia kauppiaita matkustamasta pois ilman 
lupaa ja ainakin jotkut heistä kääntyivät kristinuskoon pakon edessä¹⁰. 

Vaikka Heimskringla ei pysty valaisemaan sitä, millainen asema ulkomaalai-
silla kauppiailla oli Norjassa tai millaista vuorovaikutusta heidän kanssaan 
käytiin, tiedämme muiden lähteiden perusteella, että ulkomaalaiset kaup-
piaat eivät nauttineet samanlaisesta asemasta kuin paikallinen väestö. Luul-
tavimmin kanssakäyminen oli rauhallista, vaikka Heimskringlassa on myös 
esimerkkejä siitä, kuinka norjalaisten rauhallinen kauppamatka ulkomailla 
saattoi muuttua tilanteen tullen ryöstöretkeksi¹¹. Ennen 1600-lukua ero 
kauppa- ja ryöstöretken välillä olikin usein hiuksenhieno¹².

Avioliitot nousevat sen vuoksi tärkeäksi kanssakäymisen muodoksi, että 
Heimskringla on täynnä mainintoja siitä, kuka on naimisissa kenenkin kans-
sa tai kuinka avioliittoja solmittiin rauhan takeeksi. Lisäksi tyypillinen koh-
taus saagoissa kuvaa, kuinka morsian ryöstetään. Oman kokonaisuutensa 
muodostavat maininnat niistä avioliitoista, joissa toinen osapuoli (pääasiassa 
morsian) on kotoisin ”Pohjoismaiden” (Norðrlönd) ulkopuolelta. Viimeksi 
mainittu kategoria on tietenkin kiinnostava muukalaisnäkökulman kannalta. 
Osa näistä avioliitoista on sellaisia, ettei niiden historiallisuutta voida vahvis-
taa, mutta mielenkiintoista onkin jälleen se, millaisen kuvan ne välittävät. 

10 ÓlTrygg LXXXI–LXXXII.
11 Esim. Ólhelg CXXXIII.
12 Ohler 1996, 64.
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Avioliitoilla vahvistettiin rauhansopimuksia ja solmittiin liittolaisuussuh-
teita. Norjan kuninkaiden ollessa kyseessä voidaan myös puhua pyrkimyk-
sestä (ei välttämättä kuitenkaan tietoisesta) eksogamiaan. Tällaisena äärim-
mäisenä eksogamian muotona pidetään avioliittoa norjalaisen kuninkaan 
ja finneihin¹³ kuuluvan naisen välillä. 

Gro Steinsland on tutkinut näitä avioliittoja saagakirjallisuudessa ja otta-
nut rinnalle myös skandinaavisen mytologian esimerkit. Steinsland on sitä 
mieltä, että malli eksogamialle löytyy mytologiasta, jossa kerrotaan juma-
lien ja jättien naisten liitoista. Tällainen kahden äärimmäisyyden yhdisty-
minen avioliitossa oli hieros gamos, joka loi aina jotakin uutta, poikkeuk-
sellista ja merkittävää: kuninkaan tai hallitsijan. Kuninkaan prototyyppi 
oli siis jumalan ja jättinaisen jälkeläinen. Jättiläiset ovat skandinaavisessa 
mytologiassa hyvin ambivalentteja hahmoja, jotka ilmensivät luonnotto-
muutta ja muukalaisuutta aasa-jumalien maailmassa. Juuri jättien nainen 
edustaakin äärimmäistä muukalaisuutta skandinaavisessa mytologiassa.¹⁴ 
Steinslandin mukaan skandinaavisen mytologian jättien naiset muuttuivat 
finnien naisiksi (finnkonur) keskiajan teksteissä¹⁵. Väite ei ole mitenkään 
kaukaa haettu, sillä keskiajalla finnit olivat lähin esimerkki norjalaisille pa-
kanoista. Heimskringlassa on joitakin esimerkkejä avioliitoista finnien nais-
ten kanssa¹⁶. Yhteistä näille liitoille on se, että ne kaikki päättyvät jollain 
tapaa onnettomasti – pahimmillaan vaimo tappaa miehensä. 

Saagojen viesti voi olla se, että finnien naiset, jotka edustavat äärimmäistä 
muukalaisuutta, eivät voi tuoda mitään hyvää mukanaan. Toisaalta esim. 
Else Mundal, joka on tutkinut norjalaisten ja saamelaisten välisiä suhteita 
keskiajalla, on sitä mieltä, että juuri mytologian avioliittomallit jumalien ja 
jättien naisten kanssa vaikuttivat siihen, että norjalaiset suhtautuivat posi-
tiivisesti saamelaisiin¹⁷. Vasta kristinuskon vakiinnutettua asemansa Nor-
jassa alettiin finneihin suhtautua negatiivisemmin – jopa siinä määrin, että 

13 En ota tässä artikkelissa kantaa finnien (isl. Finnar) etnistä taustaa koskevaan keskusteluun. 
Pääasiassa finneillä tarkoitettaneen saagoissa useimmiten nykyisen Norjan, Ruotsin, Suomen 
ja Pohjois-Venäjän alueilla asuneita saamelaisia. Finneistä ja heidän muukalaiskuvastaan, ks. 
Aalto 2003.
14 Clunies Ross 1994, 66–69, 164–165.
15 Steinsland 1991, 212.
16 Yng XIII, Yng XIX, Hhárf XXV.
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kanssakäyminen heidän kanssaan kiellettiin lailla. Taustalla lienee kirkon 
halu kontrolloida jäseniään ja heidän tekemisiään pakanoiden kanssa.

Kuten edellä olevasta käy ilmi, juuri kristinuskon juurtuminen vaikutti 
syvästi siihen, miten norjalaiset ja islantilaiset alkoivat suhtautua oman 
yhteisönsä ulkopuolisiin, mikä näkyy myös Heimskringlassa. Jo edellä esi-
merkkinä käytetyt finnit ovat paras esimerkki tästä Heimskringlassa. Snorri 
pohjaa finnien kuvaukset skandinaaviseen mytologiaan, mutta kaiken kaik-
kiaan finnien muukalaiskuvaa leimaa negatiivisuus, mikä lienee pääasiassa 
kristinuskon vaikutusta. Tämä tulee esiin siten, että finneihin liitetään aina 
taikuutta tai noituutta, mikä oli tietenkin kristittyjen näkökulmasta peräi-
sin paholaisesta. Snorri itse oli saanut kasvatuksensa ja sivistyksensä kasva-
tusisältään Jónilta, joka oli kirkon diakoni. Muutenkin Snorrin kasvatusta 
ja koulutusta lienee leimannut vahva kristillisyys. 

Muita kristinuskon kannalta vähintäänkin epäilyttäviä ryhmiä Heimskring-
lassa ovat bjarmit, vendit ja nk. siniset miehet (blámenn), joilla viitattiin 
Espanjan maureihin, saraseeneihin tai Afrikan mustiin. Bjarmit, jotka saa-
gojen mukaan asuivat jossain Vienanmeren seuduilla, palvoivat epäjuma-
laansa Jomalia ja uhrasivat sille aarteitaan. Vendit olivat nykyisen Pohjois-
Saksan tienoilla eläneitä länsislaaveja, ja heidät kuvattiin verenhimoisiksi 
pakanoiksi, jotka tekivät ryöstöretkiään kristittyjen maille mm. Tanskaan ja 
veivät kristittyjä orjuuteen. Usein näihin tarinoihin liittyi jokin ihme, joka 
pelasti kristityt pakanoiden kynsistä. ”Siniset miehet” olivat ristiretkeläis-
ten perivihollisia, sillä olivathan he muslimeja. Heidän muukalaisuuttaan 
ja toiseuttaan korosti vielä nimitys, joka viittasi erilaiseen ihonväriin¹⁸. 

Ero kristittyjen ja ei-kristittyjen välillä käy selväksi viimeistään, kun ver-
tailukohdaksi otetaan saksit, englantilaiset tai flaamit. Heidät mainitaan 
ohi mennen esim. kaupankäynnin yhteydessä, mutta mitään muuta heistä 
ei sitten sanotakaan. He eivät poikenneet uskonnoltaan, ulkomuodoltaan 
tai tavoiltaan niin paljon islantilaisista tai norjalaisista, että se olisi ollut 

17 Mundal 1996, 111.
18 Adjektiivi blár tarkoittaa tässä yhteydessä mustaa eikä sinistä. Blámenn-nimitys viittaa saa-
goissa riippuen tapauksesta tummaihoiseen tai yleensä muslimeihin, jotka eivät kuitenkaan 
välttämättä olleet tummaihoisia. Nk. muinaissaagoissa (fornaldarsögur) blámenn-nimitystä 
käytettiin yliluonnollisista hahmoista, jotka olivat usein berserkkiraivon valtaamia taistelijoita.
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mainitsemisen arvoista. Tätä taustaa vasten Heimskringla ilmentää aikansa 
kristillistä maailmankuvaa, jossa maailma jakautui nimenomaan kristilli-
seen yhteisöön (Christianitas) ja sen ulkopuolelle jääviin eli pakanoihin ja 
vääräuskoisiin.

Me ja muut

On selvää, että Heimskringlan muukalaiskuvat eivät kerro siitä, miten islan-
tilaiset ja norjalaiset todellisuudessa suhtautuivat muukalaisiin, vaan siitä, 
miten ihmiset ko. kulttuuripiirissä ymmärsivät oman yhteisönsä ulkopuo-
lisen maailman. Edes Snorrilla, joka oli sivistynyt ja joka oli matkustellut, 
ei varmasti ollut ensi käden tietoa Islannin ja Norjan ulkopuolella asu-
vista ihmisistä. Emme esimerkiksi tiedä, tapasiko Snorri koskaan Norjan 
matkoillaan ketään finniä. Muukalaiskuvien taustatekijöiksi osoittautuvat 
skandinaavinen mytologia ja ennen kaikkea kristinusko. 

Niinpä ei olekaan yllättävää, että äärimmäistä toiseutta Heimskringlassa 
edustavat ne, jotka eivät kuulu kristittyjen piiriin. Tiedot muista kansois-
ta perustuivat suulliseen tai kirjalliseen perimätietoon, jota kristinusko 
väritti. Maantieteellisellä etäisyydellä ei ollut kovinkaan paljon tekemis-
tä muukalaisuuden kanssa, koska ihmisillä oli muutenkin kovin hatara 
ja epämääräinen käsitys ympäröivästä maailmasta. Silloinkin kun Snorri 
kertoo kristityistä maista Islannin ja Norjan ulkopuolella, hänen tieton-
sa ovat puutteellisia ja niitä värittää tietty kaavamaisuus. Vaikka Snorrin 
maailmankuva lienee ollut laajempi kuin keskimäärin muilla saman kult-
tuuripiirin ihmisillä, Heimskringlan välittämä muukalaiskuva heijastelee 
kuitenkin vahvasti islantilais-norjalaisen kulttuuripiirin käsityksiä, koska 
Snorri pohjasi tietonsa kristilliseen maailmankuvaan, mutta myös skandi-
naaviseen mytologiaan.
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Yng Ynglinga saga
Hhárf Haralds saga hárfagra
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Satu Lidman

Rikoshistorian lähteillä
”Toiseus” ja kunniattomuus 1500-luvun 
Baijerissa

Rikos on teko, joka rikkoo säädettyjä lakeja vastaan. Lait pe-
rustuvat käsitykseen sallitusta ja kielletystä – mutta ne myös 
muokkaavat näitä käsityksiä. Rikolliset ja muilla tavoin ydin-
yhteiskunnan ulkopuoliset henkilöt, kuten kerjäläiset ja kul-
kurit, edustivat norminvastaisuutta, vierautta ja outoutta. 
Heitä pidettiin häpeällisinä ja kunniattomina ”toisina”. Satu 
Lidman pohtii kirjoituksessaan millä tavalla ”toiseus” kohdat-
tiin uuden ajan alussa ja miten sitä voidaan tutkia.

Käsitteet. Hyötyä vai haittaa?

Historiantutkimus tarvitsee välineitä, joiden avulla menneisyys tulee ym-
märrettäväksi. Parhaassa tapauksessa käsitteet ovat tällaisia työkaluja. 
Uuden ajan alussa käytettyjen käsitteiden sisältö saattaa olla nykypäivän 
tutkijalle kuitenkin täysin vieras, vaikka sana sinänsä vielä esiintyisikin ny-
kykielessä. Tällä tavoin syntyy helposti käsitteellistä sekaannusta. Kuitenkin 
on myös varottava aikalaiskäsitteiden korvaamista suoraan moderneilla ter-
meillä, koska ne eivät välttämättä lainkaan kata toisiaan. Suorat lainaukset 
lähdetekstistä ovatkin mielestäni usein paikallaan. Niiden analyysi ja perus-
teltu sijoittaminen tekstiin avaavat ikkunan menneeseen kieleen ja vievät 
lukijan lähemmäs tutkimusobjektia. Käyttäessään moderneja käsitteitä on 
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tutkijan taas tärkeää miettiä, ovatko ne vain keinotekoinen tapa hahmottaa 
menneisyyttä vai tuleeko tutkimuskohde niiden avulla todella paremmin 
ymmärrettäväksi. Esimerkiksi ”toiseus” on täysin moderni ja varta vasten 
tutkimusta varten luotu käsite; se ei esiinny historiallisissa lähteissä.

Aika ajoin tietyt käsitteet nousevat ohjaavaan asemaan ja määrittävät ko-
konaista tutkimusaikakautta tai -suuntausta. ”Toiseus” on tällä hetkellä 
suorastaan muodikas käsite. Se on laaja ja voidaan ulottaa kattamaan eri 
aikakausia, eri näkökulmia ja eri kulttuureita. Työn alla olevassa väitöskir-
jassani tarkastelen rangaistuksien kehittymistä 1500- ja 1600-lukujen vaih-
teen baijerilaisessa rikosoikeusjärjestelmässä toisaalta annettujen normien, 
toisaalta sosiaalisen ja oikeustodellisuuden näkökulmasta. ”Toiseuden” 
käsite toimii peilinä nykyhetken ja menneisyyden välillä. Tutkimukseni 
polttopisteessä ovat häpeärangaistukset ja niiden kohteeksi joutuneet ih-
misryhmät. Ymmärtääkseen, millainen merkitys häpeärangaistuksilla oli 
aikalaisille, on paneuduttava kunnian rooliin ja sen menettämisen pelkoon 
tuon ajan yhteiskunnassa. Häpeän, kunniattomuuden ja kunnian käsittei-
den kiehtova vyyhti sisältää oleellisesti myös ”toiseuden” problematiikan, 
sillä kunniattomuus johti häpeään ja tämä johti yhteisön ulkopuolisuu-
teen. Kunniattomuus oli ”toiseutta” ja ahtaassa mielessä ”toiseus” oli myös 
kunniattomuutta. 

Omassa tutkimuksessani ”toiseus” voidaan nähdä yläkäsitteenä, jonka alle 
monet sen sisältämät ja muilla termeillä kuvatut merkitykset asettuvat. 
Saksalaisessa uuden ajan alun yhteiskuntaa ja rikollisuutta kuvaavassa kir-
jallisuudessa tämä näkökulma linkittyy myös käsitteisiin Diskriminierung 
(syrjintä), Marginalisierung (marginalisointi), Randgruppen (yhteiskunnan 
reunamilla tai ulkopuolella olevat ryhmät) ja Disziplinierung (ylimystön 
harjoittama yhteiskunnallinen kuri), sekä toisaalta Ehre (kunnia) ja Un-
ehrlichkeit (kunniattomuus). Näillä kuvataan syrjinnän ja marginalisoin-
nin mekanismeja, joiden avulla korostettiin eroa ”normaalin” yhteisön ja 
hyljeksittyjen ihmisryhmien välillä. Jälkimmäiset koettiin kunniattomiksi, 
rikollisiksi ja ”toisiksi”. Hyljeksityt ja lainsuojattomat perustivat kuitenkin 
myös omia yhteisöjään, jotka normaalin yhteiskunnan silmissä näyttivät 
”toisilta”, mutta joiden sisällä ihmiset saattoivat kokea normaaliutta. ”Toi-
seus” on siis aina subjektiivista ja suhteellista, se on katsojan silmissä.
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”Toiseus” on käsite, joka luokittelee hierarkkisesti; se vahvistaa ajatusta 
”meistä” ja ”niistä toisista”.  Mikäli omaa ja lähteiden käsitystä ”toiseudesta” 
ei pidetä erillään, saattaa tutkija luokitella tämän käsitteen avulla tietyt men-
neisyyden ihmiset ryhmään, jollaista ei aikalaisten silmissä välttämättä ollut 
olemassakaan. Puhuessaan ”toiseudesta” tutkija saattaakin näin tulla vahvis-
taneeksi jonkin ilmiön marginaalisuutta. On siis ehdottomasti erotettava 
”toiseus” tutkijan päässä ja historiallisessa ajassa, ja pidettävä mielessä myös 
historiallisten normien ja todellisen käytännön todennäköiset eroavaisuu-
det. Toisin kuin ”toiseus”, ovat kunnia ja häpeä käsitteitä, jotka esiintyvät 
laajasti aikalaisten kielenkäytössä niin juridisissa kuin kaunokirjallisissakin 
lähteissä. Saksalaisen rikoshistorian laajalti käyttämä kunnian määrittele-
minen ”sosiaaliseksi koodiksi” tai ”sosiaaliseksi omaisuudeksi”¹ on oman 
tutkimukseni kannalta puutteellinen lähtökohta, sillä kunnialla oli myös ju-
ridinen puolensa. Itse näen kunnian dualistisesti yhtäältä yhteiskunnalliseen 
statukseen liittyvänä ja sosiaalisena arvona, toisaalta yksilön oikeusaseman 
perustana. Jälkimmäistä voitiin vahingoittaa vain juridisilla toimenpiteillä, 
kun taas maine ja sosiaalinen kunnia riippuivat yhteisön reaktioista.

Jos ajatellaan, että kaikki normista poikkeava todella oli aikalaisten sil-
missä ”toiseutta”, saattaa jäädä huomaamatta, etteivät ihmisten todelliset 
asenteet ja käytänteet välttämättä vastanneet ylimystön asettamia ihanteita 
tai lainsäädäntöä. Toisaalta juuri käytännön ja tavoitteiden ristiriita johtaa 
normiston tiukentumiseen, kun tätä kautta koetetaan muuttaa todellisuut-
ta. Kunnian ja kunniallisuuden kautta uuden ajan alun ihminen saattoi 
kuitenkin määritellä itsensä kuuluvaksi ”meihin”, siis normaaliin. Kunniat-
tomuus oli epätoivottavaa, uhkaavaa ja pelottavaa. Se rinnastettiin rikolli-
suuteen ja vaaraan. Käytännössä se oli syrjäytymistä tai syrjäyttämisen koh-
teena olemista. ”Toiseuden” perspektiivistä tutkijalle avautuu mahdollisuus 
tarkastella uuden ajan kunniakäsityksiä, lainsäädäntöä ja rikosoikeudellista 
todellisuutta nykypäivän käsitteillä. Tällöin menneisyys parhaimmassa ta-
pauksessa tulee meitä lähemmäksi ja paremmin ymmärrettäväksi. ”Toiseu-
den” tutkiminen auttaa hahmottamaan ”normaalin” suhteellisuuden. Se, 
mitä kulloinkin pidetään normaalina, onkin ajasta, paikasta ja kulttuurista 
riippuvaista.

1 Esim. Gerd Schwerhoff ja Martin Dinges perustavat kunnia-teoriansa tähän alun perin 
Pierre Bourdieun lanseeraamaan käsitteeseen.
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Lähteet ja metodit. Miten tutkia ”toiseutta”? 

Väitöskirjatutkimukseni tapahtumapaikkana on München, joka oli Baije-
rin herttuoiden residenssikaupunki. Siellä syntyivät lait, joita koko herttua-
kunnassa oli noudatettava. Lainsäädäntö oli kerroksellista: ylinnä keisaril-
linen laki, johon herttuoiden säädökset pohjautuivat, alinna kaupunkien 
porvarillinen lainsäädäntö, joka Münchenissä ajoittain mukautui erityisen 
voimakkaasti herttuoiden tahtoon. Kaupungissa vallitsikin jatkuva valta-
taistelu hoviraadin ja kaupungin raadin välillä, ja aikalaisillekin oli usein 
varsin epäselvää, kummalla missäkin yksittäisessä oikeustapauksessa oli 
tuomiovalta. Yleisluonteisesti herttuoita kiinnosti tietenkin etupäässä koko 
valtakuntaa uhkaavan rikollisuuden kitkeminen ja raatia kaupungin sisäi-
nen turvallisuus. Residenssikaupunkina Münchenin tuli toimia esimerkki-
nä koko valtakunnalle, joten herttuat puuttuivat raadin päätöksiin joskus 
hyvinkin rajusti. Metodien ja lähdekritiikin suhteen ei tätä vallan kahtia-
jakoa uuden ajan alun Münchenissä voida sivuuttaa: toisaalta on olemassa 
hovin, toisaalta kaupungin raadin lähteitä. Näiden syntytaustat ja tarkoi-
tusperät ovat erilaisia. Kummatkin kertovat tapahtumahetken todellisuu-
desta omasta näkökulmastaan.

Tutkimukseni lähteet voidaan jakaa kahteen ryhmään myös seuraavalla 
tavalla: yhtäältä normisto ja toisaalta normien toteutuminen käytännössä. 
Ensimmäinen ryhmä koostuu mm. herttuoiden julkaisemista säädöksistä, 
mandaateista ja laeista, jotka tähtäsivät yhteiskunnan vakauteen kriminali-
soinnin, normittamisen ja rankaisun avulla. Mandaatit ja lakikirjat olivat 
1500-luvun alusta alkaen järjestään painettuja. Koska niitä haluttiin levit-
tää herttuakunnan jokaiseen kolkkaan paikallisten viranomaisten ja väes-
tön ohjenuoriksi, olivat painokset kohtuullisen laajoja ja jälkipolvillekin 
on säilynyt useampia kappaleita. Siksi tämä normisto on säilynyt käytän-
nössä sataprosenttisesti. Verrattuna käsikirjoituksiin sujuu painetun tekstin 
lukeminen tietenkin varsin nopeasti, joten tällaisen aineiston läpikäyminen 
kokonaisuudessaan on hyvinkin mahdollista. Näin hahmottuu kuva nor-
miston muuttumisesta vuosikymmenten kuluessa. Myös kaupungin raati 
julkaisi vastaavanlaisia mandaatteja ja säädöksiä, mutta ne olivat käytän-
nössä kopioita herttuallisesta lainsäädännöstä. 

Kuva 1. Saksalaista kursiivia 1600-luvun alusta. Ote Riikan raadin pöytäkirjasta, jossa mm. 
varas tuomitaan hirtettäväksi. Riikan kaupunginarkisto. Kuva Satu Lidman ©.➝
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Joidenkin aikalaiskirjailijoiden tekstit voidaan myös ymmärtää normi-
lähteiksi, sillä niissä kuvaillut säädökset ja käytöstavat olivat ideaaleja, ei-
vät toteutunutta todellisuutta. Esimerkiksi Erasmus Rotterdamilaisen² ja 
Friedrich Dedekindin³ käytösoppaat, sekä Johannes Paulin⁴ satiirikokoel-
ma luovat kuvaa uuden ajan alun kunniakäsityksestä ja samalla käänteisesti 
siitä, mitä pidettiin häpeällisenä. Abraham Sauerin⁵ ja Jacob Döplerin⁶ lai-
nopillisissa tutkielmissa pohditaan lakia ja oikeutta historiallisten ja oman 
ajan oikeustapausten kautta. Niistä välittyy kuva kunniallisuudesta ja kun-
niattomuudesta – tai normaaliudesta ja ”toiseudesta”. Baijerin herttuoiden 
hovisihteeri Albertinuksen⁷ moraalisuskonnollinen propagandateos Hauß-
policey (Kotipoliisi) määrittelee kovin sanoin hyväksytyn ja sallitun käytök-
sen rajaa. Vaikka tällaiset teokset ovatkin yhden kirjoittajan luomuksia, 
voivat ne kuitenkin toimia esimerkkeinä aikalaisten ajattelusta ja asenneil-
mastosta. Herttuoiden tiedetään mm. saaneen kasvatuksensa Erasmuksen 
teksteihin nojautuen, eikä liene sattumaa, että he palkkasivat Albertinuk-
sen kaltaisen jyrkän katolilaisen miehen hovinsa palvelukseen.

Toiseen lähderyhmään kuuluvat sen sijaan raadin pöytäkirjat ja tuomio-
kirjat, joihin kirjattiin kuulustelut, langetetut tuomiot ja toimeenpannut 
rangaistukset. Koska Münchenin raati joutui mm. 1600-luvulla sotien ta-
kia useaan otteeseen pakenemaan kaupungista, ja raadin arkistoa siirrel-
tiin paikasta toiseen tulipalojenkin tieltä, ei pöytäkirjamateriaalia monien 
vuosien kohdalla ole enää olemassa. Osittain materiaalia tuhoutui myös 
toisessa maailmansodassa, kun raatihuone pommitettiin maan tasalle. 
Säilyneet asiakirjat ovat kuitenkin yllättävän hyvässä kunnossa ja vesiva-
hingoiltakin on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vältytty. Koska 
pöytäkirjat ovat käsinkirjoitettuja, eikä niitä ole puhtaaksikirjoitettu, on 
niiden lukeminen työlästä ja aikaa vievää. Siksi on välttämätöntä toimia 
otosperiaatteella ja siis käsitellä vain muutamat vuodet kokonaisuudes-

2 Rotterdam, Erasmus von: Ein nutzliche underwisung eines Christllichen fürsten wol zu regie-
ren (1521) & De civilitate morum puerilium. Höfische und züchtige Sitten (1563).
3 Dedekind, Friedrich: De morum simplicitate. Grobianus. Von groben sitten vnd vnhöflichen 
geberden (1551).
4 Pauli, Johannes: Schimpf und Ernst (1522).
5 Sauer, Abraham: Straffbüchlein von Abraham Sauer (1579).
6 Döpler, Jakob: Theatrum poenarum, suppliciorum et executionum criminalium oder Schaup-
latz der Leibes- und Lebensstrafen (1693).
7 Albertinus, Aegidius: Haußpolicey (1602).
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saan⁸. Pöytäkirjamateriaali ei toisin sanoen missään tapauksessa voi antaa 
niin kattavaa kuvaa kuin normisto. Sen avulla on kuitenkin mahdollista 
porautua syvälle joihinkin yksittäisiin rikostapauksiin. Pöytäkirjoista löytyi 
paljon häpeärangaistustuomioita ja ylipäätään rikostapauksia, joissa kun-
niattomuus ja ”toiseus” olivat merkittävässä asemassa. Näiden esimerkkita-
pausten kautta piirtyy kuva lainkäytön todellisuudesta.

Vaikka raadin pöytä- ja tuomiokirjat periaatteessa kertovatkin toteutu-
neista rangaistuksista on niiden suhteen muistettava lähdekritiikki. Teksti, 
joka meillä tänä päivänä on mahdollista lukea, on käytännössä yksittäi-
sen kirjurin tulkintaa vuosisatojen takaisesta tilanteesta. Helpottaakseen 
työtään saattoi hän lyhennellä lausuntoja, jättää jotakin kokonaan pois tai 
yhdistellä asioita aiemmin puhuttuun. Vaikka pöytäkirjan pitäminen oli 
tähän aikaan jo käytännössä varsiin yleistä ja oikeuden istunnoissa myös 
lakisääteistä, ei kirjurin avuksi ollut vielä kehittynyt kovinkaan tarkkaa 
ohjeistoa. Se, miten lausunnot, tunnustukset ja tuomiot on kirjattu ylös, 
ei vastaa todellisuutta kuin osittain. Suurin osa käyttämästäni pöytäkirja-
materiaalista on saman kirjurin, Michael Mändlin käsialaa. Aloittaessaan 
virassaan 1590-luvun alussa oli hän ilmeisesti nuori ja innokas ja kirjasi sa-
natarkasti kaiken puhutun ylös. 1600-luvun puolella merkinnät ovat mo-
nessa tapauksessa kutistuneet muutamaan toteavaan riviin. Välillä käytetty 
kieli paljastaa, että todistajien autenttisina lausuntoina ylöskirjatut lauseet 
ovatkin kirjurin muotoilemia. Esimerkiksi lasten tai kansanihmisten suu-
hun laitetut lakitermit kertonevat tästä. Pöytäkirjoissa esiintyviä ratkaisuja 
ja käsittelytapoja ei voida yleistää myöskään koskemaan koko Baijeria, saati 
sitten koko Saksan aluetta tai Eurooppaa, vaan ne toimivat nimenomaan 
esimerkkinä yhden kaupungin kohdalla. 

Toiseuden todellisuus. Mitä ”toiseus” oli ja miten 
siihen suhtauduttiin?

Myöhäiskeskiajalla Euroopan taloudellinen tilanne muuttui huonommaksi 
ja köyhyys kasvoi kaikilla alueilla. Alettiin etsiä entistä ahkerammin keino-
ja päästä kerjäämisen ongelmasta: tyhjäntoimittajat haluttiin saattaa jär-

8 Säilyneestä pöytäkirjamateriaalista valitsin vuosien 1596, 1600, 1604, 1609, 1613 ja 1617 
teemaan liittyvät rikostapaukset käsiteltäväksi kokonaisuudessaan. Näiden väliin jääneet vuo-
det luin kursorisesti etsien tarkennuksia esiin nousseisiin tapauksiin.
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kevään puuhaan ja köyhät töihin.⁹ 1500-luvun kuluessa inflaatio kiihtyi 
entisestään, ja hinnat ja verot nousivat tuntuvasti myös Baijerin herttu-
akunnassa.¹⁰ Kuten Euroopan hallitsijat muutoinkin, niin myös Baijerin 
ruhtinaat ja kaupunkiylimystö kamppailivat taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikeuksien kanssa. Kurjuus ja suojattomuus muodostivat otollisen maa-
perän nopeasti leviävälle epätoivolle ja kasvavalle rikollisuudelle. Yhä suu-
remmat ihmisjoukot vaelsivat paikasta toiseen etsien ravintoa ja parempaa 
toimeentuloa. Nämä yhteiskunnan reunamille joutuneet ryhmät joutuivat 
yleensä kohtaamaan epäluuloa ja pelkoa, ja ne leimautuivat ihmisten mie-
lissä yhä selvemmin kunniattomiksi ja ”toisiksi”.

Uuden ajan alkua kohti tultaessa oli kunnia kehittymässä yhä tärkeämmäk-
si identiteetin ja elämän mahdollisuuksien perustaksi. Kunnian vähentymi-
nen tai täydellinen tuhoutuminen rajoittivat merkittävästi mahdollisuuk-
sia normaaliin elämään.¹¹ Yleinen käsitys siitä, että yksittäisen henkilön 
tekemä rikollinen teko ei loukkaa vain tämän, vaan koko yhteisön kun-
niaa siitä johtuvan rikkoutuneen maailmanjärjestyksen ja jumalallisen vi-
han takia, oli laajalle levinnyt.¹² Vähäisen individualismin yhteiskunnassa 
sanktioitiin kollektiivisia arvoja loukanneet rikokset rankimmin.¹³ Tästä 
asetelmasta syntyi eräänlainen kollektiivinen motivaatio ja tarve huolehtia 
epäilyttävinä tai suorastaan rikollisina pidettyjen ryhmien tarkkailemises-
ta, vangitsemisesta ja tuomitsemisesta. Tällainen ”kyttäysilmapiiri” palveli 
byrokratisoituvaa ja ylimystöjohtoista kontrolliyhteiskuntaa, jonka rangais-
tusjärjestelmää häpäiseminen ja syrjintä leimasivat. 

Rankaiseminen ei uuden ajan alussa suinkaan tähdännyt kaidalta polulta 
harhautuneen yksilön sosiaalisen aseman eheyttämiseen. Kyseessä oli pi-
kemminkin epäilyksen alaiseksi joutuneen joukon leimaaminen, jotta ns. 
normaalit ja kunnialliset ihmiset voitaisiin selkeämmin erottaa kunniatto-
mista. Mitä enemmän vastoinkäymisiä, kuten sotia, nälkäkatastrofeja tai 
luonnonmullistuksia yhteisö joutui kohtaamaan, sitä suurempi oli sen tarve 

9 Geremek 1988, 7, 68–75.
10 Schwab 1992, 173–175.
11 Enemmän kunnian roolista uuden ajan yhteiskunnassa: Lidman 2002, 263–265.
12 Esim. BayHstA: KMS 1541/X/3; Schwerhoff 1991, 162 ja 230. 
13 Schwerhoff koskien mm. Emil Durkheimin teoriaa mekaanisesta solidaarisuudesta: 
Schwerhoff 1991, 28–29
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löytää syyllinen, jota voitaisiin rangaista. Leimaamalla jokin ryhmä ”toiseu-
teen” luotiin näin pohja sen syrjimiselle. Uuden ajan alun ihmisen ja val-
lankäyttäjien suhtautumisesta ”toiseuteen” kertoo kuvaavasti herttuallisen 
lainsäädännön kehitys 1500-luvulla Baijerissa. Mandaateissa ja maanlaeissa 
erilaiset ihmisryhmät, joiden yhteinen nimittäjä oli juuri lähinnä yhteisön 
ja sen normien ulkopuolella eläminen, oli syy siihen mikä tahansa, nipu-
tettiin yhdeksi epäilyttäväksi ja vaaralliseksi joukoksi. Seuraavassa pohdin 
kunniaa ja ”toiseutta” mm. vuoden 1516 Baijerin maanlain näkökulmasta. 
Siinä esiintyvät ”toiseuden” kohtaamisen periaatteet tulivat määrittelemään 
säädettyjä normeja, kansalaisten asenteita ja viranomaisten toimintaa pit-
källe 1600-luvulle asti.

Vuonna 1516 julkaistulla maanlailla haluttiin taata yleinen rauha ja tur-
vallisuus herttuakunnassa. Ylimystöä neuvottiin ja velvoitettiin ryhtymään 
toimenpiteisiin kaikkien ”epäilyttävien henkilöiden” suhteen. Mm. rihka-
ma- ja kulkukauppiaat, sekä kaikenlaiset maankiertäjät kuvattiin petollisina 
ihmisinä, jotka yrittivät tahallisesti vahingoittaa tavallista kansaa. Kuljeske-
levia kaupustelijoita ei pitänyt sietää koko herttuakunnassa.¹⁴ Myös esiin-
tyvien taiteilijoiden, musikanttien, ilveilijöiden ja muiden komedianttien 
sekalainen joukko joutui herttuoiden ”mustalle listalle”.¹⁵ Soittoniekkojen 
ja muiden esiintyjien marginalisoinnin juuret löytyvät kirkkoisien teksteis-
tä, joissa teatteri kuvattiin paholaisen tuotteena ja näyttelijät pakanallisina 
ja siveettöminä. Tällaisten ammattiryhmien ja kirkollisten tai uskonnollis-
ten normien välinen konflikti oli suurin syy niiden yhteiskunnalliseen mar-
ginalisointiin. Soittoniekassa ruumiillistuivat maalliset ilot, joille tavalliset 
ihmiset eivät uskonnollisten ihanteiden takia välttämättä voineet antautua. 
Koska he yleensä esiintyivät kapakoissa, majataloissa, markkinoilla ja yksi-
tyisjuhlissa, yhdistettiin heidät ruokottomaan elämäntapaan, juoppouteen 
ja pelihimoon.¹⁶ Ajan synnintuntoisen ilmapiirin mukaisesti nämä oli kiel-
letty monissa mandaateissa.

Määrällisesti suurin ja myöhäiskeskiajalta lähtien alati kasvava syrjäytynei-
den joukko olivat kerjäläiset. Aikalaiset satiirit, saarnat, pilkkalaulut sekä 

14 BayStabi, Res 2/Bavar. 244 (1516), ff.  Jv v-Jvi r. Lainausmerkeissä olevat ja kursiivilla 
kirjoitetut otteet ovat suoria käännöksiä ko. lähteistä.
15 Enemmän vaeltelevista soittoniekoista: Brandhorst 1994, 157.
16 Brandhorst 1994, 164–165.
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➞Kuva 2. Myöhäiskeskiaikainen rajapaalu Münchenissä. Kiveen hakattu Wittelsbachien 
herttuasuvun vinoruutuinen vaakuna kertoo, että paalun tällä puolen alkaa Baijerin herttu-
akunnan alue. Paalun toisella puolella taas on kaupungin tuomiovaltaan kuuluva linnarau-
han alue, jonka merkkinä on Münchenin munkkiaiheinen vaakuna. Kaupungista karkotetut 
tuotiin tällaisen rajapyykin kohdalle, koko herttuakunnasta karkotetut vietiin valtakunnan 
rajalle saakka. Kuva Satu Lidman ©.

lait ja rangaistusmääräykset tähtäsivät kerjäläisten vähentämiseen samalla 
kun valitukset huijarikerjäläisistä lisääntyivät.¹⁷ Kerjäläiset eivät olleet mi-
kään yhtenäinen köyhien ryhmä, vaan joukko erilaisissa elämäntilanteissa 
olevia henkilöitä: spitaalisia, opiskelijoita, kerjäläismunkkeja, pyhiinvael-
tajia, raajarikkoja, sairaita, orpoja, nälkäkatastrofien, luonnonmullistuksi-
en ja sotien uhreja sekä työttömiä ja työtä vieroksuvia ihmisiä.¹⁸ Almujen 
pyytämisen lisäksi kuului ammattimaisen kerjäämisen tekniikoihin myös 
erilaisten vammojen, sairauksien ja ruumiillisten vikojen esitteleminen. 
Näin pyrittiin legitimoimaan kerjääminen ja herättämään parempiosais-
ten säälintunne.¹⁹ Usein vammat eivät olleet aitoja, vaan erilaisia paiseita, 
märkiviä haavoja tai muita ruumiinvammoja saatettiin lavastaa ja jäljitellä, 
jäseniä käärittiin riepuihin ja taudinkohtauksia näyteltiin dramaattisesti. Ei 
siis ihme, että kerjäläisiä pidettiin petollisina. 

Niin kutsutut kotikerjäläiset muodostivat hajanaisen ryhmän, jonka yhtei-
nen nimittäjä oli kuuluminen tiettyyn paikkakuntaan ja tunnettuus siellä 
asuvien ihmisten joukossa.²⁰ Vain heillä oli oikeus nauttia paikkakunnan 
asukkaiden almuja. Sallittu ja rangaistava kerjääminen haluttiin selkeästi 
erottaa toisistaan.²¹ Henkilöt, joilla ei ollut ylimystön lupaa kerjätä, eivät 
saaneet rangaistuksen uhalla kerjätä Baijerin alueella, ja heidät oli karko-
tettava.²² Lapset, jotka yrittivät tienata leipänsä kerjäämällä tuli ottaa ”pois 
kerjäläisvanhemmiltaan ja laittaa nämä käsityöhön tai muuhun sopivaan 
puuhaan, taikka rakennustyöhön, ja pitää heidät siellä, jotta he eivät olisi riip-
puvaisia kerjuusta”.²³ Ensisijaisesti kyseessä ei sittenkään liene ollut huoli 
näiden lasten hyvinvoinnista sinänsä, vaan pikemmin pelko yhteiskunnan 

17 Hergemüller 1994, 11–12.
18 Irsigler & Lassotta 2001, 44–45.
19 Geremek 1988, 63–64; Irsigler & Lassotta 2001, 48–56.
20 Irsigler & Lassotta 2001, 24.
21 BayStabi, Res 2/Bavar. 244 (1516), ff. Cv r .
22 BayStabi, Res 2/Bavar. 244 (1516), ff. Cv v.
23 BayStabi, Res 2/Bavar. 244 (1516), ff. Cv r-Cv v.
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epävakauden kasvusta. Kerjäämisen noidankehä koetettiin tällä tavoin kui-
tenkin katkaista, ja siinä mielessä myös syrjäytyminen estää. Kotikerjäläiset 
muodostivat ryhmän ”meidän” ja ”niiden toisten” välissä. He eivät olleet 
yhtä vieraita ja uhkaavia kuin tuntemattomat kiertolaiset. Usein he joutui-
vat kuitenkin julkisten häpeärangaistusten kohteeksi.

1400-luvun alussa oli Saksan keisarikuntaan saapunut ensimmäisen kerran 
romaniväestöä. He olivat varattomia ja vailla vakinaista asuinsijaa. Vuo-
sisadan lopulla oli heidän elämänsä viimeistäänkin muuttunut katkeraksi 
selviytymiskamppailuksi ylimystön harjoittamaa vainoa vastaan.²⁴ Maan-
laissa evättiin nyt mustalaisilta kokonaan pääsy Baijerin alueelle. Heidät 
kuvattiin joukkona, joka aiheutti monenmoista pahaa tavallisille maalaisih-
misille, eivätkä he siksi ”saisi enää vaellella edes takaisin” herttuan mailla.²⁵ 
Suhtautuminen romaniväestöön oli jyrkempää kuin muiden ryhmien koh-
dalla. Maanlaissa määrättiin jopa, että ”jos heidät tavattaisiin vielä herttu-
ankunnan mailta, ja joku asukas nousisi heitä vastaan, ei tämä olisi rikkonut, 
eikä tehnyt mitään väärää meitä [herttuoita], eikä ylimystöään vastaan.” ²⁶ 
Jos siis herttuan alamainen joutuisi tappeluun mustalaisen kanssa ja tulisi 
vahingoittaneeksi tätä, ei häntä voitaisi siitä rangaista. Näin mustalaisista 
oli tullut virallisesti lainsuojattomia ja oikeudettomia. Rikollisten ohella 
heidän voidaan katsoa edustaneen äärimmäistä ”toiseutta”.

Ulkopuoliset kerjäläiset, erilaiset kaupustelijat ja maankiertäjät, sekä tyh-
jäntoimittajat, ja tietenkin ne, jotka yrittivät kerjätä ilman asianomaista 
valtakirjaa, sekä ”muut sellaiset epäilyttävät ihmiset” eivät maanlain mukaan 
saaneet viipyä missään pitempään kuin yhden yön yli.²⁷ Monin paikoin oli 
sattunut ”suuria paloja” eli vaarallisia tuhopolttoja, joiden yhteydessä kaik-
ki edellä mainitut ihmisryhmät olivat ”vahvasti epäilyksen alaisia”. Aivan 
samanlainen on tilanne elokuun 1565 mandaatissa, jossa herttua Albrecht 
valitteli ”alamaisparkojensa” kurjaa kohtaloa ja määräsi kaikki tuntematto-
mat henkilöt ja kerjäläiset tuhopoltoista epäillyiksi. Ylimystöltä hän vaati 
tehokasta toimintaa, jotta syylliset mitä pikimmiten saataisiin oikeuden 

24 Irsigler & Lassotta 2001, 168–169 .
25 BayStabi, Res 2/Bavar. 244 (1516), ff. Cii v-Ciii r.
26 BayStabi, Res 2/Bavar. 244 (1516), ff. Ciii r. 
27 BayStabi, Res 2/Bavar. 244 (1516), ff. Ciiii v-Cv r.
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eteen. Oli etsittävä majataloista, metsistä ja myös tarttuvia tauteja kanta-
vien joukosta, jonne syylliset saattaisivat piiloutua. Naapuruston ja asuk-
kaiden olisi myös autettava etsinnöissä.²⁸ Kunniallinen kansa mobilisoitiin 
näin suoranaiseen ihmisjahtiin epäilyttävien ainesten kitkemiseksi yhteis-
kunnasta.

1500-luku oli kasvavan byrokratisoitumisen, kriminalisoinnin ja lainkir-
joituksen aikaa, jolloin rajoja normaalin, hyväksyttävän ja epänormaalin, 
poikkeavan ja rikollisen välillä määriteltiin. Suhtautuminen yhteiskunnan 
ulkopuolisiin ryhmiin tiukentui selkeästi vuosisadan kuluessa ja ”toiseus” 
voidaan näin nähdä yhtenä ajan pääteemoista. Viimeistään helmikuun 
1526 mandaatissa määrättiin, että kiinni saadun roskaväen kuulusteluissa 
voitiin käyttää myös kidutusta. Heidät oli tarpeen vaatiessa ”kiskottava il-
maan” eli nostettava katon rajaan selän puolelle sidotuista käsistä roikkuen, 
niin että nivelet siirtyivät paikoiltaan.²⁹ 1500-luvun edetessä kidutus sekä 
ruumiilliset ja häpeärangaistukset lisääntyivät sekä normien että käytän-
nön tasolla. Kun epäilyttävät henkilöt vuoden 1516 maanlaissa määrättiin 
”vain” karkotettavaksi maasta, niin vuosisadan lopulla kehotettiin jo tarvit-
taessa antamaan kuolemantuomioita. 

Vuodesta 1554 alkaen ei kuoleman tuottanut osapuoli saanut mitään ran-
gaistusta, mikäli kiertolainen kävi kansalaisen tai viranomaisen kimppuun 
ja siinä yhteydessä pääsi hengestään. Tällainen lainsäädäntö oli ymmärret-
tävästi omiaan lietsomaan yleistä lynkkausmielialaa. Tuomittu, joka kar-
kotuksestaan huolimatta palasi takaisin sai valapaton kohtelun.³⁰ Tämä 
saattoi tarkoittaa esim. sormien katkaisua tai muuta ruumiillista rangais-
tusta, jopa kuolemantuomiota. Alkuvuodesta 1566 herttua Albrecht kielsi 
mandaatissaan kerjäämisen hirttämisen uhalla³¹. Lokakuussa 1584 herttua 
Wilhelm ilmoitti, että kiertolaisia ja mustalaisia tulee rangaista ”julkisella 
häpeäpaalussa seisottamisella, korvien leikkaamisella, ruoskimisella tai muulla 
kovalla rangaistuksella”.³² Uusi lehti syrjinnän historiassa kääntyi 1598, kun 
kiihkokatolilainen Maximilian otti paikkansa Baijerin herttuana. Hän jat-

28 BayHstA: KMS 1565/VIII/4.
29 BayHstA: KMS 1526/II/18.
30 BayHstA: KMS 1554/IV/6.
31 BayHstA: KMS 1566/II/25.
32 BayHstA: KMS 1584/X/13.
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koi edeltäjiensä perinteitä, mutta valitsi kaikessa tiukemman linjan. Kesällä 
1608 määräsi Maximilian, että roskajoukkoa tulisi rankaista ruumiillisilla 
tai kuolemanrangaistuksella ”ilman mitään armoa tai pitkiä oikeudenistun-
toja, ja nimittäinkin siinä paikassa, missä rikos oli tapahtunut olisi heidät 
hirtettävä köydellä lähimpään puuhun”. Ne, joita ei tarvinnut rangaista näin 
kovasti, joutuivat työskentelemään kahleissa yleisillä linnoitus- ja raken-

Kuva 3. Vaelteleva kerjäläispari. Mies on raajarikko, ja molemmat on kuvattu hyvin rujoi-
na ja rumina. Naisen avonainen kaula-aukko viittaa hänen seksuaaliseen leväperäisyyteensä. 
Piirteet kertovat, että kyseessä eivät ole kunnialliset ihmiset. 1400-luvun lopun puuleikkaus 
valtiollisessa grafiikankokoelmassa Münchenissä. Staatliche Graphische Sammlung, Inv. Nr. 
10930. Kuva Satu Lidman ©.
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nustyömailla. Kaikkien 10–70-vuotiaiden irtolaismiesten ja -naisten oli 
osallistuttava tähän rakennustyöhön, jos he vain suinkin kykenisivät.³³ 

”Toiseuden” seuraukset

Uuden ajan alun ihmisten mielissä kunniattomuus, epäjärjestys, vaara 
ja rikollisuus yhdistyivät toisiinsa.³⁴ Kansalaiset elivät alituisessa ylhääl-
tä päin tulevassa paineessa vaalia kunniallisuutta ja normaaliutta, koska 
kunniattomuuden ja ”toiseuden” koettiin uhkaavan yhteisön tasapainoa. 
Mandaateissa herttuoiden ääni jyrisi varoittaen ”Jumalan vihasta”, joka 
sotien ja muiden vastoinkäymisten muodossa lankeaisi koko yhteisön nis-
kaan yksittäistenkin henkilöiden rikkeiden takia. Maanlain ja mandaattien 
mustamaalaamat ihmisryhmät eivät olleet varsinaisesti rikollisia, mutta 
käytännössä heitä hyvin helposti epäiltiin, syytettiin ja tuomittiin varka-
uksista, tuhopoltoista, väkivaltaisuuksista ja muista laittomuuksista. Koska 
”normaalin” yhteisön kunniallisuus haluttiin säilyttää ja pelastaa, joutuivat 
marginaaliryhmät rangaistuksien kohteeksi. 

Kokemus omasta normaaliudesta ja ryhmään kuulumisesta ovat tärkeitä 
identiteetin rakennusaineita myös nykyaikana. Toisten poikkeavuuden 
korostaminen vahvistaa omaa normaaliuden tunnetta. Uuden ajan alus-
sa tietyt ryhmät marginalisoituivat yhä enemmän rankaisemisen kautta. 
Järjestelmä rohkaisi kansalaisia tarkkailemaan toisten käytöstä ja etenkin 
kerran tuomittu oli suurennuslasin alla. Häntä vastaan oli jatkossa helpom-
pi nostaa syyte. Tiivistyvistä kurinpitotoimenpiteistä ja kriminalisoinnista 
sekä voimakkaasta byrokratisoitumisesta tuli uuden ajan hallinto- ja oike-
usjärjestelmän tukipilareita etenkin Baijerissa, jossa luotiin monia muita 
Euroopan alueita aiemmin yhtenäinen lainsäädäntö. Vieraiden ja margina-
lisoitujen henkilöiden rikosoikeudellisesta rajaamisesta yhteiskunnan reu-
namille tuli yksi liikkeelle panevista voimista prosessissa, jonka seurauksena 
syntyi suuri joukko vaeltelevaa kansaa ja kriminaali alakulttuuri. 

Mandaateista näkyy kuitenkin myös se, että kansalaiset pyrkivät toisinaan 
auttamaan kiertolaisia, jopa rikollisia. Muutenhan tätä varten ei olisi tarvin-

33 BayHstA: KMS 1608/VI/13.
34 Dinges 1995, 1–2.
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nut kehittää sanktioita. On selvää, että esimerkiksi musikanttien ja kaupus-
telijoiden palveluksia myös tarvittiin ja haluttiin, joten ei heihin varmasti-
kaan todellisuudessa suhtauduttu lainsäädännön toivomalla jyrkkyydellä. 
Tämä koskee myös raadinherroja, joilla oli läheisemmät välit kansaan ja 
syytettyihin kuin sotahevosen selästä ja kirjoituspöydän takaa hallinneil-
la herttuoilla. Lakiteksteissä ja mandaateissa herttuat ilmaisivat jatkuvasti 
pettymyksensä huonosti toteutuneiden aiempien säädösten suhteen. Tästä 
turhautuneesta sävystä on myös tehtävä se johtopäätös, ettei herttuoiden 
toivomia rangaistuksia suinkaan aina pantu täytäntöön, ja ettei syrjittyjen 
ryhmien tilanne käytännössä ehkä ollut aivan niin dramaattinen kuin mitä 
mandaattien perusteella voisi kuvitella. Myös raadin pöytäkirjat paljastavat, 
että kaupunkiylimystö suosi herttuoita miedompia sanktioita. 

Syrjinnän, tuomioiden ja rankaisemisen kautta marginaaliryhmät erotet-
tiin ”kunniallisista” ihmisistä niin sosiaalisessa kuin juridisessakin mielessä. 
Heidät kuvattiin petollisena, vaarallisena, väkivaltaisena, parantumattoma-
na, jumalattomana, kelvottomana, epäilyttävänä ja kunniattomana tyh-
jäntoimittajien roskajoukkona. Usein heistä tuli myös täydellisen lainsuo-
jattomia. Uhkauksista huolimatta palasivat karkotetut ihmiset kuitenkin 
jatkuvasti uudelleen valtakunnan rajojen sisäpuolelle. Ajatus siitä, että kun-
niattomat ovat vailla oikeudellista suojaa, pohjautuu varhaiseen germaanit-
raditioon³⁵. Kunniaton henkilö ei voinut vastaanottaa luottamustehtäviä, 
saada killan jäsenyyttä, toimia todistajana oikeudessa tai tulla haudatuksi 
kunniallisesti. Kunniattomuus oli juridisesti määriteltävä status.³⁶ Joskus 
tuomitut merkittiin polttomerkeillä,³⁷ jolloin heidän tunnistamisensa tu-
levaisuudessa oli helpompaa. Hirsipuun kuva selässä kertoi, että henkilö 
oli oikeastaan ansainnut tämän rangaistuksen ja hänet tulisi hirttää, mikäli 
hän vielä joutuisi lain eteen. Silloin ei tarvittaisi erityisempää oikeuden-
käyntiäkään. 

Tiettyjen ryhmien oikeudellinen syrjintä johti syvenevään yhteiskunnalli-
seen jakautumiseen. Kaikissa niissä lukuisissa mandaateissa, järjestyksissä ja 
asetuksissa, joita joka puolella herttuakunnassa kiihtyvällä tahdilla naulat-
tiin raatihuoneiden ja kirkkojen oviin ja luettiin kansalle ääneen, mainit-

35 His 1928, 92–93.
36 Eisenhart 1823, 83–84; Nowosadtko 1995, 166–167.
37 Lisää polttomerkeistä: Döpler 1693, 851 ja 896–902.



 109

tiin yhä uudelleen sama epäilyksen alainen ihmisjoukko. Ei ole kovinkaan 
vaikeaa kuvitella, miten nämä erilaiset ryhmät ihmisten mielissä rinnastui-
vat toisiinsa. Vaikka kovimpien rangaistuksien oli tarkoitus toimia myös 
pelotteina ja siten ennaltaehkäistä rikollisuutta, on selvää että julkisten, 
häpeällisten rangaistuksien olemassaolo rikosoikeusjärjestelmässä ja niiden 
ajoittainen toimeenpano brutalisoivat yhteiskuntaa ja edistivät syrjintää 
valtiollis-lainsäädännöllisellä tasolla. Syntyi ”me” vastaan ”ne toiset” -ajat-
telu, jossa vieras ja tuntematon oli voittopuolisesti uhkaava, pelottava ja 
paha. Psykologinen jako normaaleihin ja epäilyttäviin ihmisiin vahvistui 
sitä mukaan kun jälkimmäiset syrjäytyivät tai syrjäytettiin yhteiskunnan 
ulkopuolelle.

 Rikoshistorian lähteillä  



110 Toiseus, Lähde 2/2004

Kirjallisuus

Brandhorst, Jürgen 1994: ’Spielleute – Vaganten und Künstler‘, s. 157–180. Rand-
gruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Ein Hand- und Studienbuch. Toim. 
Hergemüller, Bernd-Ulrich. Warendorf.

Dinges, Martin 1995: ’Die Ehre als Thema der historischen Anthropologie. Bemer-
kungen zur Wissenschaftsgeschichte und zur Konzeptualisierung’, s. 29-–62. Ver-
letzte Ehre. Ehrenkonflikte in Gesellschaften des Mittelalters und der frühen Neuzeit. 
Toim. Schreiner, Klaus & Schwerhoff, Gerd. Köln.
 
Döpler, Jakob 1693: Theatrum poenarum, suppliciorum et executionum criminalium 
oder Schauplatz der Leibes- und Lebensstrafen. Sondershausen.

Eisenhart, Johann Friedrich 1823: Grundsätze der deutschen Rechte in Sprüchwör-
tern. Leipzig.

Geremek, B. 1988: Geschichte der Armut. München. 

Hergemüller, Bernd-Ulrich 1994 (toim.): Randgruppen der spätmittelalterlichen Ge-
sellschaft. Ein Hand- und Studienbuch. Warendorf.

His, Rudolf 1928: Geschichte des deutschen Strafrechts bis zur Karolina. München.

Irsigler, F. & Lassotta, A. 2001: Bettler und Gaukler, Dirnen und Henker. Außenseiter 
in einer mittelalterlichen Stadt. München.

Lidman, Satu 2002: ’Häpeän merkityksestä ja hyödyntämisestä rangaistuksissa.’ 
Historiallinen aikakauskirja 3/2002.

Nowosadtko, Jutta 1995: ’Umstrittene Standesgrenzen: Ehre und Unehrlichkeit 
der bayerischen Schergen’, s. 166-182. Verletzte Ehre. Ehrenkonflikte in Gesellschaf-
ten des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Toim. Schreiner, Klaus & Schwerhoff, 
Gerd. Köln.

Schwab, Ingo 1992: ’Zeiten der Teuerung – Versorgungsprobleme in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts’, s. 166-188. Geschichte der Stadt München. Toim. Bau-



 111

er, Richard van. München.

Schwerhoff, Gerd 1991: Köln im Kreuzverhör. Kriminalität, Herrschaft und Gesell-
schaft in einer frühneuzeitlichen Stadt. Berlin.

Arkistolähteet

Bayerisches Hauptstaatsarchiv (BayHstA): Kurbayern Mandatsammlung (KMS).

Bayerische Staatsbibliothek (BayStB): Bayerische Landesordnung 1516 (Res 2/Ba-
var. 244).

 Rikoshistorian lähteillä  



We are not, in fact, ”other”  TONI MORRISON 1994, 375







 115

Hanna Reinikainen

Toiseuden dekonstruktiosta 
Toni Morrisonin romaanissa Paradise

Hanna Reinikainen tarkastelee artikkelissaan toisiinsa lomit-
tuvia ja ristiriitaisiakin näkökulmia toiseuteen Toni Morrisonin 
romaanissa Paradise. Yhtäältä Morrison näyttää dekonstruoi-
van toiseutta näyttämällä sen sisäkkäisen toiston logiikan, jos-
sa aina löytyy sorretulle joku, jota tämä puolestaan voi alistaa. 
Toisaalta Morrisonin projekti tähtää koko toiseusajattelun 
hylkäämiseen afrikkalaisamerikkalaisten kohdalla korosta-
malla heidän yhtäläistä amerikkalaisuuttaan angloamerikka-
laisten rinnalla kansakunnan rakentamisen historiassa.

Tarkasteltaessa yhdysvaltalaisen Toni Morrisonin (1931–) romaaneja toi-
seuden teeman kautta keskitytään usein mustien romaanihenkilöiden iden-
titeettikamppailuun alisteisessa yhteiskunnallisessa asemassa. Mustuus on 
valtavirran amerikkalaisessa yhteiskunnassa määritelty haitalliseksi ominai-
suudeksi, joka määrittää sitä kantavat ihmiset Toisiksi. Heihin valkoinen 
yhteiskunta heijastaa omat heikkoutensa, pelkonsa ja ristiriitansa, ja näin 
rakennettu mielikuva mustuudesta alkaa näyttää pelottavalta ja uhkaavalta. 
Esimerkiksi romaanissa The Bluest Eye (1970) Morrison tutkii, mitä tapah-
tuu, kun joku alkaa pitää itseään tuon mielikuvan kaltaisena. Morrisonin 
teoksia tarkasteltaessa usein myös korostetaan sitä, miten hän rakentaa 
päinvastaista kuvaa mustuudesta positiivisena kulttuurisena voimavarana. 
Esimerkiksi romaanista Song of Solomon (1977) on usein luettu, miten kes-
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kiluokkaistunut päähenkilö löytää kadonneen yhteyden juuriinsa ja ’au-
tenttiseen mustuuteen’ Etelän maaseudulta. 

Näiden näkökulmien lisäksi Morrisonin teokset kuitenkin avaavat paljon 
monimutkaisempia, moniselitteisempiä ja ristiriitaisiakin näkökulmia toi-
seuden teemaan. Romaanissaan Paradise (1998) Morrison ensinnäkin hor-
juttaa binaarista oppositiota Ensimmäisestä ja Toisesta näyttämällä, miten 
alistetut voivat oman voimautumisensa välineenä tuottaa toiseutta joillekin 
vielä alisteisemmille. Romaanissa Paradise ryhmä erittäin tummaihoisia, 
”sinisen-”¹ tai ”hiilenmustia”², entisiä orjia vaeltaa vuonna 1889 Louisia-
nasta ja Missisippistä Oklahomaan, avaraan Länteen uudisasukkaiksi.  He 
perustavat oman kaupungin turvasatamaksi (kaupungin nimi on Haven) 
keskelle preeriaa kauas valkoisista ja kauas vaaleaihoisten mustien kaupun-
geista, jotka eivät ottaneet heitä asukkaikseen, koska he olivat liian köyhiä ja 
liian mustia.³ Kaksi sukupolvea ja 60 vuotta myöhemmin katsovat nuoren 
polven johtajamiehet alkuperäisen idean vesittyneen, kun onni ei kukois-
takaan ja kaupunki kuihtuu. 15 perhettä pakkaa tavaransa ja muuttaa vielä 
kauemmas vielä avarampaan Länteen ja perustaa uuden kaupungin, jonka 
missio on elää isoisien ihanteiden mukaan.⁴ Kuitenkaan kaiken olemista 
hyvin ei takaa eikä ongelmia ratkaise ei-mustien poissaolo. Pikemminkin 
’valkoinen’ ja ’musta’ ovat epäolennaisia merkitsijöitä, jotka liukuvat mm. 
merkitysten sortaja/sorrettu, paha/hyvä ja rikas/köyhä välillä. Romaanissa 
’mustista’ tulee lopulta ’valkoisia’: “They think they have outfoxed the white-
man when in fact they are imitating him”.⁵ Syntipukki löytyy ja kaikki paha 
tiivistyy lähinnä naisiin ja erityisesti vaaleaihoisiin naisiin. 

Samanaikaisesti Morrison kuitenkin pyrkii kyseenalaistamaan koko aja-
tuksen siitä, että afrikkalaisamerikkalaiset olisivat Toisia. Valtavirran ker-
tomuksissa afrikkalaisamerikkalaisista puhuttaessa keskitytään rotusor-
toon, rotujenvälisiin vihollisuuksiin, erimielisyyksiin, hankauksiin, jotka 
juontavat orjuuden ajoilta tai sen jälkeisiin epäoikeudenmukaisuuksiin ja 

1 Morrison 1998, 193. Suom. HR. Kaikki artikkelin suomennetut lainaukset on tehnyt 
HR. 
2 Morrison 1998, 160.
3 Morrison 1998, 14 ja 194–195.
4 Morrison 1998, 16.
5 Morrison 1998, 306.
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niitä vastustaviin taisteluihin. Heidät sijoitetaan asemaan, jossa he eivät 
voi tuottaa kuin alisteisen kertomusta.⁶ Kuten Deborah Barnes toteaa, 
nämä sosiaaliset ja historialliset kuvaukset eivät tunnu ottavan huomioon, 
että afrikkalaisamerikkalaisilla on ollut myös henkilökohtaista ja sisäistä 
elämää, yhteisöllisiä vastuita ja suhteita, jotka eivät ole liittyneet valkoisiin 
tai valkoiseen dominanssiin.⁷ Morrisonin pyrkimys on kirjoittaa itse kes-
kuksena, ei marginaalina suhteessa johonkin muuhun. Morrison siis taval-
laan ohittaa Gayatri Chakravorty Spivakin lopputuleman, että ”alistettu ei 
voi puhua” ⁸ väittämällä, että afrikkalaisamerikkalaiset voivat puhua myös 
eri positiosta kuin alistuksen positiosta, että he ovat olemassa muuten-
kin kuin vain osana yhteiskunnallisia alistussuhteita. Romaanissa Paradise 
tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten Morrison sijoittaa mustan yhteisönsä 
osaksi amerikkalaisuuden syntyä. Hän osoittaa, miten myös mustat ovat 
olleet mukana alusta asti ja osallistuneet yhtälailla kansakunnan rakenta-
miseen.

Mustan nationalismin kritiikkiä

1970-luvun lopulta alkaen mustien feministien ja toisten mustien naiskir-
jailijoiden ohessa Morrison on eritellyt mustien yhteisöjen sisäisiä valtara-
kenteita tavalla, joka ei aina ole miellyttänyt niitä, joiden mielestä ns. mus-
tan yhteisön tulisi esiintyä yhtenäisenä ulospäin.⁹ Näin vain tietynlainen 
kritiikki, jossa käytännössä valtaapitävät näyttävät hyviltä ja konfliktit on 
lakaistu maton alle, olisi sallittua. Morrisonin voidaan tosin katsoa myös itse 
nousseen eräänlaiseksi johtajahahmoksi ainakin mustan (korkea)kulttuurin 
määrittelyssä ja arvioinnissa viimeistään Nobelin kirjallisuuspalkinnon 
myötä vuonna 1993. Morrison ei kirjoita ainoastaan ihannoivasti afrikka-
laisamerikkalaisista, vaan Paradisessa jopa demonisoiden.¹⁰ Näin Morrison 
varaa itselleen oikeuden kirjoittaa yhteiskuntakritiikkiä myös omasta etni-
sestä viiteryhmästään. 

6 Vrt. Spivakin vertaus alistetulle suodusta subjektipositiosta alisteisuuden subjektina: hys-
teerikolle suotu ääni on samalla tämän muuttamista hysterian subjektiksi, josta käsin hän voi 
puhua ainoastaan hysteerikkona. Spivak 1988, 296.
7 Barnes 1998, 21.
8 Spivak 1988, 308.
9 Vrt. Schur 2004, 288.
10 Vrt. Morrison 1992, x–xi.
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Morrisonin kritiikki Paradisessa kohdistuu erityisesti 1960- ja 1970-luku-
jen mustien nationalististen Black Power ja black aesthetics -liikkeiden sek-
sismiin ja rasismiin. Kuten Megan Sweeney toteaa, “Paradise fleshes out how 
black nationalism can serve as its own regime of punishment and imprisonment 
for women.” ¹¹ Paradisen musta kaupunki perustuu ei-mustien ulossulkemi-
selle. Rodullisesti sekoittuneisiin ja kaupunkilaisten katsannossa epäpuh-
taisiin liitetään myös moraalinen epäpuhtaus, täysin samoin kuin Etelän 
ns. yhden tipan sääntö¹², nyt vain sovellettuna päinvastoin. Yhteisön yh-
tenäisyys taataan patriarkaalisella järjestyksellä, jossa vallitsee tiukka hierar-
kia. Naiset on määritelty uhrautuvaisen kodinhengettären osaan. Muun-
laisia rooleja ei suvaita. Myös mustissa nationalistisissa liikkeissä (miesten) 
voimautuminen osaltaan oli rakennettu naisten alisteisuuden varaan. Siten 
naisten kannalta musta nationalismi tarkoitti monesti heidän oikeuksiensa 
entistä tehokkaampaa polkemista.¹³

Paradisessa uusi kaupunki on nimeltään Ruby, joka on kaupungin johta-
jakaksosten kuolleen sisaren nimi. Rubya muistellaan viktoriaanisen ihan-
teen mukaisena siveänä tyttönä, jolle hänen veljensä valitsivat sopivan avio-
miehen. Nimeämällä kaupunki hänen mukaansa kuva hänestä nostetaan 
kaupungin naisihanteeksi. Rubyn vallanpitäjät ovat ylpeitä siitä, miten 
turvallista heidän kaupungissaan on: ”From the beginning its people were free 
and protected. A sleepless woman could [...] walk out the yard and down the 
road. No lamp and no fear [...] Nothing for ninety miles thought she was prey. 
She could stroll as slowly as she liked, think of food preparations, war, of family 
things, or lift her eyes to stars and think nothing at all.” ¹⁴ Nainen voi kävellä 
turvassa vain niin kauan kuin on hyväksytyn mallin mukainen ja ajattelee 
hyväksyttyjä asioita: ruuanlaittoa, poikiaan sodassa, perheasioita tai ei yh-
tään mitään. Kaupungissa ei ole vankilaa eikä poliisia. Kaupunki itse on 
vankila ja vain turvan illuusio. 144 kilometrin päässä on seuraava kaupunki 
ja ’turvallinen’ vyöhyke loppuu.

11 Sweeney 2004, 44.
12 Jos henkilöllä on perimässään tippakin ’mustaa verta’, hänet luokitellaan mustaksi.
13 Ks. Sweeney 2004, 43.
14 Morrison 1998, 8.



 119

Historiallisia ja raamatullisia yhteyksiä

Paradise osuu kipeään kohtaan keskustelussa afrikkalaisamerikkalaisesta 
kulttuurista, koska se ei vastaa joidenkin näkemyksiä siitä, miten tuosta 
kulttuurista olisi kirjoitettava. Sitä on parjattu mm. epäuskottavaksi ja kaa-
vamaiseksi, ja sen yliluonnollinen loppu on monien mielestä liian help-
po ratkaisu.¹⁵ Morrison viittaa kuitenkin moneen suuntaan yhtä aikaa ja 
niinpä tulkinnan kehyskään ei voi olla vain tiettyyn sapluunaan sidottu. 
Paradisen tarina tapahtuu mm. seuraavilla tasoilla: Se kertoo mustasta yh-
teisöstä Vietnamin sodan aikaan Rubyssa ja sisällissotaa seuranneen jälleen-
rakennusajan jälkeisenä aikana (post-Reconstruction) Havenissa. Rubylaiset 
muistelevat Havenin perustajia kuin Vanhan testamentin valittua kansaa 
vaeltamassa luvattuun maahan. Tuona aikana todellisuudessakin Oklaho-
ma oli eräänlainen vainoajista vapaa luvattu maa, jonne perustettiin kym-
meniä kaupunkeja. Barbara Christianin mukaan tähän muuttoliikkeeseen 
osallistujia myös kutsuttiin nimellä Exodusters.¹⁶ Nämä kaupungit olivat 
taloudellisesti omavaraisia ja perustuivat yritteliäisyyteen ja viktoriaanisille 
arvoille. Samalla havenilaisten vaellus viittaa myös siirtomaa-ajan alkuun 
1620, kun Euroopassa vainoja kokeneet puritaanit valloittivat intiaaneilta 
maata ”Uudelle Jerusalemille.”¹⁷  

Morrisonin romaanissa Rubyn johtajat selittävät ja oikeuttavat toimiaan 
vertaamalla itseään Vanhan Testamentin sankarihahmoihin. Samalla, kuten 
esimerkiksi Fraile-Marcos ja Sweeney ehdottavat, tämän yhteisön lähellä 
sijaitseva viiden naisten yhteisö vertautuu ainakin jossain määrin Jeesuksen 
elämään, kuolemaan ja ylösnousemukseen.¹⁸ Nämä erilaisia, mutta suu-
rimmaksi osaksi määrittelemättömiä etnisiä ryhmiä edustavat naiset asuvat 
27 kilometrin päässä huikentelevan talousrikollisen noin vuonna 1922 ra-
kennuttamassa kivitalossa. Rubyssa taloa kutsutaan nimellä Convent, Luos-
tari, koska siellä on vuodesta 1925 alkaen 1950-luvulle toiminut katolisten 
nunnien pitämä sisäoppilaitos intiaanitytöille. Nunnat ovat kuitenkin jo 
kauan sitten kaikonneet tai kuolleet vuoteen 1976 tultaessa, jolloin Rubyn 
miehet ampuvat talossa tuolloin asuvat viisi naista. Naiset ovat kulkeutu-

15 Ks. Sweeney 2004, 56–57.
16 Christian 2000, 418; ks. myös Widdowson 2001, 323–234.
17 Ks. Fraile-Marcos 2003, 29; Storace 1998, 64; Dalsgård 2001, 234–236.
18 Fraile-Marcos 2003, 25–27; Sweeney 2004, 47.
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neet Luostariin kuka mitenkin ja saaneet jäädä, jos ovat halunneet. Talo 
toimii eräänlaisena turvakotina, myös Rubyn naisille ja miehille, jos kau-
punki ei pysty vastaamaan heidän tarpeisiinsa.
 
Raamatullista myyttiä syntiin lankeavasta Eevasta ja neitseellisestä Mariasta 
käyttäen Rubyn lynkkauspartio kuvaa Luostarin naisia: ”Bodacious black 
Eves unredeemed by Mary”.¹⁹ He jakavat naiset ruumiillisiin ja hyperseksu-
aalisiin eevoihin, joita Luostarin naiset heille edustavat ja siveisiin äitima-
rioihin, joiden seksuaalisuus on aviomiehen hallussa, kuten he vaimojensa 
ja sisartensa osalta säätävät. Tämän aikaansaamiseksi ja rodullisen puhtau-
den ylläpitämiseksi systeemi kuitenkin viime kädessä pohjautuu sisäsiittoi-
suuteen ja insestiin, jota ei toki julkisesti eikä edes tietoisesti myönnetä. 
Esimerkiksi äidin eno saattaa naida tyttären, tai serkukset toisensa useassa 
sukupolvessa. Naisten tyttönimiä ei mainita perheraamattujen sukupuissa, 
koska samat nimet toistuisivat liian usein.²⁰ Ulkopuolisten ulossulkeminen 
johtaa siihen, etteivät muut kuin oman kaupungin jälkeläiset kelpaa kau-
pungin asukkaiksi. 

Raja itsen ja toisen välillä

Ne, jotka eivät ole kaupungin määritelmän mukaan ’puhdasrotuisia’ tai 
jotka ottavat tai yrittävät ottaa puolisokseen tällaisia henkilöitä, joutuvat 
kärsimään tai lähtemään pois. Esimerkiksi Delia, joka on niin vaaleaihoi-
nen, että häntä ei erota valkoisesta, myöskin kuolee kuten Ruby, mutta 
häntä ei ajatella marttyyripyhimyksenä²¹ vaan ulosteena: ”the dung we 
leaving behind.” ²² Delia ja hänen syntymässä oleva lapsensa kuolevat, kun 
kaupunkilaiset eivät auta eivätkä vie häntä sairaalaan. Hänen miehensä Ro-
ger menettää myös paikkansa yhteisön täysvaltaisena jäsenenä.²³ Samoin 
Delian ja Rogerin tyttärentytär, Billie Delia, joka on perinyt ainakin osan 
isoäitinsä vaaleudesta saa kolmevuotiaana leiman seksuaalisesti leväperäi-
senä naisena, vaikka on todellisuudessa kaikkea muuta, mutta jonka kan-

19 Morrison 1998, 18.
20 Morrison 1998, 196–197; ks. myös Jones 2002.
21 Ks. Yukins 2002, 241.
22 Morrison 1998, 201.
23 Morrison 1998, 199; ks. myös Schreiber 2001, 138.
24 Morrison 1998, 59 ja 150–152.
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nettavaksi muut voivat kätevästi sijoittaa omat moraalirikkomuksensa.²⁴ 
Näin esimerkiksi Arnette, johtavan suvun ainoan perillisen tuleva vaimo, 
säilyy ’puhtaana’ ja kaupungin ’suojeluksessa,’ vaikka/koska 15-vuotiaana 
aiheuttaa salaisen lapsensa liian varhaisen syntymän ja kuoleman ensin nyr-
keillä vatsaansa ja mopinvarrella kohtuunsa hakkaamalla, ja heti syntymän 
jälkeen hylkäämällä.²⁵ Billie Delia muuttaa pois ahdistavasta ilmapiiristä. 
Hänen äitinsä Patricia taas kamppailee sisä- ja ulkopuolisuuden sekä hy-
väksytyksi tulemisen halun ja kammotuksen välillä. Kuten McKee myös 
toteaa, Patrician kokema ambivalenssi on tila, jota Morrison erityisesti 
näyttää haluavan tutkia.²⁶

Morrison kirjoittaa esseekokoelmassaan Playing in the Dark miten eu-
rooppalaiset siirtolaiset rakensivat kuvitteellisen rajan eurooppalaisten ja 
ei-eurooppalaisten välille erottaakseen huonot puolet itsestään Itsen ul-
kopuolelle. Näin he tyhjensivät Itsensä sisäisistä konflikteista ja sijoittivat 
torjutut osansa Toisiin, afrikkalaisiin orjiin, joista tehtiin eurooppalaisten 
silmissä mustia, niin että eurooppalaisista heidän vastakohtanaan saattoi 
tulla valkoisia.²⁷ Paradisessa tämä näkyy mustassa kontekstissa samanlaise-
na rakenteena. Koska sisäiset konfliktit on tyhjennetty Itsen ulkopuolelle, 
Rubyn asukkaista tulee sisäisesti tyhjiä. He joutuvat mukautumaan siihen 
millainen Rubyn ideaali on, ja torjumaan itsestään kaiken muun, mikä voi-
si horjuttaa kaupungin yhtenäisyyttä ja muuttaa sitä. Rubylaisten sisäinen 
vieraantuneisuus sijoittuu ulkopuolisiin, ja lopulta konkretisoituu ja pai-
kantuu Luostarin naisiin. Kuten McKee sanoo, kun rubylaiset sijoittavat 
Toiset moraaliseen tyhjiön, he samalla itse sijaitsevat itsensä ulkopuolella, 
noissa toisissa, ja näin ovat itse tyhjiä.²⁸ 

Kuten vaaleaihoista Deliaa, myös Luostarin naisia kuvataan jätteenä: ”de-
tritus: throwaway people that sometimes blow back into the room after be-
ing swept out the door.” ²⁹ Myös metaforaa ulosteesta käytetään: ”Drawing 
folks out there like flies to shit and everybody who goes near them is maimed 

25 Morrison 1998, 249–250.
26 McKee 2003, 205.
27 Morrison 1992, 34–38.
28 McKee 2003, 201.
29 Morrison 1998, 4.
30 Morrison 1998, 276.
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somehow and the mess is seeping back into our homes, our families.” ³⁰ Todel-
lisuudessa luostarilaiset siivoavat rubylaisten ulosteita, verta ja oksennusta 
erilaisten häpeällisinä pidettyjen sairauksien tai tapausten yhteydessä. Esi-
merkiksi Menus käy Luostarissa alkoholinvieroitushoidossa, Arnette salaa 
synnyttämässä, Soane kyselemässä aborttia ja myöhemmin masennustaan 
hoitamassa, Sweetie kuuden vuoden yhtäjaksoisen, ympärivuorokauti-
sen vammaisten lastensa hoidon uuvuttamana hermojaan lepuuttamassa, 
Deacon avioliiton ulkopuolista suhdetta harjoittamassa jne. Luostarilaiset 
tietävät kaupunkilaisten salaisuuksia. Heidän tappamisensa logiikka onkin 
poistaa kaupunkilaisten oma häpeä poistamalla todistajat.
 
Toiseuden kuvaaminen ulosteena ja jätteenä ei ole sattumaa. Kuten Julia 
Kristeva kuvaa, sisältä tulevat ruumiinnesteet, veri, maito, sperma, sylki, 
ulosteet ja toiset ihmiset synnytyksessä horjuttavat sisäpuolen ja ulkopuo-
len rajaa.³¹ Samoin sisäpuolelle laitettava ruoka on monesti ongelmallinen 
ja esimerkiksi monissa uskonnoissa tarkkojen sääntöjen rajoittamaa. Kris-
teva kuvaa tällaista toiseutta Itsen ja ulkopuolen välisellä epävarmalla ja 
häilyvällä rajalla abjektiksi, joka sananmukaisesti tarkoittaa ulos heitettyä. 
Abjekti on osa toiseutta, mutta myös osa itseyttä. Rubylaisille abstrakti 
valkoinen yhteiskunta ja toiset mustat kaupungit ovat selvästi eriytynei-
tä objekteja ja fyysisestikin kaukana. Luostari taas edustaa abjektia vuotoa 
subjektin ja objektin välisen rajan yli sekä Luostarista kaupunkiin että kau-
pungista Luostariin, ja siksi konflikti tiivistyy siihen. 

Mary Douglas on myös pohtinut puhtauden ja lian välistä jännitettä ja 
toteaa, että lika on nimenomaan järjestelmästä poikkeamista: ”Dirt offends 
against order. Eliminating it is not a negative movement, but a positive effort 
to organise the environment.” ³² Näin rubylaiset voivat todeta, että he ampu-
vat Luostarin aseistautumattomat naiset rakkaudesta Rubya kohtaan: ”God 
at their side, the men take aim. For Ruby.” ³³ Näin rajojen rikkojille osoite-
taan, mikä on hyvää ja sallittua, rajat pysyvät voimassa ja järjestys pystyssä 
vaaralla, joka uhkaa järjestyksestä poikkeavia.³⁴

31 Kristeva, Powers of Horror, 1982.
32 Douglas 1984, 2.
33 Morrison 1998, 18.
34 Ks. Douglas 1984, 3.
35 Sweeney 2003, 43.
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Rubylaiset huomaavat muuttuneensa lynkatuista lynkkaajiksi, tai Megan 
Sweeneyn termein ristiinnaulitusta ristiinnaulitsijaksi.³⁵ Luostarin naiset 
kuolevat heidän syntiensä tähden ja osa kaupunkilaisista tekee parannuk-
sen, mutta osa ei. ”How hard they had worked for this place; how far away 
they once were from the terribleness they had just witnessed. How could so clean 
and blessed a mission devour itself and become the world they had escaped?” ³⁶ 
Morrison ei siis yksiselitteisesti tuomitse, koska osa kaupunkilaisista ottaa 
tapahtuneesta opikseen. Morrison rakentaa Rubysta inhimillisyyden koko 
kuvan näyttämön: ”How exquisitely human was the wish for permanent hap-
piness and how thin human imagination became trying to achieve it [...] there 
was no better battle to fight, no better place to be than among these outrageously 
beautiful, flawed and proud people.” ³⁷ Jokaisessa on potentiaali tehdä hyvää 
tai pahaa, ja se, että osa entisistä pahantekijöistä muuttuu, tekee romaanis-
ta kuitenkin lopulta toiveikkaan. 

Kuka omistaa historian?

Tuomion puute näkyy myös siinä, että Morrison kontekstualisoi henki-
lönsä heidän historialliseen tilanteeseensa. Romaanissa eivät ristiriidassa 
ole ainoastaan Ruby ja Luostari vaan myös sukupolvet ja eri aikakausien 
ideologiat. Mikä toimi ennen ja oli hengissä säilymisen kannalta välttämä-
töntä, ei kivettyneenä enää kanna eteenpäin. Havenilaisten separatismi, ta-
loudellisen itsenäisyyden, yritteliäisyyden ja kunniallisuuden korostaminen 
auttoivat heitä omana aikanaan ja oli jopa hengissä säilymisen edellytys. 
Etelän rasismia kuvataan seuraavasti: ”space, once beckoning and free, became 
unmonitored and seething; became a void where random and organized evil 
erupted when and where it chose–behind any standing tree, behind the door 
of any house, humble or grand. Out there where your children were sport, your 
women quarry, and where your very person could be annulled; where congrega-
tions carried arms to church and ropes coiled in every saddle. Out there where 
every cluster of whitemen looked like a posse, being alone was being dead.” ³⁸ 
Tällaisessa summittaisen ja järjestelmällisen väkivallan ympäristössä on tie-
tysti yksi järkevä ratkaisu säilyttääkseen henkensä paeta tuota väkivaltaa. 
He kuitenkin fiksoituvat ideaansa ja määrittävät itsensä ainoastaan tuon 

36 Morrison 1998, 292.
37 Morrison 1998, 306.
38 Morrison 1998, 16.
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sorron kautta. Samalla he toteuttavat rotuerottelun periaatteita, jossa heillä 
ei näennäisen taloudellisen tasa-arvon lisäksi ollut kuitenkaan sosiaalista 
tai oikeudellista tasa-arvoa oman eristäytyneen yhteisönsä ulkopuolella. 
Kuitenkin, koska heidän eristäytyvä rasisminsa pohjautui koettuihin vää-
ryyksiin, on yksinkertaistavaa suoraan verrata sitä rasistisen Etelän rotu-
erotteluun.

1960-luvulle tultaessa mustien kansalaisoikeustaistelu haastoi vanhat ta-
voitteet ja keinot. Rubyn vanhempi sukupolvi ei ymmärrä nuoremmalle 
muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa avautuvia mahdollisuuksia.³⁹ 
Uusi militantti subjektipositio, joka tähtää todellisempaan yhteiskunnal-
liseen tasa-arvoon, ei sovi heidän kunniallisuuden ja hillityn arvokkuuden 
kautta toteuttamaansa eristäytymisen taktiikkaan. Kansalaisoikeusaktivistit 
näyttävät heidän mielestään moukkamaisilta mekkaloitsijoilta.⁴⁰ He eivät 
ymmärrä Martin Luther Kingin murhan merkitystä, Mustien Pantterei-
den nyrkkisymbolia, tai Vietnamin sodan ja Yhdysvaltain suurkaupunkien 
rotumellakoiden seurauksia.⁴¹ Kuten myös Richard Schur huomauttaa, 
kansalaisoikeustaistelun seurauksena rodun merkitys on muuttunut eikä 
separatismi enää ratkaise ongelmia. Koska Rubyn järjestyksessä rotuun pe-
rustuva järjestys perustuu myös sukupuolen ja seksuaalisuuden tiukkaan 
säätelyyn, johtajamiehet eivät voi hyväksyä integraatiota, koska se tarkoit-
taisi että kaikki muutkin sosiaaliset suhteet täytyisi järjestää uudelleen. 
Paradisessa Morrison näin näyttääkin analysoivan kansalaisoikeustaistelun 
psyykkisiä vaikutuksia uudesta näkökulmasta.⁴² 

Nuorten ja vanhojen konfliktin symbolina romaanissa toimii aikoinaan yh-
teisenä ulkokeittiönä ja kokoontumispaikkana Havenissa toiminut Uuni ja 
sen suulla oleva kirjoitus, jonka johtajien isoisä siihen takoi ja josta osa on 
vuosien saatossa hävinnyt. Vanhojen mielestä siinä sanotaan “Beware the 
Furrow of His Brow” ja nuorten mielestä “Be” tai “We Are the Furrow of His 
Brow”.⁴³ Kuten Evelyn Jaffe Schreiber toteaa, kirjoitus on kuin ”isien laki”, 

39 Morrison 1998, 94–95.
40 Morrison 1998, 82 ja 206.
41 Morrison 1998, 100–101 ja 160; Ks. myös Schur 2004, 283.
42 Schur 2004, 289.
43 Morrison 1998, 86–87 ja 298.
44 Schreiber 2001, 136.
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jonka epäselväksi muuttuminen avaa ovia uusille tulkinnoille.⁴⁴ Schreiber 
väittääkin, että Uuni toimii Rubyssa tärkeimpänä symbolisena merkitsijä-
nä. Siksi valta määritellä, mitä siinä lukee ja mitä se tarkoittaa, on samalla 
valtaa kaikesta muustakin, mukaan luettuna historiasta. Rubyn johtajien 
ainoana oikeana totuutena pitämä tulkinta historiasta kyseenalaistuu. Kos-
ka Morrison on kuitenkin kriittinen myös nuorten kannattamaa kansa-
laisoikeustaisteluun liittyvää mustaa nationalismia kohtaan, ei tässäkään 
konfliktissa ole selviä asetelmia siitä, kuka on ’hyvä’ tai ’paha’. Monesta 
näkökulmasta tarkasteltuna hahmottuu, ettei kukaan ole täysin oikeassa 
tai väärässä, vaan historiallinen konteksti ja kunkin aikakauden poliittinen 
tilanne vaikuttavat erilaisiin valintoihin. 

Paradisesta on myös luettavissa, miten toisin havenilaiset ja rubylaiset oli-
sivat voineet aikoinaan toimia. Kuten Deborah Barnes muistuttaa, Etelä, 
josta he läksivät jatkuvia nöyryytyksiä, väkivaltaa ja köyhyyttä pakoon ei 
ollut ainoastaan väkivaltaa ja sortoa, vaan myös koti.⁴⁵ Rubylaisten esivan-
hempiaan muistellessa tulee esiin heidän erittäin kunniakas historiansa, 
joka ulottuu Yhdysvaltain alkutaipaleelle ja löytöretkeilijöihin asti.⁴⁶ Näin 
heidän näkemyksensä itsestään ei perustu ainoastaan sorrosta selviämiselle 
vaan myös sitä aikaisemmalle ajalle ammattitaitoisina käsityöläisinä, viljeli-
jöinä ja kauppiaina. Rubylaiset ovat vapaiden mustien jälkeläisiä, jotka ovat 
olleet Louisianassa jo vuonna 1755.⁴⁷ Ennen kuin Louisianasta tuli Yh-
dysvaltain osa, se oli ranskalaisten ja välillä espanjalaisten hallussa, ja vasta 
vuonna 1803 siitä tuli Yhdysvaltain osa. He olivat vapaita, mutta rotuun 
perustuvan orjuuden saadessa jalansijaa ja vakiintuessa englantilaisten hal-
lintokauden kuluessa ainakin osa myös heistä orjuutettiin.⁴⁸ Sisällissodan 
jälkeisenä Rekonstruktion aikana he myös toimivat lainsäädäntöelimissä 
ennen kuin Etelävaltiot taas saattoivat voimaan rotuerottelun ja veivät kan-
salaisoikeudet uudelleen vuoden 1876 vaiheilla. 

Morrisonin Paradise toimiikin kriittisenä kommenttina Yhdysvaltain it-
senäisyysjulistukseen sijoittamalla murhat julistuksen 200-vuotispäivään 
heinäkuussa 1976. Julistuksessa sanotaan, että ”all men are created equal”. 

45 Barnes 1998, 25.
46 Ks. Barnes 19–21.
47 Morrison 1998, 99, 193 ja 283–284.
48 Ks. myös Widdowson 2001, 320–321.
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Julistuksessa käytetty sana men viittaa geneerisesti ihmisiin, joten ne, jotka 
eivät olleet tasa-arvoisia, eivät myöskään olleet varsinaisesti ihmisiä. Käy-
tännössä man-sana nimittäin viittaa valkoisiksi luokiteltuihin miehiin. 
Ensiksi, mustat orjat eivät olleet 4.7.1776 itsenäiseksi julistautuvan maan 
kansalaisia. Julistuksen 100-vuotispäivänä, Rekonstruktion aikakauden 
loppuessa, suuri osa orjuudesta vapautumista seuraavien 10 vuoden kulu-
essa saavutetuista mustien kansalaisoikeuksista, kuten miesten äänioikeus 
ja miesten vaalikelpoisuus jälleen vietiin. Toiseksi, itsenäisyysjulistuksen 
lupaama tasa-arvo ei koskenut naisia. Kuten myös Peter Widdowson huo-
mauttaa, Rubyn puhtauden asialla olevat mustat miehet eivät murhanneet 
luostarilaisia ”esimerkiksi sen takia, että he olisivat olleet valkoisia [kuten yksi 
naisista on], vaan sen takia, että he olivat naisia” ⁴⁹ ylipäänsä ja sen lisäksi 
vielä vääränlaisia: ”they managed to call into question the value of almost every 
woman he knew”.⁵⁰ Miehet ovat varuillaan nimenomaan ”naispahuutta” 
vastaan: “the female malice that hides here”.⁵¹ Näin myös sankaritarina kun-
niakkaasta afrikkalais/amerikkalaisesta historiasta dekonstruoituu Morriso-
nin käsittelyssä usealla tasolla. 

Lopuksi

Olen käsitellyt tässä artikkelissa Toni Morrisonin romaania Paradise suh-
teessa toiseuteen, jota romaani näyttää kommentoivan lähinnä kahdella 
tavalla. Ensinnä Morrison dekonstruoi ajatuksen mustasta toiseudesta Yh-
dysvaltalaisessa yhteiskunnallisessa tietoisuudessa hajottamalla tuosta toi-
seudesta vallitsevan mielikuvan yhtenäisenä sorron kohteena. Tämä nimen-
omainen toiseus sisältää monia eri mahdollisuuksia sisäkkäisen alistamisen 
mekanismeille, joista Morrison näyttää kommentoivan erityisesti naisten 
alisteista asemaa mustissa nationalistisissa suuntauksissa eri aikakausina. 
Samalla Morrison valottaa rajankäynnin vaikeutta ja absurdiutta siitä, mitä 
’mustuus’ on ja kuka on ’musta’. 

Toisaalta Morrisonin romaania voi yhtä aikaa pitää kritiikkinä koko toise-
usajattelua kohtaan. Morrison pyrkii puhumaan mustista oman amerik-

49 Widdowson 2001, 316.
50 Morrison 1998, 8.
51 Morrison 1998, 4.
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kalaisen historiansa subjekteina ja sankareina joutumatta typistetyiksi yh-
teiskunnallisten valtahierarkioiden sorretun osaan. Tätä näkökulmaa hän 
myös monipuolistaa varoittamalla vaaroista, joihin identiteetin yksipuo-
linen määrittely ja yhden oikean tulkinnan etsiminen voi johtaa. Kaikki 
tulkinnat ja määrittelyt on kuitenkin tehty jonkun näkökulmasta ja jonkun 
etujen mukaisiksi.

Paradisen valossa Morrison näyttää siis pyrkivän moniäänisyyteen ja yhtäai-
kaisiin, erilaisiin näkökulmiin. ’Amerikka’ näyttää näin hyvinkin erilaiselta 
eri ryhmille tai samoillekin ryhmille eri aikoina riippuen mitä ja kenen 
etuja ollaan ajamassa. Toiseudessakin on eri sävyjä ja sisäisiä hierarkioita. 
Tästä syystä Morrison näyttää myös sanovan, ettei konflikteista vapaata 
monikulttuurisuutta ole olemassa, vaan konfliktit kuuluvat asiaan. Samoin 
historian vaiheet näyttävät limittyvän yhteen, eivätkä uudet identiteetit 
synny tyhjästä. 

Tämä artikkeli on osa Suomen Akatemian projektia ’Amerikan’ rekonstruk-
tiot: rodun, sukupuolen ja diasporan identiteetit (205780).
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Päivi Alaraatikka

Poikkeavien kontrolli ja kasvatus 
Kuopion läänin työkomppaniassa

”Toisemmuus on yksi inhimillisen ajattelun peruskäsitteistä. 
Mikään yhteisö ei määrittele itseään yhdeksi esittämättä heti 
vastakohdakseen toista […] Toimivaksi olennoksi, subjektiksi, 
asettuminen edellyttää vastakkainasettelua. Toimiva vaatii 
päästä esiintymään oleellisena ja määräämään toisen epäoleel-
liseksi, toiminnan kohteeksi, objektiksi.”

SIMONE DE BEAUVOIR 980, 2–3

Yksi historian tutkimuksen tehtävistä on selvittää, miten suo-
malaisessa yhteiskunnassa toisemmuus on toteutunut. Toivo 
Nygårdin mukaan ”erilaisten historia on ajatuksissa ja to-
dellisuudessa kahtia jaetun yhteiskunnan sosiaalihistoriaa.”¹ 
Tämän artikkelin erilaisia, toisia ja poikkeavia ovat yleiseen 
työhön tuomitut miespuoliset irtolaiset. Päivi Alaraatikka tar-
kastelee poikkeavuuden kontrolloimista ja ”parantamista” 
Kuopion läänin työkomppaniassa 1859–1880.

Irtolaiset poikkeavina 1800-luvun yhteiskunnassa

Irtolaisuus nousi 1800-luvulla sosiaali- ja kriminaalipoliittiseksi ongelmaksi. 
Irtolaisia oli ollut aiemminkin, mutta nopean väestönkasvun ja maatalou-

1 Nygård 1998, 16.
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dellisen murroksen vuoksi irtolaisten määrä kasvoi, eikä kaikille halukkaille 
ollut työtä tarjolla. Irtolaisväki lähti liikkeelle etsimään töitä ja leipää, sa-
malla levisi myös pelko valtaapitävien keskuudessa. Irtolaislakeja kiristettiin 
vuonna 1852, jonka jälkeen yhä useampi voitiin tuomita vankilaan, kehruu-
huoneeseen tai yleiseen työhön, sillä yhteiskuntaa tuli suojella irtolaisuuden 
vaaroilta; laiskuudelta, varastelulta, tautien leviämiseltä ja viinan kiroilta.²

Kansalaisten ajatukset irtolaisuudesta edustivat kahdenlaista näkökulmaa. 
Irtolaiset nähtiin kurittomina ja laiskoina ihmisinä, jotka oli pakkotyön 
avulla saatettava yhteiskunnan hyödyllisiksi jäseniksi. Toisen näkökulman 
mukaan irtolaisuuden ajateltiin lisääntyvän huonon yhteiskunta- ja sosi-
aalipolitiikan seurauksena. Työttömyys jätti osan kansasta ilman laillista 
suojelusta ja köyhyys taas pakotti kiertelemään leivän ja työn toivossa.³ Oli 
näkökulma kumpi tahansa, irtolaiset nähtiin poikkeavina suhteessa tavan-
omaisiin kansalaisiin. 

Erilaisryhmien tutkiminen yhteiskunnasta käsin toiminnan kohteina (ob-
jekteina) antaa mahdollisuuden toiseus -käsitteen käyttöön. Kun taas poik-
keavat ryhmät tai yksilöt nostetaan itsenäisiksi toimijoiksi (subjekteiksi) 
on kyse marginaaliryhmien tutkimisesta. Suomen historian tutkimuksessa 
tarkastellaan toiseuden sijasta lähinnä marginaaliryhmiä.⁴ Yleensä keskity-
tään erilaisten historian esille tuomiseen, eikä niinkään puututa toiseuden 
problematiikkaan. Toiseus -termi on tutumpi psykoanalyysistä ja histo-
riantutkimukseen se on saapunut naistutkimuksen puolelta. Toiseutta on 
pohdittu etnisten ryhmien tutkimuksessa ja se on saanut vankan aseman 
kolonialistisen diskurssin tarkastelussa. Toiseuden tutkimus on useimmi-
ten vähemmistöjen tai alistettujen ryhmien tutkimusta. Irtolaiset sinänsä 
olivat jo itsessään oma sosiaaliluokkansa ja heidän asemansa johtui lähin-
nä luokkataustasta, eivätkä he niin ollen kuuluisi varsinaisesti alistettuihin 
ryhmiin, johon homoseksuaalit, naiset, mustalaiset tai vääräuskoiset taas 
sisällytettiin.⁵ Irtolaisia koskeva lainsäädäntö ja kontrolli tekivät kuitenkin 
koko sosiaaliluokasta alistetun ja toisen.

2 Nygård 1998, 34.
3 Helsingfors Tidningar 4.6.1859 nro 44.
4 Nygård 1998, 12.
5 Kaartinen 2001, 388–390.
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Poikkeavuus-käsite on yleinen sosiologisen tutkimuksen parissa. Poikkea-
vuudella tarkoitetaan käyttäytymistä tai elämäntapaa, joka poikkeaa enem-
mistön käyttäytymisestä tai johon kohdistuu kontrollia. Poikkeavuuteen 
liittyy käsite normista – se on käyttäytymistä, joka poikkeaa normista. 
Poikkeavuuden määrittelyssä mielenkiintoista on, että poikkeavuus ei ole 
välttämättä yksilöstä johtuvaa, vaan enemmänkin yhteisön sääntöjen ja 
sanktioiden tulos. ”Poikkeavaa käyttäytymistä on käyttäytyminen, joka lei-
mataan sellaiseksi.” ⁶ Poikkeavuuden käsite on suhteellinen eikä aina riipu 
käyttäytymismallin yleisyydestä. Irtolaisten tapauksessa ei voi puhua margi-
naaliryhmästä tai vähemmistöstä, vaan kyse oli sadoista tuhansista yksilöis-
tä, joihin kohdistui valvontaa ja ennakkoluuloja. Irtolaisia kontrolloimassa 
olivat oikeusjärjestelmä, köyhäinhuolto sekä valtion ja kuntien viranomai-
set.

1800-luvun Suomessa tuotettiin poikkeavuutta laatimalla säännöt, joiden 
mukaan irtolaisuutta ja laillisen suojeluksen puuttumista pidettiin rikokse-
na. Näitä sääntöjä soveltamalla leimattiin iso osa yhteiskunnasta ulkopuoli-
siksi, toisiksi. Suurin osa irtolaisista oli ainoastaan tilattomia, ilman laillista 
suojelua olevia kansalaisia, joiden työllistymismahdollisuudet olivat heikot. 
Sosiaalinen kontrolli puuttui asiaan tekemällä irtolaisista yhteiskunnasta 
poikkeavan väestöryhmän, vaikka irtolaisia oli joillain alueilla yli 25 pro-
senttia.⁷ Tämänkaltainen poikkeavuus säädettiin asetuksella laittomaksi ja 
sen vuoksi irtolaisia kohdeltiin kuin rikollisia. Tapon tai murhan tehnyt 
yksilö oli poikkeava vasta rikoksen tehtyään – tällöin poikkeavuus johti 
sosiaaliseen kontrolliin. Irtolaisille sosiaalinen kontrolli sai aikaan poikkea-
vaksi leimautumisen, ei poikkeavuus sinänsä.

Rikollinen yksilö, jollaiseksi myös irtolainen katsottiin, ymmärrettiin 1800-
luvulla kieroon kasvaneeksi persoonallisuudeksi, johon syynä oli vääränlai-
nen kasvatus. Tämän takia vankilassa pyrittiin kasvattamaan ja parantamaan 
vankeja. Kasvatuksellisuudella pyrittiin pysyvään persoonallisuuden ja elä-
mäntyylin muuttamiseen; tiukka kuri, pienet käytöspalkkiot, säännöllinen 
päiväjärjestys, eristäminen ja kova työnteko olivat kasvatuskeinoja päämää-
rän saavuttamiseksi. Seuraavan vuosisadan behavioristista termiä käyttäen 

6 Sulkunen 2003, 92–93.
7 Nygård 1985, 24.
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ojennuslaitoksien kasvatuksessa oli siis kyse käyttäytymisen ehdollistamises-
ta, jossa vangin ehdolliset toimintatavat muokattiin paremmin yhteiskun-
nalle sopivaksi. Muuttuneen persoonallisuuden ja uusien toimintatapojen 
myötä vangin uskottiin elävän samalla tavalla laitoksesta vapauduttuaan, 
nuhteettomana, ahkerasti työtä tekevänä ja säännöllisin elämäntavoin.⁸ 

Koko 1800-luvun kasvatuskeskustelussa oli oleellista käsitys yhteiskunnan 
jäsenyydestä. Jäsenyys ei ollut jokaisen kansalaisen automaattinen oikeus, 
vaan se oli ansaittava. Lainrikkojia tai irtolaisia ei katsottu eikä hyväksytty 
yhteiskunnan jäseniksi. Hyväksytyt jäsenet taas olivat onnistuneen kasva-
tuksen tuloksia.⁹ Valtaapitävät olivat yhteiskunnan subjekteja, sosiaalista 
kontrollia ylläpitävä taho, ja irtolaiset objekteja, toiminnan kohteita. En-
simmäinen määritteli, ketkä olivat yhteiskunnan jäseniä ja ketkä eivät. En-
simmäinen määritteli jälkimmäisen toiseksi. 

Luostanlinnan toimintaperiaatteet

Kuopion läänin työkomppania eli Luostanlinna perustettiin Rautavaaran 
kappeliin vuonna 1859. Luostanlinnan tavoitteena oli helpottaa irtolaison-
gelmaa ja kasvattaa sinne tuomituista yhteiskuntaa hyödyttäviä kansalaisia. 
Laitos pyrki samalla kertaa parantamaan, rankaisemaan ja sopeuttamaan 
rikolliset yhteiskuntaan sekä ehkäisemään rikollisuutta. Laitokseen lähetet-
tiin lähinnä irtolaisia tai pikkurikollisia. 

Luostanlinnan perustamisajan aatteellista henkeä edusti liberalismi, joka 
vaikutti myös rangaistuksen päämääriin ja vangeille suoritettavien toimen-
piteiden toteuttamiseen. Usko ankariin rangaistuksiin murtui, sen sijaan 
uskonnon ja kasvatuksen uskottiin vähentävän rikollisuutta. Rikollisuutta 
yritettiin ennaltaehkäistä taloudellisella liberalismilla ja elinkeinovapauden 
laajentamisella. Ajateltiin, ettei rikollisuutta esiinny, kun kaikki elättävät 
itsensä rehellisellä työllä. Liberalismin myötä vankeja ja rikollisia kohdel-
tiin entistä ihmismäisemmin ja oikeudenmukaisemmin. Usko edistykseen 
ja yksityiseen yritteliäisyyteen toi vankeinhoitoon oikeudenmukaisuuden 
lisäksi utilitaristisia piirteitä. Vangit ja irtolaiset oli kasvatuksen avulla saa-
tava ymmärtämään yritteliäisyyden ja työnteon merkitys.
8 Letto-Vanamo & Ylikangas 1981, 69.
9 Alaraatikka 2004, 35.
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Utilitarismin mukaan moraalisen käyttäytymisen ohjenuorana on hyöty, 
ja periaatteiden arvon määrää se, onko niistä hyötyä yksilölle tai yhteisölle. 
Vankeinhoidossa hyödyn oli langettava sekä vangille että valtiolle. Kuopion 
läänin työkomppaniassa hyötynäkökohdat koskivat taloudellisten lisäksi 
ei-taloudellisia hyötyjä. Työlaitos hyödytti valtiota tuomalla yleistä turval-
lisuutta ja järjestystä, kun vaarana olleet poikkeavat kansalaiset suljettiin 
laitoksiin ja poikkeavuuden leviäminen estettiin. Samalla myös irtolaiset 
hyötyivät parantuessaan. Taloudellisen hyödyn keräsi kuitenkin valtio teh-
dyn työn tuloksen muodossa.¹⁰

Työkomppanian pääasiallisin tehtävä oli vanhojen viemäriojien puhdista-
minen ja uusien kaivaminen sekä muut sellaiset työt, joilla suot ja sam-
malikot saataisiin kuivatettua. Talvella vankeja oli opastettava käsitöissä 
ja muissa hyödyllisissä tehtävissä, jotka tulevaisuudessa paransivat heidän 
toimeentulomahdollisuuksiaan. Laitokseen oli tuomittava yleiseen työhön 
vuoden 1852 irtolaisasetuksen mukaisesti sellaisia miespuolisia henkilöitä, 
jotka tämän kaltaiseen työhön sopivat. Sopivuus tarkoitti hyvää terveyden-
tilaa ja fyysistä kuntoa, joka oli välttämättömyys raskaita töitä ajatellen. 
Toisaalta miesten oli oltava myös ahkeria ja hyvätapaisia, että heille voisi 
opettaa käsitöitä ja ettei käyttäytymisongelmia syntyisi.¹¹

Valoisampana vuodenaikana huhtikuusta lokakuulle vangit tekivät töitä 
aamuneljästä iltakahdeksaan. Talvella vangit saivat nukkua aamulla tunnin 
pitempään – herätys oli aamulla klo 5. Työaika lyheni talvisin myös illan 
puolelta, työt loppuivat illalla klo 19. Töitä tehtiin tähän tapaan maanan-
taista perjantaihin. Lauantaina työt lopetettiin jo iltapäivällä ja lämmitet-
tiin sauna. Vangit pesivät tällöin itsensä, vaatteensa ja tupansa. Sunnuntai-
na vietettiin vapaa-päivää ja kaikkien terveiden vankien oli osallistuttava 
jumalanpalvelukseen tai Jumalan sanan kuunteluun. Loppupäivä vankien 
tuli viettää hiljaisuudessa lukien ”ylösrakentavia kirjoja” tai muuta sellais-
ta tehden, mistä heidän mielenlaatunsa paranisi.¹² Ohjesääntöön tehtiin 
toiminnan myötä helpotuksia, sillä vangeille rakennettiin oma keilarata ja 
eräänlainen tanko voimisteluharjoituksia varten.¹³ Näin ruumiin kasvat-

10 Alaraatikka 2004, 40–41.
11 Reglor för Kuopio Läns Arbetskompani. Kenraalikuvernöörin kanslia 206/1858. KA.
12 Reglor för Kuopio Läns Arbetskompani. Kenraalikuvernöörin kanslia 206/1858. KA.
13 Ignatius 1930, 58.
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taminenkin otettiin laitoksen toiminnan kohteeksi ja vapaa-ajasta saatiin 
kehittävää.

Tällaisilla rutiineilla oli tarkoitus opettaa hoidokit elämään säännöllistä ja 
ahkeraa elämää. Vapaa-ajan ohjelman järjestelyiltä vältyttiin, kun päivä täy-
tettiin työllä niin, ettei vapaa-aikaa jäänyt. Laiskuus oli pahuuden juuri, 
ja siksi vankilassaoloaika oli täytettävä työllä. Vankien uskottiin joutilaa-
na aikana miettivän karkaamiskeinoja ja uusien rikosten harjoittamista.¹⁴ 
Ankaran työpakon ja pitkän työpäivän avulla laitos viestitti kansalle, että 
komppanian tarkoitus oli paitsi parantaa, myös rangaista; laitoksen tuli 
maineellaan pelottaa irtolaiset työnhakuun. 

Työkomppania irtolaisten kasvattajana

Luostanlinnaan liittyvästä lähteistöstä nousee esille neljä kasvatuksellista 
pääperiaatetta: eristäminen, progressio, kouluttaminen ja sielunhoito. Prog-
ressiivinen menettelytapa oli tuolle ajalle ominainen vankeinhoitoperiaate, 
vaikka Luostanlinnassa ei sitä systemaattisesti noudatettukaan. Rikollisen 
eristäminen oli progressiivisen kasvatusajatuksen mukaan yksi parantumista 
edistävä tekijä. Irtolaiset ja pikkurikolliset eristettiin ns. taparikollisista tai 
paatuneimmista rikollisista. Näin estettiin huonojen vaikutuksien leviämi-
nen mielenlaadultaan parempien joukkoon. Toisaalta eristäminen tähtäsi yh-
teiskunnan huonon aineksen eristämiseen normaaleista ihmisistä. Päämäärä 
näissä molemmissa oli sama, huonojen vaikutuksien leviämisen ehkäisy. 

Irtolaisten elämäntapaa pidettiin normaalista poikkeavana, siihen liitettiin 
laiskuus, juopottelu, kerjuu ja pahanteko. Tavallisista ihmisistä eristämi-
nen oli osa yhteiskunnan turvallisuuteen tähtäävää toimintaa. Kiertelevät 
irtolaislaumat voisivat aiheuttaa hankaluuksia paikkakunnilla, katsottiin-
han jo irtolaiseksi ”ryhtymisen” olevan mielenosoitus yhteiskuntajärjestystä 
vastaan. Kolmantena eristämisen tavoitteena oli ”rikoskumppaneiden” ja 
vanhan elämäntavan unohtaminen. Kun vanki menetti kosketuksen hä-
nelle normaaliksi muotoutuneeseen mieron elämään, olivat parantumisen 
edellytykset paremmat.¹⁵

14 Keisarillisessa Suomen senaatissa olevan prokuraattorin kertomus maassa tekemän virka-
matkan johdosta kesällä vuonna 1867, s.4. Helsinki 1868.
15 Alaraatikka 2004, 64, 66.
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Progressiojärjestelmän avulla kontrolloitiin, rangaistiin tai palkittiin van-
kien toimintaa. Hyvätapaisuudesta palkittiin kirjaston käyttöoikeudella tai 
yksityisille vuokraamisella, jolloin vanki pääsi ”siviiliin” työskentelemään. 
Laiskuus tai niskurointi lisäsi työmäärää, johon vaadittu aika vietiin vähäi-
sistä vapaahetkistä.¹⁶ Komppania jaettiin toiminnan toisella vuosikymme-
nellä kolmeen eri luokkaan, jossa ylemmän luokan vangeilla oli paremmat 
oltavat ja kevyemmät työt. Hyvän käytöksen tai ahkeruuden perusteella 
vanki saatettiin ylentää parempaan luokkaan tai päinvastoin huonosta käyt-
täytymisestä ja laiskuudesta alentaa huonompaan luokkaan. Vangit jaettiin 
kolmeen eri taloon iän ja käytöksen perusteella niin, että nuoremmat hoi-
dokit ja parhaimmin käyttäytyvät sijoitettiin yhteen, suurin piirtein hyvin 
käyttäytyvät toiseen ja pahimmat pukarit kolmanteen taloon.¹⁷

Progressiiviseen järjestelmään sopi myös irtolaisille tarkoitettu tuomio – 
epämääräinen vankeusaika. Vanki oli laitoksessa vähintään puoli vuotta tai 
niin kauan, kunnes sai työpaikan tai laitoksen johtaja katsoi parannuksen 
tapahtuneen. Toiminnan alussa työpaikan saamisesta pidettiin tarkkaa lu-
kua, mutta työsaantimahdollisuuksien heikentyessä pelkkä parantuminen 
riitti vapauttamisen perusteeksi. Käytännössä vapautuminen oli progressii-
vinen palkkio hyvästä työstä ja käytöksestä. Epämääräinen vankeustuomio 
poistettiin käytöstä vuonna 1865, jolloin tämä palkkio menetettiin. Tämän 
kaltaisen tuomion kannustavuuteen ei enää uskottu, vaan sen uskottiin ai-
heuttavan karkaamisia. Määräaikaisen tuomion uskottiin soveltuvan komp-
panian kasvatusperiaatteisiin paremmin kuin epämääräisen tuomion.¹⁸ 

Komppanian vankien kouluttaminen jäi vähäiseksi. Kerran kuukaudessa 
vieraileva pappi pyrki käynneillään opettamaan lukemista ja lukutaidon 
osaavia kannustettiin taidon ylläpitoon kirjaston avulla, johon tilattiin Ta-
pio -lehteä. Kirjasto sisälsi myös muutamia teoksia uskonnon, maantiedon 
ja Suomen historian alalta. Suurimmaksi osaksi kirjaston käyttäjäkunta 
koostui laitoksen työntekijöistä, sillä vain harvat vangeista osasivat lukea. 
Vankien kouluttaminen tähtäsi yhteiskuntakelpoisten kansalaisten kasvat-
tamiseen, kuten kaikki muukin laitoksen ”parannustoiminta”. Tuona aika-
na rikoksen, eli tässä tapauksessa irtolaisuuden, syynä pidettiin tietämät-

16 Reglor för Kuopio Läns Arbetskompani. Kenraalikuvernöörin kanslia 206/1858. KA.
17 Ignatius 1930, 57.
18 Alaraatikka 2004, 67.
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tömyyttä ja koulunkäynti antoi vangeille tarpeellista tietoa ja ymmärrystä. 
Kaikkein parhaiten tätä tarkoitusta toteutti järjestetty ammattiopetus, joka 
antoi vangeille sellaisia taitoja, joiden avulla mahdollisuus itsensä elättämi-
seen vapautumisen jälkeen parani huomattavasti. Kaikille vangeille ei ollut 
mahdollisuutta opettaa kokonaista ammattia, joten he oppivat tekemään 
tavallisia talousaskareita ja maanviljelystyötä, jotka normaalissa elämässä 
katsottiin välttämättömiksi.¹⁹

Hengellinen kasvatus näytteli tärkeää osaa ajan vankeinhoidossa. Uskon-
to oli vangin oikeus ja velvollisuus. Sielunhoidon avulla pyrittiin aikaan-
saamaan katumusta ja parannusta sekä kasvattamaan vankeja siveellisiksi 
kansalaisiksi. Uskonto ei ollut vain kasvatuksen väline, vaan sille nähtiin 
myös tarvetta.²⁰ Luostanlinnassa hengellinen kasvatus jäi vähäiseksi ja 
jumalanpelko oli lähinnä kurinpidon täydentäjä. Kurinpito olikin työ-
komppaniassa ankarampaa kuin tavallisissa vankiloissa. Ankaralla kurilla 
totutettiin vankeja säännölliseen elämänrytmiin, mutta toisaalta se liittyi 
rangaistuspakkoon. Järjestyksellä saavutettiin rangaistuksen tarkoitus ja eh-
käistiin karkaamisia. Järjestysrikkomukset oli sanktioitu joko rangaistuksin 
tai saatujen palkkioiden menettämisen muodossa. Fyysisten rangaistusten 
uskottiin olevan paras keino järjestyksen ylläpitämiseen, sillä ne pelottivat 
ja myös rohkaisivat kunnolliseen käytökseen.²¹ 

Säännöllisten elämäntapojen opettaminen kulki kaiken toiminnan perus-
ajatuksena. Vankeinhoidossa uskottiin kasvatuksen muuttavan ulkoisen 
järjestyksen myös sisäiseksi järjestykseksi. Vartijat ja työmestarit toimivat 
oikeanlaisen elämäntavan malliesimerkkeinä. Erityisen mielenkiintoista 
oli havaita, että Luostanlinnan tapauksessa normaalin ja poikkeavan vä-
linen raja yhteiskunnassa oli hyvin pieni. Laitoksen työntekijät joutuivat 
samanlaisen kasvattamisen ja valvonnan kohteeksi kuin vangitkin. Päällystö 
rankaisi sääntöjen rikkomisesta sekä vankeja että vartijoita. Vartijat olivat 
statukseltaan hyvin lähellä vankeja. Molemmilla oli samanlainen tausta ja 
molempia kontrolloi sama ryhmä. Heidän ainoa erottajansa oli käsitys lail-
lisen suojeluksesta. Edellisellä oli se työpaikan muodossa, jälkimmäisellä ei. 
Vanginvartijoilla oli Luostanlinnassa huono asema, joka oli jossain mielessä 

19 Alaraatikka 2004, 68–69.
20 Krell 1871, 32.
21 Kallinen 1982, 67–68.
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huonompi kuin itse vankien. Vartijoihin voitiin käyttää samoja kurinpito-
rangaistuksia kuin hoidokkeihinkin raipaniskuista arestiin. Lisäksi vartijan 
palkka oli huono – keskimäärin 480 markkaa vuodessa, sisältäen huoneen 
ja kynttilät. Parhaimmat vangit keräsivät vuodessa yli 200 markan säästöjä! 
Lisäksi vangit saivat laitoksessa mahdollisuuden jonkinlaiseen koulunkäyn-
tiin rahan ansaitsemisen ohessa. Niinpä vartijoita pidettiin usein vankeja 
tietämättömämpinä.²² Tästä huolimatta vartijat olivat laitoksen hierarki-
assa ylempänä ja heillä oli myös vapaus valita asuinpaikkansa. Vankeinhoi-
dossa pidettiin välttämättömänä, että vangit ja työntekijät asuivat erillään. 
Näin jaettiin asukit ja heidän tekemisiään valvova vartijakunta sosiaalisesti 
erilleen. Kun vielä vangitkin sijoitettiin eri kasarmeihin käyttäytymisen pe-
rusteella, voi sanoa, että erilaistuminen jatkui näin työkomppaniassa; vanki 
luokiteltiin niin yhteiskunnassa kuin Luostanlinnassakin. 

Poikkeavuuden vuoksi vankilaan

Valtaosa Luostanlinnan vangeista oli tuomittu irtolaisuudesta tai kiertelys-
tä. Yhteiskunta ohjasi ja rajoitti kansalaisten toimintaa epävirallisin ja viral-
lisin normein. Kaikilla Luostanlinnaan tuomituilla oli yksi yhteinen piirre 
– yhteiskunnan normeista poikkeaminen. Kasvatuksella pyrittiin normali-
sointiin ts. poikkeavien piirteiden tai tapojen korvaamiseen normaaleilla ja 
yleisesti hyväksytyillä muodoilla. Laitokseen tuomitut voidaan ryhmitellä 
poikkeavuuden mukaan²³, kuten seuraavassa taulukossa 1.

 TAULUKKO . Luostanlinnaan tuomittujen erilaisryhmät.²⁴

 FYYSISESTI ERILAISET Sukupuolitautiset, epileptikot

 SOSIAALISESTI POIKKEAVAT Irtolaisuus, herjaus, pahantapaisuus, kiertolaisuus
   
 JURIDISESTI POIKKEAVAT Viinanmyynti, varastelu, luvaton kaski, irtolaisuus 
   
 ETNISESTI EROTTUVAT Mustalaiset

 PSYYKKISESTI ERILAISET Eläimiin sekaantuminen, vastuuttomuus 

22 Alaraatikka 2002, 31, 43.
23 Nygård 1998, 22–23.
24 Alaraatikka 2004, 98.
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Kaikkien Luostanlinnaan tuomittujen erilaisuus yhteiskunnasta oli juridi-
sesti poikkeavaa, mutta vangit poikkesivat yhteiskunnasta myös muuten. 
Esimerkiksi eläimiin sekaantuminen oli sekä psyykkistä että juridista poik-
keavuutta. Toisaalta juridinen poikkeaminen yhteiskunnan normeista ei ol-
lut välttämättä kansalaisten mielestä tuomittavaa. Esimerkiksi viinanmyyn-
ti jakoi kansalaisten mielipiteet; sehän edellytti myös ostajan. Epilepsia ja 
sukupuolitaudit eivät itsessään olleet juridisesti tuomittavia, eikä ketään 
tuomittu Luostanlinnaan näistä syistä, mutta molemmat olivat 1800-luvun 
puolivälissä epävirallisesti tuomittavia. Epilepsia hankaloitti työn saantia ja 
epileptikkoja pidettiin usein mielisairaina tai vaarallisina. Sairaus aiheutti 
irtolaisen statuksen ja siten myös juridisen poikkeavuuden yhteiskunnasta. 
Komppanian nimikirjassa molemmat poikkeavuudet mainittiin ja useim-
miten se aiheutti myös toimenpiteitä. 

Yleensä ottaen ihminen sinänsä ei ollut poikkeava, vaan jotkut ominaisuu-
det tai toiminnot näyttäytyivät poikkeavina. Poikkeuksena tästä oli mus-
talaisuus, joka itsessään saattoi aiheuttaa tuomion Luostanlinnaan. Tämä 
ryhmä poikkesi muista uskonnollisesti ja kulttuurisesti. Mustalaisilla oli 
omat tapansa, lakinsa ja kielensä. He kyseenalaistivat yhteiskunnan yleiset 
arvot ja säännöt; he elivät pariskuntina yhdessä ilman vihkimistä, eivät-
kä kastaneet lapsiaan. Lisäksi mustalaisiin liitettiin tarunomaisia seikkoja, 
jotka aiheuttivat pelkoa kansalaisten keskuudessa. He hautasivat vainajan-
sa siunaamatta, tekivät rikoksia, noituivat ja puoskaroivat. Mustalaisiin 
yhdistettyjä luonteenpiirteitä olivat laiskuus ja parantumaton taipumus 
rikollisuuteen. 1800-luvun jälkipuoliskolla mustalaisiin kohdistuvia toi-
menpiteitä pyrittiin lieventämään ja vuoden 1865 asetuksen jälkeen pelkkä 
mustalaisuus ei aiheuttanut työlaitokseen joutumista. Tosiasiassa vain har-
vat saivat vuosipalveluksen tai pysyivät samassa seurakunnassa vakinaisesti. 
Epäluuloisuus ja pelko aiheuttivat ankaraa viranomaisvalvontaa, jota voisi 
kutsua jopa vainoksi.²⁵ Mustalaisia tuomittiin Luostanlinnaan vuosittain.

Irtolaisten yhteiskunnallinen toiseus ja poikkeavuus näkyi erityisesti Luos-
tanlinnasta vapautumisen yhteydessä. Entisten vankien oli vaikea sopeutua 
normaaliin arkielämään. Vangit palautettiin aina omille kotipaikkakunnil-
leen ja ennakkoluulot entistä vankia kohtaan olivat jyrkkiä ja asunnon tai 

25 Nygård 1998,  85, 98–103, 108, 111.
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työn etsiminen vaikeaa. Laitoksen johtaja kiinnitti vuonna 1873 huomion-
sa vapautuneiden vankien kohteluun kotipaikkakunnillaan:”Kun vapau-
tetuista useat asuvat kaukana muualla ei parantumista voi arvioida, mutta 
täällä on kaikkemme tehty. Toivon, että heitä kotipaikkakunnillaan kohdel-
laan muinakin kuin kiertelijöinä ja juuri vapautuneina ojentolaisina.” ²⁶

Vangin rikos oli sovitettu Luostassa työskentelyllä, mutta ajan ajattelutavan 
mukaisesti lainrikkojien ei tullut vankeusaikansa ansiosta päästä lainkuuli-
aisia parempaan asemaan. Irtolaisiin kohdistetuilla toimenpiteillä ei ollut 
tarkoitus antaa vapautuneille vangeille välineitä sosiaaliseen nousuun, vaan 
turvata yhteiskunnan turvallisuutta, taloutta ja hyväosaisten asemaa. Luos-
tassa haluttiin opettaa työntekoa, tapoja ja ammatteja, mutta vankeus ei 
saanut olla palkinto, eivätkä vapautuneet saaneet hyötyä vankeusajastaan 
työmarkkinoilla.²⁷

Irtolaisten toiseus oli kasvatuksesta ja työtuomioista huolimatta pysyvää. 
Kasvatus oli keino, jolla valtaapitävien asemaa ja vaurautta pönkitettiin. 
Marjo Kaartinen pohtiikin, onko toinen oikeutettu olemassaoloon vain 
huonompana ja heikompana muihin nähden.²⁸ Irtolaisten puutteellisuus 
ja poikkeavuus korosti muiden ryhmien paremmuutta. Toiseus määrittyy-
kin aina vastakohtien luomisen mukaan. Tämän vuoksi irtolaisten asemaa 
ei voitu oikeasti parantaa, vain estää huonot vaikutukset maan talouteen tai 
muihin kansalaisiin. Kriminaalipolitiikan onkin havaittu kautta historian 
olevan usein sosiaalisesti epätasapuolista. Kontrolli kohdistuu yhteiskun-
nan heikoimmissa asemissa oleviin ja irtolaiskontrolli on tästä oiva esimerk-
ki.²⁹

Luostanlinnan vankien tarkastelu toiseuden ja poikkeavuuden näkökul-
masta on hedelmällistä. Toiseus määräytyy ”ensimmäiselle” vastakohdan 
luomisen mukaan: suojelukseton, pahatapainen, rikollinen ja eritoten 
poikkeava. Poikkeavuuden määrittämisessä ja sanktioimisessa on taas aina 

26 Berättelse om arbets- och korrektions anstalten å Luosta tillstånd år 1873. Handlingar hö-
rande till Luosta arbets- och korrektionsinrättning, Luostanlinnan kirjekonseptit 1859-1880. 
Kuopion lääninkonttorin arkisto. JoMA.
27 Pajuoja 1993, 49.
28 Kaartinen 2001, 391.
29 Laine 1991, 130.
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kyse vallasta. Yhteiskunnan vahvat ryhmät voivat pakottaa toiset ryhmät 
hyväksymään omat poikkeavuusluokituksensa. Poikkeavaksi määritellyltä 
yksilöltä riistetään yhteiskunnan jäsenyys tai vähintäänkin yhteiskunnan 
jäsenelle kuuluvia oikeuksia. Poikkeavuudesta rangaistaan sosiaalisen kont-
rollin avulla eristämällä yhteiskunnasta, asettamalla tarkkailun alle ja me-
nettämällä itsemääräämisoikeutensa.³⁰ Tätä tehtävää Kuopion läänin työ-
komppania hoiti erinomaisesti.

30 Sulkunen 2003, 94.
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Helena Hirvonen

Mielisairauden saastuttamat
Mielisairaat perimän turmelijoina 1900-luvun 
alun suomalaisessa yhteiskunnassa

Degeneraatiopelko valtasi Suomen 1900-luvun alkupuolella. 
Sen yhdeksi ilmentymäksi nostettiin mielisairaat, joiden us-
kottiin rappeuttavan kansakunnan perimän. Helena Hirvonen 
esittelee mielisairauksiin liitettyjä uhkia sekä mielisairaisiin 
kohdistunutta rotuhygieenistä ajattelua. 

Yhteisönsä leimaamat

Eurooppalaisissa rotuhygieenisissä ammattilehdissä ja muissa tieteellisissä 
julkaisuissa alkoi 1900-luvun alkuvuosikymmenillä esiintyä yhä enemmän 
näkemyksiä, joissa vaadittiin yhteiskuntaa ryhtymään taisteluun sellaisia 
vakavia vikoja kohtaan, kuten hulluus, tylsä- ja heikkomielisyys, juoppo-
us ja rikollisuus. Väitettiin, että jopa rotuja hävisi, valtioita pirstoutui ja 
sivistystä katosi, kun ei tarpeeksi ponnekkaasti vastustettu mielisairauksien 
kaltaisia tauteja, jotka turmelivat perintöaineksen. 

Käsitys mielisairaisiin ja mielisairauksiin kytkeytyneestä pahasta ei ollut 
uusi. Sen alkuperä voidaan palauttaa käsitykseen mieleltään terveestä ihmi-
sestä, jonka ajatellaan olevan harmoninen ja tasapainoinen. Antiikin Krei-
kasta juurtunut sofrosyne-idea,¹ Aristoteleen kultainen keskitie ja stoalainen 
vaatimus täydellisestä mielenrauhasta ovat esimerkkejä tästä ihmisihantees-
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ta.² Ihanteen käänteinen merkitys on mieleltään sairas ja häneen pesiyty-
nyt paha. Jo esihistorialliselle ajalla mielisairauden aiheuttajien uskottiin 
asettuneen päähän ja niitä karkotettiin poraamalla reikiä elävän ihmisen 
pääkalloon.³ Mielisairaus on nähty myös rangaistuksena tottelemattomuu-
desta ja syntisestä elämästä. Yhteydellä syntiin on raamatullinen perusta. 
Vanhan Testamentin Mooseksen kirjan mukaan Jumalan käskyjen noudat-
tamatta jättämisestä ja tottelemattomuudesta on seurauksena kirous. Yh-
tenä rangaistuksen muotona Raamattu mainitsee sairastumisen: ”Herra lyö 
sinua hulluudella, sokeudella ja mielisairaudella.” ⁴       

Mielisairaus edustaa vaikeasti ymmärrettävää ja yhteisöä uhkaavaa poikke-
avuutta. Vaikka se tavallisimmin ajatellaan yksilön ominaisuudeksi, siihen 
liittyvien kvaliteettien määrittely lähtee yhteisöstä. Mielisairaus ja mielisai-
raaksi leimaaminen määrittyy sosiaalisesti yhteisössä vallitsevien asenteiden 
ja normien mukaan. Leimaamista, stigmatisaatiota, tutkinut amerikka-
lainen sosiologi Erving Goffman on määritellyt sen yksilön jättämiseksi 
täydellisen sosiaalisen hyväksynnän ulkopuolelle.⁵ Leimaamisella on oma 
funktionsa. Kun mielisairaasta tulee jollakin ominaisuudella mitattuna kel-
voton yhteisön jäsen, jossa on jotakin huonoa, kunniatonta tai häpeällistä, 
mahdollistaa yhteinen ”vihollinen” ns. normaalien identiteetin ja omanar-
vontunteen vahvistumisen: heistä se tekee täydellisempiä ja kokonaisem-
pia.⁶

Poikkeavuuden ja erilaisuuden kohtaamiskeinot ovat vaihdelleet vuosisato-
jen kuluessa. Pääsääntöisesti ne voidaan kiteyttää ulkopuolelle sulkemiseen, 
eliminoimiseen ja integroimiseen.⁷ Mielisairaita on yleisimmin pyritty sul-
kemaan laitoksiin yhteiskuntaan integroimisen sijasta. Charles Darwinin 
(1809–1882) 1800-luvun puolivälissä esittämä teoria lajien kehityksestä 
luonnonvalinnan kautta kohdisti tieteellisen kiinnostuksen perinnöllisyy-
den tutkimiseen. Tämä puolestaan loi edellytykset väestön lisääntymisen 

1 Sofrosyne (kreik.) tarkoitti itsehillintää, kohtuullisuutta, oikeaa tasapainoa.
2 Qvarsell 1984, 110–111.
3 Margotta 1971, 14, 18; Porter 2002, 10
4 Pyhä Raamattu, Viides Mooseksen kirja, 28:15, 28.
5 Goffman 1972, 11–28.
6 Porter 2002, 62–63.
7 Markkola 1996, 12.
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ohjailuun rotuhygienian avulla, joka nähtiin keinona suvunhuonontumi-
sen eli degeneraation ja pahan siirtymisen estämiseksi tuleviin sukupolviin. 
Tavoitteena oli yhteiskunta, josta poikkeavuus ja vajavaisuus – myös mieli-
sairaus ja mielisairaat – olisi täydellisesti eliminoitu.    

Turmeltunut perimä – vaara yhteiskunnalle

Suomalainen kansakunta näytti 1880–1890-lukujen taloudellisen nousun 
vuosina joutuvan turmion tielle. Monenlaiset ruumiinviat, mielisairaus, 
juoppous ja vaaralliset hermokudoksen muutokset uhkasivat johtaa kan-
san moraaliseen rappioon sekä työkyvyn ja tehokkuuden menettämiseen. 
Pelon taustalla oli Suomeenkin levinnyt ranskalaisen lääkärin Bénédict Au-
gust Morel’in (1809–1873) vuonna 1857 esittämä degeneraatio-oppi, joka 
Darwinin hengessä julisti mielisairauksien olevan perinnöllisen heikkouden 
tulosta. Morel’in mukaan sairaudet vahvistuisivat jokaisessa uudessa suku-
polvessa, niin että lopulta seurauksena olisi sukupuuttoon kuoleminen.⁸  

Kiinnostus selvittää perinnöllisyyden ja mielisairauksien yhteys voimistui 
Euroopassa 1890-luvulta alkaen eugeniikan suosion myötä. Vuonna 1883 
Charles Darwinin serkku Francis Galton (1822–1911) otti käyttöön käsit-
teen eugeniikka (eugenics)⁹ merkitsemään pyrkimyksiä, jotka tarkoittivat 
ihmisen perinnöllistä parantamista. Galton painotti perinnöllisyyden mer-
kitystä erityisesti mielisairauksien, mutta myös syfiliksen ja tuberkuloosin 
synnyssä. Nämä sairaudet olivat hänen mukaansa ilmentymiä perityistä 
vioista ja aiheuttivat suvussa huonontumista. Galtonin opin innoittamana 
Saksaan ja Britanniaan, mutta myös Skandinaviaan perustettiin tutkimus-
laitoksia, joiden tarkoituksena oli kasvatuksellisin ja lainsäädännöllisin kei-
noin edistää, että ”sopivat” perheet hankkisivat enemmän lapsia. Sen sijaan 
yhteiskunnan ”pohjasakan” – kuten mielisairaiden – suvun jatkamiseen 
suhtauduttiin kielteisesti.¹⁰ 

Eugeniikkojen, rotuhygieenikkojen, tavoite oli ennaltaehkäisevä – kitkeä 
pois mielisairauden aiheuttajat. Yhteiskunnan tehtävä oli valvoa millaisia 

8 Alexander & Selesnick 1966, 162; Halmesvirta 1995, 16–25; Johannsen 1920, 296.
9 Eugeniikka tulee kreikkalaisista sanoista eu-, hyvä, oikea, ja gennao, siittää. Sen voidaan 
ymmärtää tarkoittavan ”jalosyntyistä” (väl boren). 
10 Johannsen 1920, 296–297; Pickstone 1996, 325–326; Weindling 1992, 309.
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lapsia maailmaan syntyy. Jos perinnöllisyys määräsi ihmisen psyykkiset, 
moraaliset ja sosiaaliset ominaisuudet, silloin lisääntymisen säätely oli te-
hokas työkalu, kun haluttiin varmistaa tai estää tiettyjen ominaisuuksien 
siirtyminen seuraaviin sukupolviin. Jälkeläisten hyvällä laadulla uskottiin 
olevan merkitystä koko väestölle, koska se nostaisi sen fyysistä, psyykkistä 
ja sosiaalista suorituskykyä.¹¹ Tästä näkökulmasta mielisairaudet muodos-
tivat yhteiskunnallisen uhan. Varsinkin, kun niiden lukumäärä osoitti si-
vistysmaissa 1900-luvun alkupuolella jatkuvia kasvamisen merkkejä ja ne 
näyttivät leviävän kulkutautien lailla.
                                                                                                                                                                    
Kansakuntaa uhkaavan vaaran kimppuun käytiin kaikin keinoin. Suomes-
sa rotuhygieenistä ajattelua toteutti osana toimintaansa muun muassa se-
naatin vuonna 1905 mielisairaanhoidon kehittämiseksi asettama komitea. 
Se kartoitti Suomen mielisairaiden ja heikkomielisten lukumäärän kahteen 
kertaan ja asetti vuonna 1908 valmistuneessa mietinnössään tavoitteeksi 
löytää ”vaikeimmin hoidettavat ja yhteiskunnalle vaarallisimmat yksilöt”.¹² 
Kelvottomia yksilöitä, joihin mielisairaat laskettiin, arveltiin 1910-luvul-
la olevan noin 5 prosenttia Euroopan väestöstä. Suomessa se tarkoitti yli 
150 000 henkeä. Tähän joukkoon sisältyvien mieleltään sairaiden määrä 
ei ollut enää pelkästään hoidollinen vaan myös taloudellinen ongelma. En-
simmäisiin suomalaisiin rotuhygienian kirjoihin lukeutuvassa Periytyminen 
ja ihmissuvun jalostaminen -teoksessa (1916) eläinlääketiedettä opiskellut 
filosofian maisteri Kalle Väänänen totesikin, että ”sen suuren yhteiskunnan 
hylkiöjoukon, mikä kullakin kansalla on mukanaan laahattavana, ylläpito 
tuottaa tavattomia kustannuksia.” ¹³  

1920-lukua lähestyttäessä suomalaisessa lääketieteessä vahvistui näke-
mys, että lapset eivät perineet vanhemmiltaan ainoastaan ruumiillisia 
ominaisuuksia vaan myös mielisairaudet siirtyivät vanhemmista lapsiin 
ja sukupolvesta toiseen uhaten kokonaisia kansakuntia. Henkisesti sairai-
den vanhempien lasten arveltiin saavan perinnöksi tavallista heikomman 
keskushermoston, mikä ilmeni suuntaan tai toiseen kehittyneenä yksilön 
henkisenä rappeutumisena.¹⁴ Saksalaisessa lääketieteessä, jota Suomessa 

11 Mattila 1999, 14.
12 Mielisairaskomitean mietintö I, 1908:6. Varsinaisten mielisairasten hoito.
13 Väänänen 1916, 118–119.
14 Nikula 1918, 24.
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aktiivisesti seurattiin, oli väitteelle löydetty vahvistus jo 1900-luvun alku-
puolella. Tutkimusten mukaan vaara oli erityisen suuri suvuissa, joissa oli 
jotakin poikkeavuutta. Mielisairaiden suvuissa näin oli 70–80 prosentissa 
tapauksista. Tästä elävänä todisteena olivat juoppojen ja syfilistä sairastavi-
en lapset, jotka useimmiten olivat mielenvikaisia.¹⁵ 

Taistelu mielisairauksien perinnöllisyyttä vastaan osoittautui vaikeaksi, 
jopa mahdottomaksi. Mielisairaudet eivät noudattaneet Mendelin periy-
tymissääntöjä,¹⁶ mutta niihin näytti liittyvän atavistisen perimisen muoto, 
muutaman sukupolven piilossa olleiden ominaisuuksien uudelleen ilme-
neminen. Ominaisuudet saattoivat tulla esille myös jossakin suvun sivu-
haarassa.¹⁷ Varsinkin skitsofrenia, johon sairastuneiden määrä koko ajan 
lisääntyi, näytti leviävän tällä salakavalalla tavalla. 

Ruumiiltaan degeneroituneet

Vuonna 1928 suomalaisessa lääketieteellisessä aikakauskirja Duodecimissä 
julkaistiin Sven Donnerin kirjoitus skitsofrenian ja konstituution eli sie-
lullis-ruumiillisen yleisrakenteen välisistä yhteyksistä. Donner selosti sak-
salaista psykiatriaa edustaneen Ernst Kretscmerin (1888–1964) ”sangen 
uskottavaa” löytöä ruumiinrakenteen ja sielullisten häiriöiden välisestä suh-
teesta kuvaten, miten Kretschmer ”käy mittanauhalla, mittapuulla, harpilla 
ja vaa’alla tutkimaan mielisairaita; hän tutkii heidän pään- ja kasvojenmuo-
toaan, ihoaan ja sen karvapeitettä, hän ottaa kynän ja valokuvan avukseen ja 
katsoo vihdoin voivansa tuloksena kaikesta tästä erottaa näissä sairaissa muu-
tamia aivan määrättyjä ruumiillisia päätyyppejä.” ¹⁸ 

Kretschmer oli jakanut ihmiset ruumiillisen rakenteen mukaan asteeniseen, 
atleettiseen ja pykniseen tyyppiin. Hennoilla, laihoilla, kapeaharteisilla ja 
heikkolihaksilla asteenikoilla oli litteä rintakehä, terävä sydänalakulma ja 

15 Kraepelin 1903, 115–116, 123.
16 Itävaltalainen pappi ja luonnontutkija Gregor Mendel (1822–1884) osoitti ominaisuuksi-
en periytyvän sukusoluihin liittyvissä riippumattomissa elementeissä (nykyiset geenit). Omi-
naisuudet olivat joko dominoivia eli vallitsevia tai resessiivisiä eli väistyviä, jonka seurauksena 
seuraavassa sukupolvessa syntyi ominaisuuksiltaan erilaisia jälkeläisiä tietyssä matemaattisessa 
suhteessa.
17 Donner 1928, 231; Neunam-Rahn 1924, 137.
18 Donner 1928, 223–237.
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pieni paino verrattuna ruumiin pituuteen. Atleetit olivat kookkaita, leveä-
harteisia ja kaarevarintaisia, lihaksisto oli vankka, pää korkea ja voimakas. 
Pykniselle tyypille ominaista oli suurten ruumiinonteloiden laaja tilavuus 
sekä taipumus vartalon rasvanmuodostukseen, mutta raajat olivat heikosti 
kehittyneet. Siksi pyknikko oli keskikokoinen, tanakanlainen, naamaltaan 
leveä, pehmeä ja lyhyt. Hänellä oli lisäksi paksuhko kaula, ihravatsa ja al-
haalta levenevä, kaareva rintakehä.¹⁹

Ratkaisu mielisairaiden tunnistamiseksi näytti löytyneen ruumiinrakentees-
ta. Valtaosa skitsofreniaan sairastuneista oli asteenista tai atleettista tyyppiä, 
kun taas pykninen rakennetyyppi liittyi maanisdepressiiviseen mielisairau-
teen. Asteenisen skitsofreenikon lisätuntomerkki oli kallon rakenteessa. 
Näillä sairailla pään ympärysmitta oli pieni, sagittaalimitta²⁰ lyhyt ja edes-
tä katsottuna kasvoilla oli ns. lyhentynyt munan muoto. Joillakin taas oli 
kapeat, pitkät kasvot ja muita merkille pantavia piirteitä. Atleettisen skit-
sofreenikon merkkejä olivat kasvojen voimakkaat kudokset, esiin pistävät 
luunosat, paksu iho ja edestäpäin katsottuna pitkät tai jyrkät munanmuo-
toiset kasvot. Lisäksi tällä ryhmällä oli taipumus akne-ihottumiin. Maanis-
depressiivisten pyknikkojen tuntomerkiksi puolestaan tuli kiiltävä kalju.²¹

Konstituutio-oppia sovellettiin myös Suomen mielisairaaloissa. Varsinkin 
1920-luvulla mielisairailta etsittiin ruumiillisia degeneraation merkkejä. 
Selvimpiä turmeltuneisuuteen viittaavia vikoja löytyi skitsofreenikoilta. 
Niitä olivat muun muassa yhteen kasvaneet kulmakarvat, vinot kasvot, 
puuttuvat korvanlehdet, koholla oleva rintalastan yläosa ja kuusivarpai-
suus. Myös mielisairaiden vartalon kokonaisrakenteeseen kiinnitettiin huo-
miota, joskaan ei varmuudella voida osoittaa, tehtiinkö se konstituution 
tutkimiseksi.²² 

Suomalainen mielisairaanhoidon kirjallisuus tunsi lisäksi lukuisan joukon 
muita degeneraation merkkejä. Niitä olivat halkiohuuli- ja kitalaki, suhtee-
ton tukankasvu, epäsymmetrinen ruumiinrakenne, epämuotoinen pääkal-

19 Donner 1928, 225.
20 Sagittaalimitta perustuu käsitteeseen sagittaalitaso, joka tarkoittaa ihmisen keskeltä vasem-
paan ja oikeaan puoliskoon jakavaa keskitasoa. 
21 Donner 1928, 226–228.
22 Niuvanniemen sairaalan sairauskertomukset 1924–1930. JoMa.
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lo ja synnynnäinen sokeus.²³ Kaiken kaikkiaan turmeltuneisuuteen yhdis-
tettiin mitä merkillisimpiä kaukaisista sukulaisista haettuja vikoja, joiden 
oletettiin osoittavan suvun huonontumista ja mielisairaustaipumusta. Esi-
merkiksi erään mielisairaan isotädin luonteenlaatu havaittiin omituiseksi ja 
suvussa piilevään mielisairauteen viittasi myös se, että saman sairaan sisar, 
isä ja isän sisaret olivat kovia nauramaan.²⁴ 

Viinaan viehtyneet

Mielisairaiden sisäisestä degeneraatiosta kertoivat ”huonon elämän” monet 
variaatiot, jotka heikensivät hermostoa, aiheuttivat mielisairauksia ja osal-
taan murensivat suomalaisen yhteiskunnan tervettä perustaa. Jo 1800-lu-
vun lopulla yhdeksi keskeisimmäksi kohteeksi taistelussa turmeltuneisuut-
ta vastaan nousi alkoholiongelma. Uudenlainen suhtautuminen alkoholiin 
oli seurausta yhteiskunnallisista muutoksista: teollistumisesta, väestön no-
peasta kasvamisesta ja keskittymisestä suuriin kaupunkeihin ja teollisuus-
keskuksiin. Uudet löystyneet alkoholin käyttötavat levisivät kulovalkean 
tavoin tuoden mukaan monenlaisia vitsauksia, kuten turmeltuneen per-
he-elämän, lasten- ja nuorten pahatapaisuuden, rikollisuuden ja erilaiset 
sairaudet, myös mielisairaudet.²⁵
  
Vaikka suomalaisten alkoholinkulutus laski tasaisesti 1870-luvulta läh-
tien²⁶, viinaviha lisääntyi. Selitys tälle ilmiölle löytyy silloisesta lainsää-
dännöstä – vuosien 1886 ja 1892 paloviina-asetukset – mutta myös voi-
makkaasta kansallismielisen sivistyneistön omaksumasta raittiusaatteesta 
ja yleisen kansansivistyksen kohoamisesta.²⁷ Raittiusliike oli osa suurten 
aatteiden (nationalismi, liberalismi, sosialismi, naisasialiike) prosessia, joil-
le oli yhteistä isänmaallisuus ja usko paremmasta Suomesta. Tähän kuvaan 
eivät sopineet alkoholistit ja juomarit, joiden perheissä olosuhteet, huono 
hoito ja kohtelu sekä ravinnon puute kasvattivat lapsista niin ruumiillisesti 

23 Neunam-Rahn 1924, 136–137.
24 Niuvanniemen sairaalan sairauskertomukset 1924. JoMa.                  
25 Voionmaa 1925, 23, 93–128.
26 Puhtaan alkoholin kulutus henkeä kohti oli vuosina 1871–1875 noin 3,5 litraa, mut-
ta 1880-luvun loppupuolella alkoi väheneminen niin, että 1901–1905 kulutus oli 1,9 litraa 
henkeä kohti.
27 Voionmaa 1925, 61–63.
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heikkoja kuin henkisesti mielisairaitakin – juuri sellaisia yhteiskunnan jäse-
niä, joiden lisääntyminen oli rasitus yhteiskunnalle.   

Viinan kiroja vastaan kävi myös lääketiede. Alkoholi tuomittiin vaaralli-
seksi rotumyrkyksi, joka vaikutti turmelevasti siitossolujen (sukusolujen) 
perintöainekseen ja aiheutti vaikeita kehityshäiriöitä ja mielenvikaisuutta. 
Kun alkoholi lisäksi kiihotti sukupuoliviettiä, seuraukset olivat kohtalok-
kaat. Vuonna 1912 ilmestyneessä Suomen ensimmäisessä rotuhygieniaa 
käsitelleessä teoksessa Velvollisuutemme tulevia sukupolvia kohtaan: Eräitä 
yleisen rotuhygienian peruspiirteitä, lääketieteen ja kirurgian tohtori, koti-
eläinopin professori Georg von Wendt esitteli Sveitsissä tehtyjä tutkimuk-
sia. Ne osoittivat, että laskiaisena, viinin valmistuksen ja yleensä juhlien 
aikana siitetyistä lapsista luonnottoman suuri osa oli mielenvikaisia. Sen 
katsottiin olevan seurausta vanhempien humalasta siittämisen aikana.²⁸ 
Tähän tietoon oli Suomessa tartuttu jo aikaisemmin. Esimerkiksi Tervey-
denhoitolehti otti 1890-luvun alkupuolella asiakseen varottaa nuoria naisia 
parittelemasta juopuneen kanssa, koska se oli vaarallista ja rodulle vahin-
goksi.²⁹
 
Vielä 1800-luvun loppupuolella jopa runsaaksi luonnehdittu juopottelu 
nähtiin mielisairaiden sairauskertomuksissa pikemminkin miessukupuolel-
le ominaisena hyväksyttävänä paheena kuin mielisairauden syynä. Mutta 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä stigmatisoivat käsitykset alkoholinkäy-
tön ja mielisairauksien yhteydestä lisääntyivät. Yhä useammin alkoholin-
käyttö yksin tai yhdistyneenä perinnölliseen taipumukseen kirjattiin syyksi 
mielisairauteen. Myös lähisukulaisten alkoholinkäytöstä alettiin kerätä tie-
toja. Yleisimmin syyllinen mielisairauteen löytyi sairaiden juopoiksi tode-
tuista isistä, mutta joukkoon mahtui myös alkoholilla perillisensä turmel-
leita äitejä ja muita sukulaisia.³⁰ 

Rotuhygieeniseltä kannalta tarkasteltuna alkoholinkäyttö oli ehdottomas-
ti tuomittavaa. Se oli ”suurimpia rikoksia, joita tulevaa sukupolvea kohtaan 
voidaan tehdä,” kirjoitti Georg von Wendt rotuhygienian kirjassaan. Vaara 
ei nimittäin ollut ohi silloin kun humala tai alkoholin vaikutus oli ulkoises-

28 von Wendt 1912, 24–26.
29 Halmesvirta 1998, 57.
30 Niuvanniemen sairaalan sairauskertomukset 1897–1920. JoMa.
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ti haihtunut, sillä vahingoittuneiden siitossolujen (sukusolujen) ei uskottu 
virkoavan vaan niitä oli vielä pitkään alkoholinkäytön jälkeen ruumiissa 
ja siten ”vajakehityksisen jälkeläisen aiheena.” ³¹ Tunnettu saksalainen psy-
kiatri Emil Kraepelin (1856–1926) oli jo aiemmin tehnyt samansuuntai-
sia päätelmiä. Hän arvioi alkoholistien lasten kuolleisuuden korkeaksi tai 
mikäli lapset eivät heti kuolleet, olivat he vähintäänkin sairaita.³² Sama 
kauhea kohtalo näytti odottavan suomalaisia jälkipolvia. Käkisalmen ran-
gaistuslaitoksen johtaja lääkäri Edvard Horelli valisti Suomen lääkintöhal-
litusta vuoden 1906 Saksan matkaltaan kirjoittamassaan kirjeessä seuraa-
vasti:

”... rikollisuus ja mielisairaus ovat kaksi kasvia, jotka imevät ravintoa samasta 
lähteestä, ruumiillisen ja henkisen degenerationin maaperästä. Syinä siihen, 
ettei viimeksi mainitusta voi syntyä parempia hedelmiä, ovat vielä juoppous, 
kurjuus ja yleiset yhteiskunnalliset epäkohdat. Rappiolle joutuneen perheen 
lapsista vie juoppous toiset vankilaan, toiset hulluinhuoneeseen, ja juopon jäl-
keläisistä tulee osaksi epileptikoita, idioteja ja mielisairaita, toinen osa taas jou-
tuu ärtyisyytensä ja huikentelevaisuutensa vuoksi rikoksentekijäin poluille.” ³³  
 
Juoppouteen ja alkoholinkäyttöön liittyvä diskurssi sai mielisairaiden saira-
uskertomuksissa 1910-luvulta lähtien toisellakin tavalla laajemman merki-
tyksen. Alkoholinkäyttöä alettiin kuvata varottavassa ja opettavassa sävyssä. 
Mielisairauden ja juoppouden välille rakentui piilosyy-yhteys: sairas tai hä-
nen sukunsa oli huonolla elämällä aiheuttanut kurjuutensa. Taloudelliset 
vaikeudet, konkurssit, epäsäännöllinen ja siveetön elämä, sukupuolitaudit 
ja suvussa tapahtuneet varhaiset kuolemat kytkettiin juoppouteen ja olivat 
osa sitä turmellusta, joka oli ennen pitkää johtava mielisairauteen.³⁴ 

Moraalisen villiintymisen yhdeksi syyksi nostettiin vuoden 1919 kielto-
laki, joka totutti kasvavan nuorison ”kiertämään lakia ja ahneesti syöksy-
mään kiellettyyn”. Osaksi tästä syystä alkoholinkäytön vastustamisesta tuli 
1920-luvulla tärkeä keino sielullisten järkytysten torjumiseksi, sillä niistä 
oli tullut ”kaiken kuluttava tuli, kirous niin yksilölle itselleen kuin jälkeläi-

31 von Wendt 1912, 27.
32 Kraepelin 1903, 63–64; Kraepelin 1904, 77–80.
33 Horelli 1908, RB 2/520. KA.
34 Niuvanniemen sairaalan sairauskertomukset 1910–1930. JoMa.
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sillekin.” ³⁵ Huoli ei ollut aiheeton, sillä juoppouden takia mielisairaalaan 
hoitoon otettujen määrässä tapahtui erittäin merkittävä lisääntyminen 
vuodesta 1922 eteenpäin. Osaltaan siihen vaikutti se, että alkoholismi luo-
kiteltiin sairaudeksi vuonna 1921, jonka seurauksena siitä tuli skitsofrenian 
ja maanisdepressiivisen mielisairauden ohella yksi vuosikymmenen yleisim-
mistä mielisairauksista.³⁶  

Seksuaalisilta taipumuksiltaan luonnottomat

Yksi mielisairaisiin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa liitetty piirre 
olivat moraalittomat, siveettömät ja huikentelevaiset elämäntavat. Niistä 
kertoivat mielisairaiden luonnottomat taipumukset ja irstas elämä, kuten 
taipumus onaniaan. Näkemykset siitä, johtiko itsetyydytys mielisairauteen, 
vaihtelivat. Toisaalta itsetyydytystä pidettiin luonnottomana viettipohjaise-
na tekona, toisaalta se nähtiin nuoruuden kehitykseen kuuluvana ilmiönä, 
jonka seurauksia liioiteltiin.³⁷ Sellaisiakin arvioita esitettiin, että ellei pahet-
ta harjoitettu kovin runsaasti, hyvin vaikeat terveyshäiriöt olisivat harvinai-
sia.³⁸ Onaniaan liitettiin kuitenkin negatiivinen leima, jota kuvastaa siitä 
käytetty nimitys itsesaastutus – teon saattoi tehdä itse, jolloin viettelys koh-
tuuttomuuteen kasvoi tavattomasti. Erityisen alttiina itsesaastutuksen hai-
toille pidettiin sukupuolisesti kypsymättömiä poikia ja nuorukaisia, joille 
kaikenlainen sukuvietin toiminta muutenkin katsottiin epäterveelliseksi.³⁹  

Suomessa onania yhdistettiin mielisairauteen varsinkin 1800-luvun lopulta 
1910-luvulle. Sairauskertomuksissa se ei ollut virallisena lääketieteellise-
nä syynä kovin yleinen. Silti suoritettiin tarkka tutkinta, oliko mielisairas 
mahdollisesti harjoittanut ”irstasta elämää ja luonnottomia taipumuksia” 
ja mielisairaalasta paikkaa hakevan sairaan ”edellisestä elämästä” ja muista 
sairauden alkuun liittyvistä seikoista annettiin kirjallinen selostus. Yksi-
tyiskohtaisesta kyselemisestä huolimatta mielisairaat eivät tunnustaneet 
itsesaastutusta helposti. Usein kävi kuitenkin niin, että pahe paljastui, kun 
mielisairas alkoi sairaalassa ollessaan onanoida.⁴⁰ Yleinen uskomus 1900-

35 Neuman-Rahn 1924, 366.
36 Bidrag till Finlands officiella statistik XI, Medicinalstyrelsens berättelse för år 1921–1930.
37 Bleuler 1918, 152; Kraepelin 1903, 74.
38 von Gruber 1913, 99. 
39 von Gruber 1913, 95.
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luvun alkupuolella olikin, että mielisairaat harjoittivat onaniaa ”tavatto-
massa määrässä” eikä se ollut millään keinoilla estettävissä.⁴¹   
 
Jos itsesaastutus ei ollut syypää vakavaan mielisairauteen, uskottiin sii-
tä seuraavan lievempiä hermostollisia oireita: alakuloisuutta, ärtyisyyttä, 
unettomuutta, muistin ja henkisten kykyjen heikkenemistä sekä ruumiil-
lisia vitsauksia: ravitsemushäiriöitä, impotenssia ja lantioseudun kipua. Li-
säksi kielletty teko vaivasi mieltä, josta seurasi pelkotiloja ja itsesyytöksiä.⁴² 
Tämä oli luonnollinen seuraus siitä, että yhteisö syyllisti onanoijia, sillä 
pahetta harjoittaneiden katsottiin rikkoneen yhteiskunnan siveellisiä ja us-
konnollisia normeja. Onania oli vuosisadan vaihteen käsityksen mukaan 
synti, joka rikkoi myös avioliiton pyhyyden. Kun itsesaastutukseen vielä 
liitettiin käsitys perinnöllisyydestä, sosiaalisen häpeän lisäksi onanoijat lei-
mautuivat myös yhteiskunnan rappeuttajiksi – he siirsivät jälkeläisiinsä sa-
man paheen ja turmelivat kansakunnan jatkuvuuden.⁴³ 

Myös mielisairaiden muunlainen seksuaalisuus nähtiin 1900-luvun alku-
puolella vaarallisena. Mielisairaat leimattiin uhkaksi tulevien sukupolvien 
henkiselle terveydelle, koska osan ”ominaisuutena on hillitön taipumus su-
kupuoli-yhteyteen”. Vaarallisimpina pidettiin naisia, joista ”kaikkein siveelli-
simmätkin ja norma[a]lissa tilassa sukupuolisesti kylmimmät [...] voivat sie-
lullisesti sairastuessaan joutua mitä hurjimman erotismin valtaan ja ajoittain 
käyttäytyä kuin prostituoidut, kuten varsinkin periodisen hypomanian (ajoit-
taisen lievän raivon) tapauksissa on huomattu.” Naisten käyttäytyminen se-
litettiin sillä, että heillä sukuvietti sijaitsi enemmän isoissa aivoissa, kun 
miehillä se oli alemmissa aivokeskuksissa. Koska mielenhäiriöiden arveltiin 
johtuvan viasta isoissa aivoissa, naiset joutuivat miehiä helpommin ”suku-
puolisten kuvittelujen” valtaan.⁴⁴ 

Mielisairaan naisen seksuaalisuus oli vaarallista myös siksi, että jälkeläiset 
olisivat mitä ilmeisimmin degeneroituneita. Kaikkein vaarallisimpina näh-
tiin mielisairaat naimattomat naiset, sillä rotuhygieenisen vaaran lisäksi he 

40 Niuvanniemen sairaalan sairauskertomukset 1897–1911. JoMa.
41 Forel 1911, 209.
42 von Gruber 1913, 95; Niuvanniemen sairaalan sairauskertomukset 1897–1911. JoMa.
43 Bleuler 1918, 152.
44 Forel 1911, 237–238.
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aiheuttivat moraalisen ja rikosoikeudellisen uhkan. Kristillinen moraali 
tuomitsi avioliiton ulkopuoliset seksuaalisuhteet ja rikoslain mukaan sa-
lavuoteus, kahden naimattoman suhde, oli rikos. Rikos oli myös seksuaa-
lisuhde muun mielisairaan naisen kuin oman vaimon kanssa.⁴⁵ Sen sijaan 
mielisairaus ei ollut avioliiton este ennen vuotta 1929. Tuolloin voimaan 
tullut avioliittolaki kielsi mielisairailta ja tylsämielisiltä avioliiton sekä oi-
keutti aviopuolison saamaan avioeron näiden sairauksien perusteella.⁴⁶ 

Mielisairaiden naisten seksuaalisuuden vaarallisuus tuli esille myös vuonna 
1929 jätetyssä sterilisoimiskomitean mietinnössä. Suomalaista rotuhygieni-
aa tutkinut Markku Mattila kirjoittaa tutkimuksessaan komitean tukeneen 
näkemyksiään tapausselostuksilla, joiden mukaan ”mielisairaat miehet saat-
toivat vaania ja vietellä naisia”, mutta heikkomielisten, mielisairaiden ja kaa-
tumatautisten naisten taipumus sukupuoliyhteyteen havaittiin miehiäkin 
suuremmaksi ja lisäksi naiset näyttivät olevan hyvin sikiäviä. Köyhäinhoidon 
huollettavina olevista naimattomista heikkomielisistä naisista yli kolmas-
osalla oli lapsia, mielisairaista kymmenesosalla ja kaatumatautisista vajaal-
la viidenneksellä. Henkisesti epänormaalin aviottoman lapsen syntymisen 
uhka arvioitiin olevan noin kolmanneksen luokkaa, joskin arveltiin, etteivät 
kaikki lievät tapaukset tulleet huonon tutkinnan takia huomatuiksi.⁴⁷ 

Koska sterilisoimiskomitea piti yhteiskunnan menestystä ja hyvinvointia 
tärkeänä, ala-arvoisten syntyminen haluttiin estää lailla. Harkinta- ja ar-
vostelukyvyttömät, viettiensä vallassa olevat mielisairaat, etenkin naiset, 
tuli steriloida. Puolloksi esitetyssä lausumassa todettiin muun muassa, että 
”naisilla, joihin steriloimista tultaisiin soveltamaan, on varmaankin vain pe-
räti harvoin äidiksitulemisen kaipuuta” ja ”heille itselleenkin onneksi [...] he 
välttyvät [steriloinnin ansiosta] saamasta vanhempain velvollisuuksia, joita 
he eivät kuitenkaan pystyisi täyttämään.” Mielisairaiden kohdalla sterilisoi-
misehdotus tarkoitti skitsofreniaa, maanisdepressiivistä mielisairautta ja 
vaikeaa psykopatiaa sairastavia naisia ja miehiä, varsinkin jos he eivät olleet 
sairaalahoidossa tai heidät poistettiin sairaalasta. Sen sijaan juoppoutta ei 
pidetty tarpeeksi painavana syynä steriloimiseen, joskin se oli otettava huo-
mioon, kun toimenpide tehtiin henkisen vajaavuuden takia.⁴⁸

45 Mattila 1999, 127.
46 Avioliittolaki 13.6.1929, 234/1929, § 11, 68, 75.  
47 Mattila 1999, 293–296. 



 157

Ristiriitaisen kritiikin saattelemana steriloimislaki- ja asetus tulivat voi-
maan kesäkuussa 1935. Lain säätämiseen vaikutti osaltaan halu pysyä 
muiden edistyksellisten maiden rinnalla, esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja 
Tanskassa vastaava laki oli jo säädetty.⁴⁹ Steriloimislain myötä yhteiskunta 
sai vihdoinkin oikeuden puuttua yksilön oikeuksiin. Mielisairaisiin kohdis-
tunut kontrolli leimasi heidät virallisesti toisarvoisiksi, yhteiskunnan kan-
nalta ei-toivotuiksi ihmisiksi – vaarallisemmiksi kuin esimerkiksi rikolliset 
ja juopot, joihin steriloimislaki ei ulottunut. Yksilön edun oli kuitenkin 
väistyttävä yhteiskunnan edun tieltä, koska lain synnylle katsottiin olevan 
riittävät argumentit: toimenpide tehtiin tieteelliseen tietoon perustuen ge-
neettisistä syistä. Perustelun kestämättömyyttä osoittanee se, että enempää 
lain säätämisen aikaan kuin nykyäänkään mielisairauksien synty- ja periy-
tymismekanismeja ei ole pystytty täysin selvittämään.  

Lopuksi 

Mielisairaisiin liittyvällä toiseudella on historiallisesti pitkät ja traumaattiset 
juuret. Kautta aikojen mielisairaat on nähty pahan ilmentyminä ja mielisai-
raus synnin palkkana. 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta alkaen mielisairaus 
ei ollut enää pelkästään yksilön olemista määrittävä tekijä vaan se yhdistyi 
laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Degeneraatioteoria muovasi 
mielisairaista kansakunnan eheyttä vaarantavan rotuhygieenisen uhan, jota 
ajatusta uusi nouseva tieteenala, perinnöllisyystiede, vei eteenpäin. Yksi-
lön velvollisuus laajeni omien tarkoitusperien toteuttamisesta ensisijaisesti 
kansakunnan palvelemiseksi, johon näkemykseen eivät degeneroituneet 
ja mielisairaat sopineet. Sen lisäksi, että mielisairaat olivat yhteiskunnalle 
hyödyttömiä ja heidän ylläpitonsa tuli kalliiksi, levittivät he sairasta pe-
rimäänsä jälkeläisiin. Kun kansakunnan menestymisen edellytykseksi ase-
tettiin runsas ja terve väestö, nähtiin oikeaksi taistella kaikin keinoin niitä 
uhkia vastaan, joiden seurauksena oli degeneroituneita mielisairaita. Kan-
sakunta syntyi ja kuoli yksilöidensä varassa, eikä ”sillä, jolla itsessään oli 
selvä degeneratsioonin siemen ollut oikeutta luoda uutta elämää.” ⁵⁰  

48 Mattila 1999, 296–303.
49 Mattila 1999, 323.
50 Lainaus von Wendt 1912, 54.
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Kalle Ojatalo

Normi ja maailmankuvan muutos
Suomalainen avioliittokäyttäytyminen 
ja -lainsäädäntö 1960–1980-luvuilla

Normi määrittää oikeaa ja väärää, ”meitä” ja ”muita”. Normi 
liittyy läheisesti uskonnolliseen ja/tai aatteelliseen maailman-
kuvaan. Yhteiskunnan taloudellinen ja sosiaalinen rakenne 
sekä näissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös normeja 
luoviin käsityksiin. Käytän esimerkkinä normin mukautuvasta 
luonteesta Suomessa 1960–1980-luvuilla tapahtuneita muu-
toksia avioliittokäyttäytymisessä ja avioliittolainsäädännöstä 
käytyä keskustelua.

Avioliittokäyttäytymisen muutos

Pohjoismaissa avioerojen määrä noin kaksinkertaistui vuosina 1965–1975.¹ 
Silloisen Euroopan yhteisön alueella eroaminen lisääntyi 400 prosenttia 
vuodesta 1960 vuoteen 1985.² Samoihin vuosiin sijoittuu koko teollis-
tuneessa maailmassa tapahtunut avioliittolainsäädännön muutosprosessi. 
Asiaa on selitetty teollistumisella, kaupungistumisella ja naisten työssä-
käynnin yleistymisellä sekä perheen tehtävien muutoksella. Kausaaliyhte-
ys näiden edellä mainittujen asioiden ja avioerojen yleistymisen välillä on 

1 Demographic statistics data 1960–1999, 138–141 taulukot F 19 ja F 20.
2 Inglehart 1990, 201.
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varma. Vaikeaa on kumminkin osoittaa, millainen se itse asiassa on, koska 
korrelaatio ei ole suoraviivaista.³ Avioerojen määrän kasvu osaltaan pakotti 
muuttamaan avioliittolainsäädäntöä ja johti myös moraalikäsitysten laaja-
mittaiseen uudelleenarviointiin.⁴

Suhtautuminen avioeroihin, avoliittoihin ja avioliiton ulkopuolisiin raska-
uksiin muuttui Suomessa pikkuhiljaa vapaamielisemmäksi työväestön ja 
ylimpien sosiaaliryhmien parissa jo 1800-luvun lopulta alkaen.⁵ Elinkei-
norakenteen sekä perinteisen yhteisön muutos saivat kehityksen liikkeelle.⁶ 
Todenteolla ihmisten käyttäytyminen alkoi muuttua vasta vajaat sata vuot-
ta myöhemmin. Suomen kaupungistuminen ja elinkeinorakenteen muutos 
tapahtuivat käytännössä vuosina 1960–1975 ja samoihin vuosiin sijoittuu 
avioliittoinstituution murros.⁷ Kaupungeissa eroaminen oli  1970-luvul-
la kaksi ja puoli kertaa yleisempää kuin maaseudulla.⁸ Nähdäkseni Émile 
Durkheimin klassinen malli sosiaalisesta työjaosta kuvaa tuolloin Suomessa 
tapahtunutta muutosta. Durkheim ajatteli tiivistetysti näin: mekaanisen 
solidaarisuuden yhteiskunta pysyy koossa lähinnä voimakkaan normipai-
neen ansiosta, poikkeavia yksilöitä rangaistaan ankarasti. Työnjaon lisään-
tyessä poikkeavien yksilöiden rankaisemisen välttämättömyys vähenee ja 
ihmiset ovat taipuvaisia suomaan toisilleen vapauksia.⁹ 

Sukupuolten välinen tasa-arvo nousi 1960–1970-luvuilla julkiseen keskus-
teluun Suomessa.¹⁰ Tätä keskustelua seurasi 1960-luvun jälkipuoliskolla 
joukkotiedotusvälineistä yli puolet suomalaisista.¹¹ Pauliine Koskelo katsoo 

3 Mahkonen 1980, 221–222, katso myös 75.
4 Esimerkiksi 1960-luvun loppupuolella Tshekkoslovakia, DDR ja Neuvostoliitto poistivat 
lainsäädännöstään ajatuksen, että toinen puolisoista olisi yksin syyllinen eroon. Vuonna 1971 
näin tekivät myös Länsi-Saksa ja Englanti, Avioliittolakikomitean arkisto, Ensimmäisen mie-
tinnön valmisteluaineisto, VTNA, sekä Koskelo 1979, 23. Myös Suomen evankelis-luterilai-
nen kirkko katsoi vuonna 1973, että syylliseksi toteamisesta avioero-oikeudenkäynnissä tuli 
luopua, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous Turussa 21.11 1973, Avioliitto-
lakikomitea 1970, VTNA.
5 Mahkonen 1987, 900.
6 Nieminen 1951, 310.
7 Jallinoja 1984, 107–108.
8 Koskelo 1979, 27.
9 Durkheim 1990, 76–129.
10 Holli 2002, 132.
11 Bergman 2002, 137.
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muun muassa avioerotilastojen valossa, että 1960-luvun jälkipuolen kuo-
hunnasta liikkeelle lähteneet herätteet asenteiden tarkastamiseksi olisivat 
vasta 1970-luvulla levinneet laajemmalti Suomen yhteiskuntaan sekä alka-
neet vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Käsitysten ja asenteiden muutos-
ten on yleisesti havaittu käynnistyvän tiettyjen kärkiryhmien keskuudessa, 
josta ne vähitellen leviävät laajempiin piireihin.¹² 

Pyrkimys avioliittolain muutokseen 1970-luvulla

Suomessa valmistui 1970-luvun alussa Avioliittolakikomitea I:n mietintö 
muutoksiksi vuoden 1929 avioliittolakiin. Arvomaailmaltaan vasemmisto-
lainen ehdotus tyrmättiin liian radikaalina 1970-luvulla¹³, mutta vuonna 
1988 voimaanastunut Suomen uusi avioliittolaki oli lähes vastaava komi-
tean ehdotuksen kanssa. Aikavälillä 1970-luvun alusta 1980-luvun lopulle 
politiikassa oli tapahtunut laaja arvojen uudelleenarviointi; konservatiivi-
nen avioliittokäsitys oli jäänyt tappiolle.

Sosialismi ja liberalismi sisältävät molemmat periaatteen maailmanlaajuises-
ta naisten emansipaatiosta. Molemmissa vapauden ja riippumattomuuden 
määre on mies.¹⁴ Tämä selittää nähdäkseni osin, miksi miestä elintavoil-
taan muistuttava nainen nousi vapauden määreeksi aluksi vasemmalla ja 
myöhemmin myös oikealla. Konservatismi alkoi liberalisoitua 1960-luvulta 
alkaen ympäri maailmaa. Syynä tälle oli pitkälti konservatismin ja libera-
lismin yhteinen intressi vastustaa sosialismia, mikä korostui erityisesti Yh-
dysvalloissa.¹⁵ Yhdysvaltojen liittolaismaiden kautta vaikutus levisi myös 
Suomen kokoomuksen ohjelmaan.¹⁶ Konservatiivinen politiikka oli ideolo-
gisesti samankaltaista eri maissa.¹⁷ Vaikka konservatiivien keinot päämääri-
en saavuttamiseksi vaihtelivat maittain, niin tavoitteet olivat pitkälle saman-
suuntaiset. Miehen ja naisen roolien samankaltaistuminen liittyi siis paitsi 
modernin yhteiskunnan kehitykseen, myös osin ideologiseen kamppailuun 
lännen ja idän sekä vasemmistolaisuuden ja oikeistolaisuuden välillä. Käsi-

12 Koskelo 1979, 59.
13 Saarenpää 1989, 12–14.
14 Anttonen 1997, 151–154.
15 Suvanto 1994, 240–253.
16 Borg 1995, 17.
17 Berglund, Lindström 1982, 72–74.
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tysten samankaltaistumisesta eri osapuolten välillä voi päätellä kilpailuase-
telman olleen vahvan.

Avioliittolakikomitea I:n esitys, joka vielä 1970-luvulla hylättiin, pohjautui 
pitkälle sosialismin teoreetikkojen vetämiin suuntaviivoihin. Aviokump-
panit haluttiin nähdä yksilöinä ja kohdella heitä sellaisina. Taloudelliset 
kysymykset haluttiin jakaa yhteiskunnan ja yksilöiden kesken. Tällöin puo-
lisoiden keskinäisiin suhteisiin voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota: 
rakkaus ja toveruus saisivat avioliitossa enemmän sijaa.¹⁸ Lähtökohtana oli 
siis ydinperhe, joka koostui itsenäisistä yksilöistä, joiden liitto pohjautui 
ennen kaikkea ei-materialistisille arvoille. Tähän asti aviopareja oli koh-
deltu lainsäädännössä pikemmin kahden henkilön muodostamina talou-
dellisina yksikköinä kuin taloudellisesti itsenäisinä yksilöinä. Kotirouvan 
asemaa ei juuri pohdittu kyseisessä komitean työssä.

Friedrich Engelsin mukaan ”avion solmimisen vapaus voidaan siis vasta sit-
ten yleisesti toteuttaa kun kapitalistisen tuotannon ja sen synnyttämien omai-
suussuhteiden poistaminen on karkottanut kaikki ne sivutarkoitukset, jotka 
nyt aviopuolisoiden valintaan niin mahtavasti vaikuttavat. Jäljelle ei jää sil-
loin kuin keskinäinen rakkaus.” ¹⁹ Engelsille keskeistä oli nimenomaan mo-
lempien osapuolten taloudellinen itsenäisyys, jonka pohjalta nousisi jotain 
moraalisesti arvokkaampaa. Engels katsoi, että kun rakkauden tunne lak-
kaa, myös siveellisyys lakkaa ja uuden intohimoisen rakkauden löytämisen 
jälkeen ero on hyvä työ asianosaisille ja yhteiskunnalle.²⁰ 

Samoin kuin Engels, vasemmistolaisenemmistöisen avioliittolakikomitean 
voitolle päässyt kanta esitti 1970-luvulla, että yhteiskunnan ei tule estää tai 
vaikeuttaa eroamista, jos puolisot ovat yksimieliset ja pystyvät sopimaan 
avioeron oheisseuraamuksista tyydyttävällä tavalla.²¹ Ihmisten omalle har-
kinnalle haluttiin antaa painoarvoa. Tämä kertonee myös halusta luottaa 
ihmiseen moraalisena toimijana. Näin hahmottuva rakkauden käsite nousi 
eri lähtökohdista kuin konservatiivissävytteisen maailmankuvan värittä-
mässä silloisessa avioliittolaissa.

18 Komiteanmietintö 1970: A 8, 94–95.
19 Engels 1907, 78.
20 Engels 1907, 79.
21 Komiteanmietintö 1972: A 21, 182–185.
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Kohti konsensusta avioliittoon suhtautumisessa

Sosialisteilla ei kuitenkaan ollut tuolloin yksinoikeutta äsken kuvailtuun 
arvojärjestelmään. Tulee katsoa, että feminismi, sosialismi, radikalismi²² 
ja anarkismi muodostivat tässä asiassa yhteisen arvopohjan, jota varsinkin 
vasemmisto käytti hyväkseen. Yhdysvalloissa uusi vasemmisto markkinoi 
parisuhteen vapauttamista porvarillisista kaavoista 1960–1970-lukujen 
vaihteessa.²³ Suomessa oltiin hyvin tietoisia tästä kehityksestä. Yhdistys Yh-
deksästä muodostui Suomessa naisasialiikkeen taistelukauden keskus, ja se 
toimi yhteistyössä yhdysvaltalaisen sisarjärjestönsä kanssa. Suomessa kes-
kustelu oli läheisesti sidoksissa eri radikaaliliikkeisiin.²⁴ Avioliittolakikomi-
teassa oli kaksi yhdistyksen jäsentä.²⁵ 

Pekka Suvannon mukaan radikaaliliikkeen voimaa 1960- ja 1970-luvuilla 
on aliarvioitu. Hän nostaa sen käytännössä porvarillisen liberalismin veroi-
seksi muutosvoimaksi länsimaissa.²⁶ Silti, vaikka radikalismi oli näkyvästi 
esillä julkisessa keskustelussa, se näytteli suomalaisessa käytännön politii-
kassa vain pientä roolia muihin Pohjoismaihin verrattaessa.²⁷ Radikalismin 
merkityksen määrittely tässä yhteydessä on hankalaa, eikä sen merkitystä 
voi suoranaisesti osoittaa. Radikalismi todennäköisesti korreloi yhteiskun-
nan muutoksen kanssa, mutta ei sinänsä selitä sitä. Aatesuunta on varmasti 
kuitenkin edesauttanut tuolloin käynnissä ollutta teollistuneen maailman 
avioliittolain uudistamista ainakin jossain määrin. 

Liberaalien suuren ajattelijan John Stuart Millin mukaan tasa-arvo ei ole 
samanlaisuutta, vaikka hän halusikin täyttä tasa-arvoa naisille. Mill näki 
työnjaon miehen ja naisen välillä luonnollisena ja puolusti perinteistä per-
hemallia, jossa mies elättää perheen.²⁸ Avioeron mahdollisuutta Mill puol-

22 Radikalismi sisälsi aineksia feminismistä, sosialismista ja anarkismista ja oli omaksunut 
edellä mainituista ideologioista rakkauden käsitteensä. Radikalismi vaikutti länsimaissa voi-
makkaimmin 1960-luvulla.
23 Fletcher 1988, 48. Lähtökohtana toimi presidentti Kennedyn aloitteesta perustettu tasa-
arvoa käsitellyt komitea, Jallinoja 1983, 123–124 ja 138–139.
24 Haavio-Mannila 1971, 1.
25 Ojatalo 2003, 93. Tämä ei ollut sattumaa, Yhdistys Yhdeksän lakkautti itsensä 1970-lu-
vun alussa ja siirtyi vaikuttamaan valtarakenteiden sisälle.
26 Suvanto 1997, 158.
27 Bergman 2002, 92 ja 135.
28 Mill 1981, 56–57.
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si.²⁹ Mill katsoi kirjassaan Naisen asema, että avioliitto on sopiva muoto 
yhdessä elämiseen. Hän ei puhu rakkaudesta ja tunteesta kuten Engels.³⁰ 
Suomen vanha vuoden 1929 avioliittolaki oli muotoiltu pitkälle Millin li-
beraalien ajatusten hengessä.³¹ Henkilöt, joilla oli oikeistolaisesti sävyttynyt 
maailmankuva, halusivat pitää kiinni näistä suuntaviivoista 1970-luvulla. 
Käytännössä tämä tarkoitti keskustan ja kokoomuksen kannattajia.

Liberalismi vanavedessään konservatismi³² alkoi kuitenkin pikkuhiljaa 
lähestyä Suomessakin sosialistien käsitystä avioliitosta ja perheestä. Vielä 
1970-luvun alussa kokoomuksen puolueohjelmassa lähdettiin siitä, että 
kristilliseen ajattelutapaan ja siveellisiin arvoihin tulee nojata. Kodin ase-
maa haluttiin vahvistaa. Avioero nähtiin poikkeuksena.³³ Puolueohjelmas-
sa kuvastui selväsanaisesti oikeiston ja kirkon ajatusmaailman osittainen 
symbioosi. Keskustapuolue näki niin ikään kodin ja avioliiton yhteiskun-
nan perustana. Kotiäitiys nähtiin hyvänä naisenmallina.³⁴ Kyseiset puolue-
ohjelmat korostivat siis voimakkaasti perheen merkitystä, joten tältä poh-
jalta on ymmärrettävää, että ne karsastivat tuolloin avioliittolainsäädännön 
merkittävää höllentämistä. Vasemmistopuolueiden määritelmiin verrattuna 
eroa oli lähes kuin yöllä ja päivällä. Oikealla avioliitto ja sitä kautta rakkaus 
nähtiin siis pysyvyytenä ja sitoutumisena.

Juutalais-kristillinen kosmologia vaikuttaa keskeisesti konservatismin 
aatemaailman juurilla. Siinä katsotaan jumalan olevan olemassa ja ab-
soluuttisen moraalijärjestyksen vallitsevan universumissa. Oikeus ja to-
tuus ovat riippumattomia ihmisen hetkellisyydestä. Hyvä ja paha käyvät 
ikuista kamppailua ihmisessä, siksi ihmistä on tuettava pyrkimään kohti 
hyvää. Moraalista säännöstöä tarvitaan määrittelemään ihmisen suhdetta 
lähimmäisiään kohtaan. Tämän toteutumista tulee myös valvoa.³⁵ Perhe-
keskeisyys, traditio ja uskonnollisuus kuuluvat tiukasti konservatiiviseen 

29 Mill 1981, 40.
30 Katso esimerkiksi Engels 1907, 79.
31 Mill 1981, 5–6 ja Mahkonen 1980, 210.
32 Konservatismi on ollut sopeutuvin ja muuttuvin ideologia, Vares 1997, 164–165. Siksi se 
on eräs vaikeimmin määriteltävistä käsitteistä.
33 Borg 1970, 31–50.
34 Borg 1970, 228–244.
35 Suvanto 1997, 153–154.
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ajattelutapaan. Yksilön velvoitteita kansakuntaa ja perhettä kohtaan on 
korostettu paljon.³⁶

Nykyisin ohjenuoraksi politiikassa on noussut konservatiiveilla rationalis-
mi ja teknologia kristinuskon ja perisyntiajatuksen sijalle. Skeptismi ih-
mistä kohtaan on silti säilynyt.³⁷ Ihmisen yksityiselämän ratkaisut ovat 
jääneet yhä enemmän yksilölle itselleen. Tässä näkyy osin sopeutuminen 
yleiseen kehitykseen. Nähdäkseni liberalismin kanssa on muodostettu osin 
allianssi, jonka lähtökohdat ovat ennen kaikkea taloudellisissa arvoissa ja 
lähestymistavoissa. Kun konservatismiin oli päässyt soluttautumaan lähes 
rajattoman negatiivisen vapauden³⁸ ihanne liberalismin mukana, niin voi 
olettaa, että oli varsin vaikeaa puolustaa vanhaa perheasetelmaa kovin eh-
dottomasti. Tämä on ympäripyöreähkö päättely, mutta kuvaa mielestäni 
kehityksen pääsuuntia. Liberalismi vaati, että ihmiset oli vapautettava kir-
kon ja valtion kontrollista. Yhteisöllä ei ollut enää oikeutusta valvoa ihmis-
ten moraalia.³⁹ 

Eri kirkkokuntien näkökannat muuttuivat Euroopassa 1970-luvulla yhtä 
aikaa samaan suuntaan suhtautumisessa avioliittoon. Yhteistä kaikille oli 
siirtyä rituaalinomaisesta instituutiosta painottamaan enemmän henkilö-
kohtaista rakkautta ja uskollisuutta.⁴⁰ Katson, että kirkkojen välinen kes-
kustelu ja vanhan avioliittokuvan osakseen saama arvostelu ovat vaikutta-
neet tulkintojen muuttumiseen samaan suuntaan. Konservatiivisuus joutui 
väistymään myös tällä suunnalla. Olisi houkuttelevaa nähdä tämä eräänä 
viimeisistä muutoksista linjalla, joka vie stabiilista sääty-yhteiskunnasta 
kohti modernia maailmaa.

Muutos avioliittokäsityksissä 1980-luvulla

Käytännössä Mill ei enää kelvannut 1980-luvulla suomalaisen liberalisoitu-
van oikeiston oppi-isäksi avioliittokysymyksessä. Katson, että sopeutumi-
nen yhteiskunnan rakenteelliseen muutokseen, työvoiman tarpeen lisään-

36 Smolander 2000, 22–23.
37 Suvanto 1994, 329–332.
38 Negatiivinen vapaus tarkoittaa ”vapautta jostakin”.
39 Suvanto 1997, 154–156.
40 Kuusniemi 1972, 6–9 ja Sihvo 1981, 24–26 ja 163.
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tyminen ja tarve etsiä konsensusta vasemmiston kanssa johtivat osaltaan 
kannan muutokseen.

Reaalisosialismia elävissä maissa avioliittoon suhtauduttiin 1980-luvun 
alussa paljon konservatiivisemmin kuin tuolloin muovautuneessa Suomen 
tulevassa avioliittolaissa.⁴¹ Itse asiassa Suomen silloinen vuonna 1929 sää-
detty avioliittolaki ja reaalisosialististen maitten avioliittolait muistuttivat 
pitkälle toisiaan. Suomen valmisteilla ollut avioliittolaki muistutti puoles-
taan Neuvostoliiton varhaisvaiheen radikaalisosialistisia tulkintoja. Vielä 
muutama vuosikymmen sitten vallinnut jako vasemmiston ja oikeiston 
avioliittokäsityksiin oli Suomessa murtunut. Aiempi konservatiivinen avio-
liittonormisto, josta katsottuna vasemmistolainen avioliittomalli oli näyt-
täytynyt epävakaana ja moraalittomana, oli käytännössä muuttunut yhte-
neväiseksi liberaalin ja vasemmistolaisen ajattelun kanssa. Onni Rantalan 
näkemyksen mukaan 1980-luvun alkuun mennessä lähes kaikki suomalai-
set puolueet olivat korjanneet ideologisia peruslähtökohtiaan. Vasemmis-
ton ja keskustan pitkään jatkunut yhteistyö siirsi aatteellista lähestymista-
paa politiikassa taka-alalle, ja puolueiden tosiasialliset erot muodostuivat 
varsin pieniksi.⁴² Rantalan mukaan puolueiden samankaltaistuminen ja 
ideologinen laimeus olivat havaittavissa muualla Euroopassa jo 1970-lu-
vulta alkaen.⁴³

Pieni näkemysero säilyi kuitenkin ainakin vielä 1980-luvun loppupuolelle 
Suomessa oikeiston ja vasemmiston välillä. Eduskunta hylkäsi vuonna 1987 
oikeuden välittömään avioeroon yksimielisyystapauksissa äänin 89–88. 
Valtaosa välitöntä ero-oikeutta kannattaneista oli vasemmistolaisia kansan-
edustajia.⁴⁴ Tästä asiasta muodostui käytännössä ainoa poikkeus verratta-
essa Suomen uutta avioliittolakia 14 vuotta aiemmin Ruotsissa säädettyyn 
sosiaalidemokraattisten arvojen ohjaamaan avioliittolakiin. Konservatismi 
oli säilynyt hivenen voimakkaampana Suomessa kuin Ruotsissa.

41 Avioliittolakikomitean arkisto I, ensimmäisen mietinnön valmisteluaineisto, VTNA. Täl-
löin sosialistisissa maissa noudatettiin Leninin ajatuksia avioliitosta. Muller, 1972, 206–211. 
Lenin suhtautui siis konservatiivisemmin parisuhteeseen kuin Engels.
42 Rantala 1987, 40–41 ja Suvanto 1994, 319.
43 Rantala 1987, 40.
44 Valtiopäiväpöytäkirjat 1987, 5758–5759 ja Eduskunnan arkisto, Valtiopäivät 1986, täys-
istuntojen äänestystulokset, istunnot 142–167 ja Eduskunnan matrikkelitoimikunta 2000.
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Ideologian ja talouden liitto

Yhteisymmärryksen saavuttaminen avioliittolainsäädännöstä oikeiston 
kanssa ei kuitenkaan ollut pelkästään vasemmiston ideologinen voitto. 
Myöskään vasemmistolaisesti sävyttynyt perhekäsitys ei pohjautunut vain 
ajatukseen ihanteellisesta parisuhteesta. Käytännön taloudellinen ajattelu 
kuulsi mielestäni taustalla.  Ruotsissa viranomaiset antoivat tukensa nais-
asialiikkeen pyrkimyksille, koska työvoimapula koetteli maata ja haluttiin 
murtaa perinteinen kotirouvan rooli.⁴⁵ Kuitenkin feminismistä omak-
suttiin vain se, mikä tuki talouden tarpeita, mutta muutoin sen ajatuksia 
kaihdettiin.⁴⁶ 

1960- ja 1970-luvuilla feministisillä liikkeillä oli kolme pääkoulukuntaa: 
sosialistinen, liberaali- ja radikaalifeminismi. Sosialisti- ja liberaalifeministit 
halusivat naisten omaksuvan miehisen palkkatyömallin. Tätä sukupuolten 
välisen samankaltaisuuden ihannetta pidettiin tuolloin esikuvana Suomen 
sosiaalidemokraattivetoisessa tasa-arvopolitiikassa ja naisasialiikkeessä. Ra-
dikaalifeministeille ei tämä riittänyt vaan miehisen vallan katsottiin sor-
tavan naisia kaikilla elämän alueilla.⁴⁷ Sosiaalidemokraattisen politiikan 
taustalla oli siis nähdäkseni pitkälle taloudelliset arvot, koska radikaalifemi-
nismin aatteita ei hyväksytty.

Radikaalifeminismin oppien mukaan naisten ei olisi ollut järkevää pyrkiä 
tasa-arvoisiksi muuttumalla samalla miesten kaltaisiksi. Tämä oppi kyseen-
alaisti mallin, jonka normina oli palkkatyötä tekevä mies. Myös Neuvos-
toliitossa naisten työllistäminen kodin ulkopuolelle sisälsi paljon taloudel-
lista laskelmointia.⁴⁸ Liberaali- ja sosialistinen feminismi siis liittoutuivat 
vasemmiston kanssa saattaakseen tärkeimmät uudistusvaatimuksensa voi-
maan, ja naisasialiikettä käytettiin Suomen ja Ruotsin valtioiden taholta 
hyväksi omien päämäärien ajamiseen.

Loppujen lopuksi tämä sopi hyvin myös alati liberalisoituvalle konservatis-
mille. Talous, eivät perinnäiset tavat, sai hallita konservatismin ja liberalis-

45 Haavio-Mannila 1970, 195.
46 Kitschelt 1994, 271.
47 Kuusipalo 2002, 209–212.
48 Ylikangas 1998, 56.
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min sulautumaksi muodostuvassa oikeistossa. Toisaalta tämä on mielestäni 
yllättävää, koska Suomessa naiset olivat jo selkeästi paremmin sijoittuneet 
työelämään kuin Ruotsissa.⁴⁹ Siksi suomalaisella oikeistolla ei olisi ollut 
talouteen pohjautuvaa syytä muuttaa näkemystään avioliiton luonteesta. 
Toisaalta 1960–1970-luvuilla Suomessakin paine tuotannon tehostamiseen 
kasvoi. Tämä oli eräs syy tuolloin aloitettuihin laajoihin sosiaalipoliittisiin 
ja koulutuksellisiin uudistuksiin.⁵⁰ Nämä toimet auttoivat naisten osallis-
tumista työmarkkinoille itsenäisinä yksilöinä.⁵¹

Talouteen pohjautuvan tasa-arvoretoriikan omaksumisen taustalla eivät siis 
olleet suomalaisella oikeistolla niinkään todelliset käytännön tarpeet saada 
naiset työelämään, vaan ennemminkin ideologian muutoksesta johtuva ar-
vojen uudelleen muovautuminen. Uusi oikeistolainen ideologia tukeutui 
ajatukseen talouden ensisijaisuudesta kaikilla elämän osa-alueilla. Konser-
vatiivit omaksuivat näin vasemmistolaisesti/liberaalisti sävyttynyttä per-
heajattelua.

Lopuksi

Taloudellisen tasa-arvon aate muutti sittemmin ratkaisevasti avioliittolain-
säädännön perusperiaatteita. Voi nähdä, että suomalaisessa yhteiskunnassa 
tapahtunut muutos suhteessa avioliittoon ja naisen asemaan 1960–1970-
luvuilla muodosti uuden normin, joka sitten 1980-luvun jälkipuoliskolla 
legitimoitiin esimerkiksi avioliittolainsäädännössä. Pohjimmiltaan kyseessä 
oli 1800-luvulla alkaneen tendenssin eräs vaihe. Yksilö irtaantui perheen ja 
suvun vaikutuspiiristä yhä enemmän. Talouden kehitys mahdollisti tämän 
opin, mutta sen pohjalle hahmoteltu malli oli ideologinen. Asialle haluttiin 
antaa talouteen pohjautuva rationaalinen perustelu. Taloutta käytettiin pe-
rusteluna luotaessa sosialismin teoreetikkojen hahmottelemaa maailmaa ja 
nykyään sama perustelu kelpaa dogmiksi sitä vastaan.

Koska muutos avioliittokäsityksissä johtui pitkälle käytännöllisistä syistä, 
niin kanta voi toki vielä muuttua. Esimakua tästä ovat ehkä antaneet Yh-
dysvaltain republikaanien tuoreet linjaukset, joissa painotetaan voimak-

49 Haavio-Mannila 1970, 195.
50 Karisto, Takala, Haapola 1988, 216.
51 Bergman 2002, 138–139.
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kaasti mieselättäjyysmallia ja halutaan päästä eroon valtion yksinhuoltajille 
maksamasta sosiaaliturvasta. Euroopan Unionin ja Turkin välisissä äskei-
sissä neuvotteluissa EU halusi ehdottomasti Turkin luopuvan aviorikok-
sen rangaistusseuraamuksista rikoslaissaan. Tämä esimerkki kertoo, että 
taloudellisen tasa-arvon periaate ja pitkälle sen pohjalta laaditut läntisen 
maailman avioliittolait muodostavat kuitenkin yhä vallitsevan normin. 
Euroopan Unioni halusi vaatimuksellaan edistää suku/perhekeskeisen ta-
louden ja yhteiskuntamallin vähittäistä katoamista Turkista. Näin Unioni 
saa käyttöönsä tulevassa jäsenmaassaan enemmän taloudellisesti itsenäisiä 
yksilöitä, jotka ovat valmiit menemään ansiotyöhön työelämän ehtoihin 
mukautuen.

Periaatteessa Unionin ja Neuvostoliiton varhaisvaiheessa vaikuttaneen val-
lankumouksellisen Alexsandra Kollontain tavoitteissa ei ole suurtakaan 
eroa. Kollontai halusi vallankumouksen olevan avioliittoa tärkeämmän ja 
Unioni puolestaan haluaa viimekädessä talouselämän olevan tärkeimmän. 
Molemmat ratkaisut pyrkivät halutun yhteiskuntamallin mahdollisimman 
tehokkaaseen toteuttamiseen.

Lainsäädäntö muokkaa myös ihmisten arvoja ja mentaliteettia haluamaan-
sa suuntaan. Lait myötävaikuttavat arvojensa sisäistymistä osaksi kansalais-
ten henkilökohtaista normistoa. Sami Mahkonen on eräs Suomen johtavis-
ta avioliittolainsäädännön tutkijoista. Hän esitti taannoin, että avioerojen 
määrä tulee kasvamaan huomattavasti tämän vuosisadan loppuun men-
nessä. Tällöin ehkä päästään lähemmäksi sosialistiteoreetikkojen hahmot-
telemaa ihannetilaa, jossa perhe katoaa. Itse uskon, että ihmisten väliset 
yhteenliittymät säilyvät, vaikka ne eivät välttämättä vastaakaan jatkossa 
käsitystämme perheestä. Perustelen käsitystäni siten, että sosialismin teo-
rioissa valtio otti itselleen perheen tehtäviä. Nykyisessä liberalismin sävyt-
tämässä maailmassa tuskin halutaan luoda valtiolle lisää velvoitteita toimia 
perheen korvikkeena.
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