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KIITOKSET

Suurimmat kiitokset kuuluvat kirjan kirjoittajille, jotka ovat alusta
loppuunolleetmukanaajatuksessajamuokanneettekstejäänuseaan
otteeseentoimitustyönaikana.Siveellisyydenkäsitteenulottuvuudet
ovatkiteytyneetvaihevaiheeltayhteisessäintellektuaalisessaprojek-
tissa.

Joskustutkimusrahoituksenideointituottaayllättäviäseurauksia.
SiveellisyysnousiteemaksiensinSuomenAkatemianValta-tutkimus-
ohjelmanhakuprosessissavuonna2006,jossaideoimmeTuijaPulk-
kisenjohdollatutkimusryhmää,jokaolisipaneutunutsiveellisyyden
historiaan ja politiikkaan Suomessa. Siveellisyyden tarina vaikutti
niinkiehtovaltajatärkeältä,ettähalusimmejokatapauksessajatkaa
aiheeseensyventymistä.AntuSoraisenjaAnnaElomäenartikkelit
ovatseuraustaValta-projektinsuunnitelmista,jotkaosaksisuuntasi-
vatheidäntutkimustaan.

SuomenAkatemianPoliittisenajattelunjakäsitemuutoksenhuip-
pututkimusyksikön(2006–2011)Pulkkisenjohdollatoimivatutkimus-
ryhmäPoliticsofPhilosophyandGender(PPhiG)onmyösratkaisevasti
auttanut tämänkirjan syntyä.AntuSoraisenvetämänä järjestettiin
vuoden2006 lopulla JyväskylänyliopistossaPPhiG:nkansainväli-
nenkonferenssiPoliticsofDecency.Monetkirjankirjoittajistaesiintyi-
vätkonferenssissa, jostamuodostuikinkäsilläolevankirjanensim-
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mäinenvaihe.Kirjaanpyydettiinmyöhemminmukaanmyösmuita
siveellisyys-käsitettätyössäänsivunneitakirjoittajia.

SuomenAkatemianhuippuyksikkörahoituksenturvintoimittajat
saattoivat pitää yllä toimituskokouksia liikkuvuudestaan huolimat-
ta.KirjaahiottiinneljänvuodenaikanaLontoossa,Helsingissä,Jy-
väskylässä,Berliinissä jaManchesterissä.Olemme iloisia siitä,että
kansainväliseen julkaisuun suunnattu rahoitus tuottaamyöskäsillä
olevankaltaisiakansalliseentieteelliseentutkimukseenjayhteiskun-
nallis-kulttuuriseenkeskusteluunosallistuviauusiaavauksia.

Kirjanloppuvaiheentoimittamiseenliittyvästälaadukkaastakäy-
tännöntyöstäolemmekiitollisiavalt.kand.VaulaTuomaalalle.Kii-
tämmemyösSuomalaisenKirjallisuudenSeurankahtaanonyymiä
arvioitsijaapaneutuvastajaasiantuntevastakommentoinnista.

ErityisensuuretkiitoksetkirjastakohdistuvatSuomalaisenKirjal-
lisuudenSeuranRaunoEndénille, jokaonollutkirjantuotannossa
innostuneestijakannustavastimukanaalustaloppuun.

Helsingissä,10.tammikuuta2011,

TuijaPulkkinenjaAntuSorainen
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JOHDANTO
TuijaPulkkinenjaAntuSorainen

Siveellisyyden käsitteen historia: politiikasta, tavoista 
ja kansakunnasta sukupuoleen ja seksuaalisuuteen 

Sanasiveellisyys,jonkaseksuaaliseenhäveliäisyyteenliittyvänmer-
kityksenluulemmehyvintuntevamme,onaiemmintarkoittanutjo-
takin aivan muuta. Kautta 1800-luvun sekä 1800- ja 1900-lukujen
vaihteessapaljonkäytetty siveellisyys-sanakantoimerkityksiä, joi-
tasanannykykäyttäjäeitunnistaisi.Siveellisyyseinykyisintuomie-
leenesimerkiksipoliittistarohkeuttataiyleisestimoraalistamielen-
laatua,asioita joihinJ.V.Snellmanin taiTh.Reininaikalaisetsillä
saattoivatviitata.Käsitteenhistoriantekeekiehtovaksise,ettähyvin
yleisestä,normeihinliittyvästämerkityksestäsiveellisyysontäsmen-
tynyt nykyisin assosioitumaan pelkästään seksuaalisuuteen. Tässä
kirjassaväitämme,ettätämäeiolesattumaa,vaanettäkokohistori-
ansaajankäsiteonliittynytsukupuoltenjärjestämiseen.

Kirjan lähtökohdat ovat käsitehistoriassa.1 Käsitehistoriallisessa
lähestymistavassapääroolissaovatkonkreettisetkielensanatjanii-

1  Viittaamme tässä käsitehistoriaan sekä sen koselleckilaisessa että varsinkin skinneriläises-
sä merkityksessä. Reinhard Koselleck oli tunnetuin Saksan kielen käsitteiden muutosten
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hinliittyvätmerkitykset,toisinsanoenkäsitteet,jotkamuovaavatto-
dellisuuttamme.Tarkastelummelähtökohtanaon,ettäsanattekevät
asioitaeliettäsanoillaonperformatiivistavoimaa.2Siveellisyys-sa-
nanharmaajakutakuinkinnegatiivinensävynykykielessävaikuttaa
siten,ettäonvaikeaajatellasilläjossakinmuussahistorianvaiheessa
olleenvahvastipositiivinentaijoparadikaalikäyttöarvo.Näinkui-
tenkinonollut.Yksikirjammetavoitteistaonosoittaa,mitentämä
Suomenhistoriassamerkittävässäroolissasekäpoliittisestiettäsuku-
puolentarkastelunkannaltaollutkäsiteonmuuttunut.Miten”siveel-
lisyyden”voimaonmuuttunut,jamitkävoimatovatmuuttaneet”si-
veellisyyttä”?Ketkäovatpolitikoineettälläkäsitteelläjamiten?

Kyseessäonmyöseräänlainensiveellisyydenkäsitteengenealo-
gia foucault’laisessamielessä3.Pyrimmekartoittamaansiveellisyys-
käsitteen polveutumisen saksalaisesta ja ruotsalaisesta hegeliläises-
täjasnellmanilaisestafilosofisestasanastostajamerkitsemäänsanan
merkitystenmuutostenkannaltaoleellisethistoriallisetkiistakohdat,
politiikatjavaltasiirtymät.Vaikkatämäartikkelikokoelmavoivalot-
taaainoastaanjoitakinmielenkiintoisiapisteitätästähistoriasta,sen

 suuria linjoja kartoittaneen Geschichtliche Grundbegriffe -teossarjan toimittajista. Brunner, 
Conze, Koselleck (toim) 1972–1992. Quentin Skinner puolestaan on aatehistorioitsija, joka 
on kiinnittänyt huomionsa retoriikkaan ja käsitteillä politikoimiseen historiallisissa konteks-
teissa. Käsitehistoriallinen lähestymistapa on ollut käytössä esimerkiksi Suomen poliittisten 
käsitteiden historian tutkimuksessa teoksessa Hyvärinen, Kurunmäki, Palonen, Pulkkinen, 
Stenius (toim) Käsitteet liikkeessä. 

2  Sanojen ja ilmaisujen asiantiloja aikaansaavan voiman kutsuminen ”performatiiviseksi” 
juontuu J. L. Austinin kielifilosofiasta, ja se on tullut laajasti tulkittuna tunnetuksi erityisesti 
Judith Butlerin työn välityksellä. Austin 1962 ja Butler 2006.

3  Foucault kutsui Nietzscheen tukeutuen genealogiaksi sellaista historian tutkimusta, jossa 
huomio kiinnitetään ensi sijassa nykymaailmasta tunnetun ilmiön tai merkityksen kontin-
genttiin muotoutumiseen menneisyydessä, jolloin tajutaan, että jos asiat olisivat menneet 
toisin, tätä ilmiötä ei nyt olisi. Hän kontrastoi sen sellaiseen historiantutkimukseen, jossa ny-
kymaailman ilmiölle pyritään ensisijaisesti löytämään alkuperä, josta se on ikäänkuin välttä-
mättömästi kasvanut. Foucault 1998. Foucault’n genealogiasta on kirjoitettu paljon ja sitä on 
tulkittu monin eri tavoin. Tästä tulkinnasta tarkemmin Pulkkinen 1998, 92–96 ja 209–213. 
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avullapiirtyykuitenkinkäsitteenmuuttumisenlinjajakohtia,joissa
asiatolisivatvoineetmennätoisin.

Siveellisyydenkäsitteenavullaon tehtySuomessapaljon:seon
ollutvahvakäsite,jollaonollutpitkäänmerkittävääperformatiivista
voimaa.Siveellisyysonollutpoliittinenkäsite,jotakäytettiinerääs-
sävaiheessamyöspäivänpoliittisessaargumentoinnissavoimakkaa-
napositiivisena sanana: sillä kuvattiinpolitiikkaa ja kulttuuria uu-
distaviayhteiskunnallisiasankareita.Pitkään”siveellisyys”olimyös
moraalifilosofianyleistermi,ja”siveysoppi”senoppialannimi,joka
nykyisintunnetaanmoraalifilosofiana.”Siveellisinä”puhuttiinhen-
kilöistä,joidenkäyttäytymistäjamotiivejaarvostettiinjajoidenaiko-
muksiin luotettiin. Sen enempääpoliittis-kulttuurisen aktiivinkuin
hyveellisenihmisenkääntapauksessasiveellisyys-terminkäyttöönei
liittynyt erityistä kiinnostusta henkilön seksuaaliseen käyttäytymi-
seen.Termiolikuitenkinjovarhainkäytössämyössukupuoltenväli-
sestäintiimistäkanssakäymisestäkeskusteltaessa.

Kunsiveellisyysmyöhemminkäsitteenäkaventuikohdistumaan
vainseksuaalisuuteen,seolijälleenvahvasana.Sitäonkäytettytäs-
sämerkityksessäniinsosiaalityössäkuinkulttuurisenaaseenaarvos-
teltaessavaikkapataidettatainaistenkäyttäytymistä.Käsitteenper-
formatiivinenvoimaonkuitenkinvaihdelluteriaikoina.Yksitämän
kirjantekemisenideoitaonkinollutnostaakäsitenäkyvillenyt,kun
voihyvälläsyylläsanoa,etteisiveellisyys-sanallaenääjuurikaanole
senenempääpositiivistakuinnegatiivistavaltaa.Viimeistään1980-
luvultalähtiensiveellisyysonvarmastiollutauttamattomanvanhen-
tunut termi, eikä siihen nykyisin liity edes sen vertaa intohimoja,
ettähenkilönsiveelliseksimainitseminenolisitunnistettavissaarvos-
teluksi.Vielä1970-luvullasaattoiedistyksellisissäpiireissäkuullapu-
huttavan”kristillis-siveellisistä”arvoistakarikatyyrinaoikeastamo-
raalistajavastuuntunnostakaukanaolevastatekomoraalista.

Hyvin pitkään hegeliläis-snellmanilaisista juurista yleistynyt ”si-
veellisyys/sedlighet”olikuitenkintavanomaiseensuomenjaSuomes-
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sa käytetyn ruotsin kielen filosofiseen ja poliittiseen käsitteistöön
kuuluvatermi.Seoliniinvahva,ettäsenvälttäminenolimahdoton-
tasilloinkin,kunsenkantamaajamukanaantuomaahegeliläis-snell-
manilaistamoraalifilosofistapakettiaeihaluttuallekirjoittaa.Tämän
osoittaaesimerkiksitässäkirjassatiheäänesilläolevanEdvardWes-
termarckinkielenkäyttö.Työskennellessääntuotantonsapääkielellä
englanniksiWestermarckvälttisiveellisyys-sanaston,jotahänenoma
filosofinenorientaationsaei tukenut.Sensijaankirjojensasuomen-
noksissajaluennoidessaanSuomessahäneivoinutkarttaa”siveel-
lisyyttä”.

Siveellisyysolimyösniinvahvatermi,ettäsemuodostuivälineek-
si ilmaista asioita, joissa haluttiin saada sanomiseen voimaa, mut-
tajoilleeivälttämättäollutkielessäilmaisuja.Tällaisiaolivattyypil-
lisestisukupuoltentasa-arvoonliittyvätasiat.Kunkäytössäeiollut
terminologistaarsenaalia,jokamyöhemminonkehittynytsukupuo-
lijärjestelmäänliittyvienepäoikeudenmukaisuuksienilmaisuun,käy-
tiinkeskustelujauseinsiveellisyydenkäsitteistöllä.HavisAmandan
patsaastavuosisadanvaihteessakäytykeskusteluonhyväesimerkki
tästä: julkisen tilan seksualisoimisesta ja sukupuolten asettamisesta
eriasemiinkeskusteltiinsiveellisyydentermein.

Naisasianaistenkäytössä”siveellisyys”olikuitenkinmyösmuuta
kuinseksuaalimoraalia.LucinaHagmanjamuutaktivistitkäyttivät
sitä retorisenovelasti taistelussanaistenäänioikeudesta.Heottivat
käyttöönsätämänsnellmanilaisessakulttuurissapositiivisestilatautu-
neenterminkaikissasenmerkityksissäjaliittivätsenvahvastinaisiin.
Juurinaisasianaistenvuosisadanvaihteenpoliittisissakeskusteluissa
siveellisyydenkäsiteosoittaakinparhaitenmonetulottuvuutensaja
performatiivisenvoimansa.

Poliittisten käsitteiden historiaa tarkasteltaessa siveellisyys-puhe
erottaaSuomenmonistamuistamaista.Käsitteenkaikkikolmemer-
kitysrekisteriä,poliittinen,moraalinenjaseksuaalinenolivatyleises-
tiläsnäkielenkäytössäkauttaSnellmaninaktiivisenajan1800-luvun
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puolivälissä, naisten äänioikeustaistelun aikaan 1800-ja 1900-luku-
jentaitteessajavieläWestermarckinkirjojensuomennostenaikaan
1930-luvulla.Siveellisyydenkäsitehistoriamuodostaa tämänvuok-
si kiehtovanheijastuspinnan suomalaiseen intellektuaaliseenhisto-
riaan.Siveellisyydenkäsitetoimii ikäänkuinprismananoinsadan
vuodenaikana,1850-luvulta1950-luvulletapahtuneeseenkulttuurin
muutokseen.

Teoksemme tarjoaakin suomalaiseen ajattelun historiaan uuden
näkökulman seuraamallayhtäkäsitettä, siveellisyyttä. ”Siveellisyy-
den” myötä katse tarkentuu paitsi politiikkaan ja moraaliin, myös
erityisestisukupuoleenjaseksuaalisuuteen.Käsitteenhistorianvai-
heitakiteyttävätjarytmittävätkirjassammeerittelytmerkittävienin-
tellektuaalistenvaikuttajienfilosofiastajaajattelumaailmasta.Keskei-
siäeriaikakausiakuvaavinahahmoinakirjassaesiintyvätprofessorit
J.V.Snellman,Th.ReinjaEdvardWestermarck.

Snellmaninajatteluonlähtökohtasiveellisyydenkäsitteentarinal-
le.HänelleSittlichkeit/sedlighetoliHegelinfilosofisesta järjestelmäs-
täperiytyvä,vahvastikansojenjakulttuuristentapojenerityisyyteen
ankkuroitunutkäsite,jokaolitärkeäpoliittisestiaktiivisenjauudista-
vanasenteenkuvaaja.Westermarckillaeienääolepositiivistaintel-
lektuaalistasuhdettatähänhegeliläiseenerityiskäsitteeseen,päinvas-
toin,hänpolitikoikäsitteellisestisitävastaan.Westermarckkäyttää
kuitenkinsedlighet-sanaaajantavallisenakäsitteenäSuomessajahä-
nenkiinnostuksensakansojentapoihin(custom)muodostaasillansi-
veellisyyden käsitteen pohdintaan. Th. Rein on mielenkiintoinen
hahmoSnellmaninjaWestermarckinvälillä;hänoliSnellmaninop-
pilas,muttakiinnittyiintellektuaaliseltaotteeltaanjoWestermarckin
aikaan.Hänen tapansakäyttää siveellisyys-termiäosoittaa selvästi,
mitenterminkäyttöalaonollutmuutoksenalla.

Kirjanluvuistakäyilmi,ettäkaikkikolmeikonistaajattelijaa,Snell-
man,Rein jaWestermarckovatajattelussaanmyöskin sukupuolen
poliitikkoja. Varsinaisia siveellisyyden käsitteellä politikoijia olivat
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kuitenkinnaisasianaiset,jotkavaljastivatsensukupuoltentekemisen
rajoistakamppailuun.Siveellisyydestäkäytyämonitulkintaistasuku-
puolikamppailuaheijastavatpaitsikeskusteluttaiteesta,myösomalla
tavallaanvieläpaljonmyöhemmin,Helsinginolympialaistenaikaan
1950-luvulla,toimineetnaisten”siveellisyyttä”vartioineetpiirit.Tuo-
honaikaansanaolivieläkäytössä,muttaniin,ettäsenvoimaeiollut
yksiselitteisen positiivinen, vaan siihen sisältyi valistuneen yleisön
korvissajohivenenkalkkeutuneisuutta.”Epäsiveellisyys”ja”siveel-
lisyysrikokset”ovatjääneettarkastimääritellyiksitermeiksilakikie-
leen,muttakanssaihmistenarvioiminensiveellisyydenmittarillata-
vallisessaelämässäeienäävarsinkaan1960-luvunjälkeisenäaikana
olekuulunutkielellisiintapoihin.

Teoksessamme siveellisyyden käsitehistoria toimii yhteisenä ni-
mittäjänäerikirjoittajienerilaisinpainotuksinkirjoittamilleluvuille.
Vaikkakirja inspiraatioltaan liittyykäsitehistoriallisen tutkimuksen
traditioon,sentarkoituseisuinkaanoleesittääkattavaatulkintaasi-
veellisyys-käsitteenkäytöstäGeschichtlicheGrundbegriffe-sarjanotetta
tavoitellen.EdesKäsitteetliikkeessä-kirjankaltaistaaineistollistakatta-
vuuttaeioletavoiteltu.Kirjantaustallaeioleyhtätutkimusprojektia,
vaanyksittäisiätutkijoita,joidentyöontavallataitoisellasivunnut
tätäkäsitettäjajotkalähestyvätkäsitettäkukinomastaasiantuntija-
taustastaankäsin.Monetkirjoittajistakiinnittäväthuomiotaskinne-
riläisestisiihen,mitenkäsitteelläonpolitikoitu,muttajokainenluku
ymmärtääkäsitehistorianomallatavallaan.Kokonaisuudessaonky-
sekiinnostavansiveellisyys-käsitteenirrottamisestanykyisestäitses-
täänselvästä merkityksestä etäännyttämällä se menneisiin erilaisiin
merkityksiinsä.
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Siveellisyys-käsitteen merkityskentät

Käsitteenhistoriaatarkasteltaessaonhyödyllistäeritelläsenmerki-
tysalueitaelisemanttisiakenttiä.Tämänkirjanartikkeleidenvalossa
siveellisyydenkäsitenäyttääliikkuvanajankuluessapainotukseltaan
yhdestäsemanttisestakentästätoiseen.Käsitteenmerkityskenttiävoi
hahmottaakirjanlukujenpohjaltaseuraavasti.

Yhden käsitteiden ja vastakäsitteiden ryhmän muodostavat sel-
laiset sanatkuin”siveys”, ”säädyllisyys”, ”sukupuolisiveellisyys” ja
”sukupuolisiveys”–vastakäsitteinään”siveettömyys” ja”epäsiveel-
lisyys”. Samassa käsitesfäärissä puhutaan myös esimerkiksi sellai-
sillatermeilläkuin”luonnonvietit”,”häpeämättömyys”,”vapaarak-
kaus”,”seksuaaliset intohimot”,”ammattimainenhaureus”,”pahe”
ja ”siveellisyyskysymys”. Tässä semanttisessa kentässä siveellisyys
liittyyselvästiseksuaalisuuteen.

Sanantoiseensemanttiseenkenttään,jokaolihallitsevavarsinkin
1800-ja1900-lukujentaitteessa,kuuluvatsellaisetsanatkuin”moraa-
li”,”vastuu”,”eettisyys”,”hyvätaikomukset”,”tavat”,”toinenluon-
to”. Siveellisyyden vastakäsitteinä toimivat tällöin ”epäeettisyys”,
”pahuus”,”karkeus”,”raakuus”,”pahantahtoisuus”,”huonot tavat”
ja”heikkoluonteisuus”.Siveellisyystässämerkityksessäviittaajoko
luonteentaikäyttäytymistapojenmoraalisuuteen, jaoppisiveellisyy-
destäviittaaetiikanalanfilosofisiinoppeihin.

Kolmattasemanttistakenttääkuvaavatsellaisetjokauempanany-
kylukijanmaailmastaolevat ilmaisutkuin”siveellinenvapaus,” jo-
kaon”velvollisuusvaltiotajakansaakohtaan”,”siveellinenvoima”
ja”siveellisetarvot”.Siveellisyyteenliittyyläheisesti”vastuujayh-
distäminen”vastakäsitteenään”erottaminen”.Siihenkuuluvatmyös
”itsenäinen ja tietoinenasenne”,”yksilöllinenpäätöksenteko”sekä
”omatuntojajärki,jotkatoimivattähtäimenäänisänmaanetu”,jol-
loinvastakäsitteenäon”omahyöty”.Tässämerkityskentässä”siveel-
lisyyteen”liittyymyös”uudenluominen,kehitys,vanhanjärjestyk-
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senrikkominen”sekä”kansanvoimanjayhtenäisyydenlisääminen”.
”Siveellisyydellä”onennenkaikkeapoliittinenrooli;on”velvollisuus
kehittyäitsenäiseksiihmiseksijaartikuloidakansakunnantarpeitaja
toiveitasekäjohtaasenkehitystä”.Tässämielessävoidaanpuhua”si-
veellisestäsuunnasta”.Negatiivisessamuodossasaatettiinesimerkik-
sikäyttääilmaisua”siveellisestimädännäinen”(politiikka).

Ensimmäisensemanttisenkentänselvimminseksuaaliseenkäyt-
täytymiseen liittyvä konnotaatio ”siveellisyydellä” on ollut koko
kirjan artikkelien kattamana aikana, mutta sen painotus käsitteen
käytössäonvahvistunutajassaeteenpäinkuljettaessa.Aiempinaai-
kakausina sanaa käytettiin huomattavasti laveammassa merkityk-
sessä, johon sisältyivätmyös toinen jakolmas semanttinenkenttä.
Toisensemanttisenkentänyleisestimoraalisuuttatarkoittavamerki-
tysonollutmonissaympäristöissäjapitkinäaikakausinasananhal-
litsevamerkitys, ja selvästierillinenensimmäisestä jakolmannesta
merkityksestä.Kolmattamerkityskenttää,jossasiveellisyyteenliittyy
myöspoliittisia,yhteiskunnalliseenvastuuseenjakulttuurinmuutta-
miseenliittyviäkonnotaatioita,onvaikeintahahmottaa,koskaseon
varhaisinjamyöhempinäaikoinairtautunutkokonaansiveellisyys-
sanasta.

Tämän kirjan artikkeleiden perusteella siveellisyyden käsitteen
historiassahahmottuukolmevaihettasemanttistenkenttienmukaan.
Ensimmäisessävaiheessa,jotaedustaaesimerkiksiJ.V.Snellmanin
kielenkäyttö, kaikki kolme siveellisyys-sanan semanttista kenttää
ovatkäytössä.Näinkäsitettäkäyttävätvielämyös1800-ja1900-lu-
vunvaihteennaisasianaiset, joskinerilaisinpainotuksinkuinSnell-
man. Heillä sukupuoli ja seksuaalisuus ovat paljon tärkeämmässä
asemassakuinSnellmanilla,jollapainottuukäsitteenkolmasmerki-
tyskenttä.Toisessavaiheessa,jostahyväesimerkkionTh.Reininkie-
lenkäyttö, siveellisyys-käsitteen toinensemanttinenkenttähallitsee
selvästisenkäyttöä,vaikkamyösseksuaalisuuteenviittaavatkonno-
taatiotovatläsnä.Poliittinenulottuvuusonkuitenkinjojäänytkäsit-
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teestäkokonaanpois.Kolmannessavaiheessa,jokaonselvästikäsillä
esimerkiksi1950-luvunjulkisessakeskustelussa,onyleiseenmoraa-
lisuuteenkinviittaavamerkitysjokadonnut,jakäsiteonkaventunut
viittaamaanpelkästään seksuaaliseenkäyttäytymiseen.Vielä tässä-
kin vaiheessa käsite kuitenkin kantaa jossakin määrin myös jälkiä
kahdestamuustamerkityksestään.

J.V.Snellmankäyttisiveellisyydenkäsitettätavalla,jossapoliitti-
sen toiminnan ja uudistavan yhteiskuntavastuun ulottuvuus erityi-
sestikorostui.Fennomaaniteivätainaenäätavoittaneetsnellmani-
laiseen käsitykseen sisältyvää yksilön omatunnolle rakentuvan jat-
kuvan muutoksen painotusta, vaan täyttivät siveellisyyden käsitet-
täkonservatiivisillajakristillisilläarvoilla.Fennomaanisenliikkeen
jäljissäliikkuneetnaisasianaisetkäyttivätkäsitettävieläkaikissasen
merkitysulottuvuuksissa, vaikka heidän toiminta-aikanaan vuosisa-
danvaihteessakäsiteolijovahvastimenettänytpoliittiseenasentee-
seen viittaavaa merkitystään ja painopiste sen käytössä siirtyi yh-
täällä toiseen semanttiseen kenttään ja toisaalla kolmanteen. Kun
filosofianprofessoriTh.Reinpainottisiveellisyydenyleisenmoraali-
senkäsitteenerottamistaseksuaalisuudesta,niinterminsitoisamaan
aikaanvankastiseksuaalisuuteenesimerkiksi1880perustetunpros-
tituution vastaisen ”Suomen Siveellisyysseuran” (Finska Federation)
suomenkielinennimi.Tätäpainotustavahvistivatmyösvaltiopäivil-
läkäydytprostituutiokeskustelutjaprostituutiotakäsitellytkomitea
(1888–1891), joissa ”siveellisyyskysymys” merkitsi nimenomaisesti
prostituutiota.4

4  Pirjo Markkola 2002 on analysoinut perusteellisesti vuosisadan vaihteen ”siveellisyyskysy-
mystä” ja sen suhdetta naisasiaan sekä uskontoon. Markkola 2002. Siveellisyydestä nais-
asian yhteydessä, prostituution ilmiöstä ja tätä sanaa käyttävistä keskustelusta 1800-luvun 
ja 1900-luvun alun Suomessa ovat kirjoittaneet myös Irma Sulkunen 1987 ja 1989, Antti 
Häkkinen 1995, Anne Ollila 1990 ja 2000 ja Juha Siltala 1999. Oikeuskulttuurin osalta aihet-
ta koskettelee myös Anu Pylkkänen 2009. Kokoelmamme lisää tähän varsin runsaaseen ja 
korkeatasoiseen tutkimukseen uuden näkökulman, jossa aiemmasta tutkimuksesta poike-
ten korostuu siveellisyys-sanan monimerkityksellisyys.
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Siveellisyyden semanttisen alueen sanastoon ilmaantui vähitel-
lenuutuuksia: esimerkiksiTh.Reinkäytti 1890-luvun teksteissään
jouudenseksuaalitieteenmukanaantuomaakäsitteistöäpuhuenter-
millä”de sexuella förhållandena”.Lainsäädäntöönseksuaalisuus-sana
kuitenkinlöysi tiensävasta1950-luvulla.Ainakinvielä1930-luvul-
lesaakkasiveellisyysoliahkerassakäytössäsekämoraaliinettäsek-
suaalisuuteenviittaavissamerkitysulottuvuuksissaanjasitäkäytettiin
vielä1950-ja1960-luvuillakin,vaikkatermialkoisilloinjovaikuttaa
vanhanaikaiselta.1960-luvunjälkeensenenempäämoraalistakuin
seksuaalisuudestakaaneipääsääntöisestiolepuhuttusiveellisyyden
kielellä,vaikkatermionedelleenkäytössäesimerkiksihitaastimuut-
tuvassalakikielessä.

Ihmistäkuvattaessa laatusanalla”siveellinen”viestiolikäsitteen
käytön varhaisaikoina epäilyksettä positiivinen. ”Siveellinen” oli
henkilö,jokaosoittipoliittistarohkeuttajavastuuta.Seuraavassavai-
heessa,vaikkamerkityksestäoli jo jäänytpoiserityisestipoliittisen
vastuuntunnon ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden painotus, siveel-
liseksi voitiin kutsua hyvää eettistä harkintakykyä kaikilla elämän
alueillaosoittavaahenkilöä.Merkitysoliedelleenepäilyksittäposi-
tiivinen,kutenmyössiinäseuraavassavaiheessa,jossa”siveellinen”
eienääviitannutyleisestieettiseenhenkilöön,vaanerityisesti sek-
suaalielämässäänhyvinjanormienmukaisestikäyttäytyvään.Viime
vaiheessa luonnehdinta ”siveelliseksi” muuttui sävyltään negatiivi-
seksi: ”siveellinen”henkilöoli ahdasmielinen, erityisesti seksuaali-
sestiahdasmielinen.Kirjanluvutkäsittelevätkukintämänhistorian
erikohtiajaniistäerottuuteemoja,joidenvoinähdäkulkevanläpi
kokosiveellisyydenkäsitteentarinan.
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Kirjan luvut 

Kirjassaonjohdantoluvunlisäksikymmenenlukua,joissakukinkir-
joittajatarjoaatilannekuvansiveellisyydenkäsitteenkäytöstäeriai-
kana ja eri kontekstissa. Jokainen luku heijastaa kirjoittajansa eri-
koisalaa;monet kirjoittajista ovat tutkineet aihettaan laajemmin ja
julkaisseetmyösmuuallakäsittelemästäänaihepiiristä.Luvutonjär-
jestetty siten, että niissä edetään siveellisyyden käsitteen historiaa
kartoittaenajassaseuraamattatarkkarajaistakronologiaa,muttasuu-
rinpiirteinsiveellisyys-käsitteenmuutoksentarinanmukaisesti.

Kirjan alkuosan artikkelit kiinnittyvät vahvemmin ”siveellisyy-
den” snellmanilaiseen poliittiseen merkitykseen, keskiosan artik-
kelit ”siveellisyyteen” yleisesti moraalisuuteen viittaavana sanana
jakirjan loppuosanartikkelit ”siveellisyyteen” säännellyn seksuaa-
lisen käyttäytymisen merkityksessä. Lukuja ei ole kuitenkaan tar-
koitettusiveellisyydenkäsitteenyhdenulottuvuudenkattaviksitar-
kasteluiksi;useissaluvuissaonläsnävähintäänkaksisiveellisyyden
merkitystä, joita käsitellään suhteessa toisiinsa. Niinpä esimerkiksi
kolmannessakappaleessaMarjaJalavanpohtiessaTh.Reininroolia
siveellisyydenkäsitteenhistoriassakäsitteenkaikkikolmemerkitys-
täovat läsnä,kun taaskirjankahdessaensimmäisessäkappaleessa
(PulkkinenjaJuntti)keskitytäänkäsitteenpoliittiseenmerkitykseen
jakirjankahdessaviimeisessäkappaleessa(Kalha jaUrponen)sen
seksuaalisuuteenliittyväänmerkitykseen.Kaikissakirjanluvuissaon
kuitenkinjollakinlaillaläsnäsiveellisyydenkäsitteenkokotarina.

KirjantoisessaluvussaTuijaPulkkinentarkasteleeJ.V.Snellmania
ajattelijana,jokasiveellisyydenkäsitteenavullapainottaakulttuuris-
tenyhteisöjentapojenerilaisuuttajaniidenmuuttuvaisuuttatoimin-
nanseurauksena.Pulkkinenpohtii,olikoSnellmanmyössukupuo-
len suhteen poliittinen ajattelija: näkikö hän sukupuoleen liittyvät
tavatkokoajanmuuttuvinavaipyrkiköhänesittämäännaisten ja
miestenyhteiskunnallisetasematmuuttumattomina?Pulkkisenjoh-



20 Tuija Pulkkinen & Antu Sorainen

topäätös on, että Snellmanin ajattelutavan pohjalta sukupuolitavat
ovatmuuttuvia,muttasiltiSnellmanitsepolitikoikirjoituksillaanuu-
densukupuolitetunihannejärjestyksenpuolestaikäänkunseolisiai-
naollutolemassajaolisipysyvä.Tässäjärjestyksessänaisillajamie-
hilläontapoihinjalakeihinnähdenjyrkästierilainenrooli:miehillä
niitäaktiivisestiarvioivajamuuttava,naisillaniitäaktiivisestisäilyt-
täväjakannatteleva.

Snellmanin hegeliläisessä järjestelmässä yhteisöä tarkastellaan
jakautuneena kolmeen käsitteelliseen alueeseen, perheeseen, kan-
salaisyhteiskuntaan ja valtioon. Siveellisyys liittyy kaikkiin näistä.
Snellmanilaista käsitettään täysin vastaavaa siveellisyys on kuiten-
kin vain ”valtiollisessa toiminnassa”, eli yhteisön sääntöjä luovasti
muokkaavassavastuullisessa”siveellisessäasenteessa”.Naiseteivät
hegeliläisen ajattelutavan mukaan ole kykeneviä tähän kulttuuria
muuttavaan toimintaan,vaansijoittuvatkulttuuriavainuusintaval-
le”perheen”alueelle.”Kansalaisyhteiskunnan”käsite,jokasijoittuu
perheenjavaltionväliin,kuvaahegeliläisittäinomanedunjulkises-
ti ajamisenaluetta ja lähestyyyhtäältävaltiollistaelipoliittista toi-
mintaaassosiaatioideneliyhdistystoiminnanmuodossa.Yhdistykset
suuntautuvatkohtijulkistavaikuttamistavaikkaeivätliitysuoranai-
sestijulkisiininstituutioihin.

Eira Junttikäsitteleekolmannessa luvussa tämänhegeliläisenkan-
salaisyhteiskunnansukupuolittuneisuutta1800-luvunlehdistökeskus-
telun valossa. Varsinainen siveellinen toiminta tapojen ja lakien
muuttamiseksi,”kansallisetharrastukset”,kutenuseinilmaistiin,oli
varattumiehille.Kansalaisyhteiskunnanvaltionpuolellekurottuvat
momentiteliyhdistystoimintajaassosiaatiotmuodostuivatkuitenkin
jo1800-luvunkeskivaiheillaalueeksi,jollanaisetalkoivatliikkuayh-
teisönnormeihinvaikuttamaanpyrkiviinasemiin.Kirjallisetsalongit
jahyväntekeväisyysyhdistyksetolivattämänliikkeenpaikkoja.Junt-
tiesittää,ettäSuomessa,kutenmuuallakinEuroopassa,tämäsiveel-
lisentoiminnansukupuolijärjestystäuhkaavaliikevaljastettiinpian
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tavalla, joka sukupuolitti uudelleen poliittis-siveellisen toiminnan.
Naisten toimintaa kuvaamaan muodostui ”sosiaalisen” alue, joka
alettiinkäsitteellisestierottaavarsinaisestapoliittisestivaikuttamises-
ta.Sosiaalisestatuliperheenohellafeminiininenyhteiskunnallinen
alue.Varsinaisensiveellisentoiminnanelipoliittisenvaikuttamisen
alueen taisteleminen naisille mahdolliseksi kentäksi tapahtui vasta
myöhempien äänioikeuskamppailujen yhteydessä, joita Anna Elo-
mäkitarkasteleekuudennessaluvussa.

MarjaJalavaesitteleeneljännessäluvussafilosofianprofessoriThio-
dolfReinin,jokaolimonessamielessämielenkiintoinenhahmosi-
veellisyydenkäsitteenhistoriassa.ReinoliSnellmaninoppilas,joka
kuitenkinolimyösjoomaksunutWestermarckinsukupolvendarwi-
nistisen jaempiristisenajattelun.JalavaesittääReininvälittäjähah-
mona idealismin ja empirismin välillä, kuten myös siveellisyyden
käsitteen muuntumisessa. Rein arvosteli julkisesti kirjoituksissaan
sitä, että siveellisyyden käsite hänen aikanaan uhkasi tulla kaven-
netuksi vain seksuaalisuuteen liittyväksi käsitteeksi. Jalava näyttää
kuinkahäntuliitseasiassaitseedistäneeksitätäomallakielenkäytöl-
lään.Rein,kutenmonetmuutkinaikansaakateemisetjohtohahmot,
AntuSoraisenkahdeksannessaluvussatarkastelematakateemisetoi-
keusoppineetmukaanlukien,olivatsamallaaktiivisiapoliittisiajoh-
tohahmojajajulkisiakeskustelijoita.

Siveellisyydenkäsite liikahtimerkitykseltäänselkeästi seksuaali-
suuden suuntaan 1800-luvun lopun poliittisissa keskusteluissa sek-
suaalisuudesta ja moraalista. Minna Uimosen kirjoittama viides luku
tuoesille1880-luvun,jolloin”siveellisyyskysymys”sitoisiveellisyys-
sanan vahvasti seksuaalisuuteen. Uimosen mukaan tämä käsitteen
ulottuvuusoli ollut käytössä jo aiemminkin,mutta alkoi tässävai-
heessapainottua.Uimonentarkentaaluvussaankatseenyhteenter-
min aktiivikäyttäjään, historiantutkimuksen vähemmän tuntemaan
kirjoittajaan Hanna Ongeliniin. Mielipidekirjoittaja Ongelin tuo
esilleprostituutioonvuosisadanvaihteessaliittyneensukupuoltenja
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yhteiskuntaluokkienvälisenräikeänepätasa-arvon.Ehkäjuurisek-
suaalisuudenalallasukupuolittainjakautuneidenideaalitapojeneri-
laisuus, eli kaksinaismoraali, joksi se nyt identifioitiin, tuo parhai-
tenesillemitensiveellisyydenkäsitteelläilmaistujärjestysmuodostui
kiistanalaiseksi:miehillesallittiinse,mikäolinaisillesuurtahäpeää
tuottavaajaylemmänyhteiskuntaluokannaisiapeloteltiinsiitä,mi-
hinheidänmiehensäolivatköyhiänaisiajohdattamassa,jatämäal-
koinäyttäytyäristiriitaiselta.MinnaUimosenjamyösHarriKalhan
yhdeksännessäluvussakuvaamat,pitkäänjatkuneetjulkisetkeskus-
telutseksuaalisuudesta jamoraalistaolivatprosesseja, joissasiveel-
lisyys-käsiteoliahkerassakäytössä.

Siveellisyydenkäsitteenmerkityksensiirtyminenensinkohtimo-
raaliajasittenseksuaalisuusmoraaliamuodostitilaasille,ettäAnna

Elomäenkuudennessaluvussatarkastelematnaisasianaisetsaattoivatpo-
litikoidaaktiivisestisiveellisyys-terminerimerkityksillä.Luvussaku-
vattukausionmonessamielessäkeskeinensiveellisyydenkäsitteen
historiassa,silläkäsiteoli tuonaaikanahedelmällisestimonimerki-
tyksellinen ja antaa luoville käyttäjille mahdollisuuden käsitteelli-
siinsiirtoihin, joitaElomäkianalysoi.Äänioikeuskiistassaaktiiviset
naisetviljelivätkäsitettätarkoituksellisestisekäsensnellmanilaises-
sapoliittistavastuutakorostavassamerkityksessäettäseksuaalisuutta
merkitsevässämielessä.Kietomallanämäkaksimerkitystä luovasti
yhteen,he saivat äänioikeusvaateilleen tukeakulttuurisesta stereo-
typiasta,jonkamukaannaisetovatsukupuolimoraalisestikorkeam-
malla tasollakuinmiehet.Hemuodostivatkin tästäyllättäenargu-
mentin siihen, että naisten olennaista panosta tarvitaan julkisessa
sääntöjenmuodostuksessaelipolitiikassa.

Elomäki huomauttaa, että porvarilliset, aktiiviset naisasianaiset
tulivat samalla tehneeksi myös muunlaista politiikkaa: he jakoivat
naisetkeskenäänniihin,jotkasiveellisestikorkeatasoisinakelpasivat
uusiksikansalaisiksijaniihin,joidensiveellisyydentuliollakanssa-
sisartenystävällisenhuolenpidonkohteena.Elomäkipainottaamyös,
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ettänaisaktivistientavassakäyttääsedlighet-käsitettäonilmeinenero
Snellmaninpoliittistaasennettakuvaavaankäsitteeseen:hepyrkivät
antamaansillenormatiivisensisällön.Siveellisyyseiollutheilleenää
pelkästäänpoliittistaasennetta,vaansiihenliittyiyhdistelmääitiyttä,
kristinuskonperiaatteitajaihmisyysaatetta.Porvarillisetnaisasianai-
setolivatosasitäfennomaanistaliikettä,jokakiinnittiSnellmaninre-
lativistisenjauudistushakuisennäkemyksenuskontoonjaolemassa
oleviintapoihin,elikaikkeensiihen,jota”siveellisyys”myöhempinä
vuosikymmeninätulikantamaan”vanhanaikaisena”sisältönään.Lu-
cinaHagmanjamuutnaisasianaisetolivatsiissamaanaikaansekä
mitäluovimpiajaradikaaleimpiasiveellisyys-käsitteenkäyttäjiäettä
myöskäsitteeseen tästä lähinkiinnitetynkonservatiivisuudenedis-
täjiä.Kalhanyhdeksännessäluvussakuvaamattaistelutesteettisestä
sukupuolimoraalista, johonsamatnaisasianaisetosallistuivatHavis
Amanda-patsaastakäytyjenkiistojenyhteydessä,kuvaavathyvinsi-
veellisyydenkäsitteeseentähänmennessämuodostunuttamoniker-
roksellisuutta.

Kirjanjälkimmäisenosanluvuissakuvataanprosesseja,joissasi-
veellisyysmenettäätaionjomenettänytsekäpolitiikkaanettämo-
raaliinliittyvääpositiivistavoimaansa.TuijaPulkkinenanalysoiseit-
semännessä luvussa Edvard Westermarckin tekstien käsitepolitiikkaa
esimerkkinäsiitä,mitenenglanninkielinenmoraalifilosofiamuodosti
–Pulkkisen”filosofianpolitiikaksi”kutsumallatavalla–kilpailevan
käsitteistönsaksalaisenidealisminkäsitteistöllejasitenmyös”siveel-
lisyydelle”.Pulkkinenkiinnittäähuomiotasiihen,ettäkirjoittaessaan
universaalisestimoraalistaWestermarckkäyttimoraalifilosofiansa-
nastoa, mutta ”primitiivisten” kansojen moraalia kuvatessaan hän
käyttisanaatapa(custom).Westermarckinkäsitepolitiikassa”tavan”
käsitejasenmukanakansojentapoihinliittyväsiveellisyydenkäsite
tulinäinhienovaraisestikytketyksivanhakantaisuuteenjajopapri-
mitiivisyyteen.Mielenkiintoisesti suomenkieleen jo juurtuneen si-
veellisyyssanastonvoimastakuitenkinkertoose,ettäWestermarckin
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englanniksijaruotsiksikäyttäessäsanaamoralsevielähänen1930-
luvullasuomenkielellekäännetyissä teksteissäänkäännettiinusein
”siveellisyydeksi”.Termilläolisiisedelleenambivalenttiavoimaa.

Pulkkinen huomauttaa provokatiivisesti, että moraalirelativistik-
siuseinluokiteltujakansojentapojaempiristisenohjelmanmukaan
tutkinutWestermarckeiollutniinkäänkiinnostunutSnellmaninlail-
lakorostamaanerikansojentapojenautonomistaerilaisuutta,vaan
pyrkisensijaanosoittamaantavoissauniversaalisiapiirteitä.Snell-
mania innostanut kansakuntien tapojen erilaisuus korvautui Wes-
termarckin työssä Brittiläisen imperiumin keskuksesta maailmaa
katsovalla universaalimoraalilla. Pulkkinen analysoi vakiintuneita
käsityksiähaastaenmyösWestermarckinsukupuolipolitiikkaa, jon-
kahäntoteaatulevanyllättävänlähelleSnellmaninvastaavaa.Vaik-
kafilosofisetperustelutovattäysinerilaisetjavaikkaWestermarck,
toisinkuinSnellman,onyleensätunnettuliberaalinasukupuolenja
seksuaalisuudenajattelijana,toimiimyösWestermarckintieteellinen
tuotantoennenkaikkea1800-luvunuuttaydinperheeseenperustu-
vaajärjestystävahvistaen.

KahdeksannessaluvussaAntuSorainenpohtiisiirtymääsiveellisyys-
käsitteestä seksuaalisuus-käsitteeseen suomalaisessaoikeustieteessä.
Hännostaaesiinkäsitteellisenkamppailunerioikeusteoriankoulu-
kuntien teoreetikoidenvälillä sekäWestermarckin ja lopultamyös
Inkeri Anttilan vaikutuksen seksuaalilainsäädäntöön. Siveellisyys-
rikokset, joistaSorainenkiinnittääennenkaikkeahuomiotahomo-
seksuaalisuuteen, olivat olleet pitkään sääntelyn kohteena. Näissä
oikeustieteellisissä kysymyksissä westermarckilaisella sosiologisella
koulukunnallaonollutpaljonvaikutusta,kutenmyös1800-luvunlo-
punseksuaalitieteellä.Oikeustieteenhistoriassanäkyyselvästiensin
siveellisyyden käsitteen sisällön siirtyminen laajemmasta moraali-
merkityksestäyhäenemmänkohtisukupuolimoraaliinkeskittymis-
tä, jasittensiveellisyys-sanankorvautuminenseksuaalisuus-sanalla.
Lakitekstissä käytetyn kielen anakronismeja on, että sana ”siveel-
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lisyysrikos”tulilakikirjassaotsikkotermiksivastavuonna1971,kun
seoli jo arkikielessävanhentunut, ja sana ”seksuaalirikos”korvasi
senvastavuonna1999.Lakikielenhidastamuuttumistakuvaase,et-
tätermi”sukupuolisiveellisyys”onedelleenkäytössälakitekstissä.

Harri Kalhan yhdeksännessä luvussa liikutaan taide-elämän siveel-
lisyyskeskusteluissa. Kalha ottaa esille 1800- ja 1900-lukujen vaih-
teenkaksijulkistakeskustelua,jotkamolemmatkoskevattaiteenesit-
tämisen sukupuolista soveliaisuutta. Ensimmäinen tapaus on Ville
VallgreninHavisAmanda-veistoksensiveellisyydestäkäytyjulkinen
keskustelu. Toinen polemiikki koski Magnus Enckellin maalausta
Herääminen,jokaesittääalastontanuortamiestäraukeassaasennos-
sa.Nämäkaksitaide-elämäntapaustatarjoavatmielenkiintoisetesi-
merkitsiveellisyydenkäsitesfäärissäkäydyistä,edelleenkinpuhutte-
levistakiistoista.

Tapaukseteroavatmielenkiintoisestikirjankeskipisteessäolevan
käsitteensuhteen.HavisAmanda-patsaanympärillekehkeytyneessä
”skandaalissa”käytettiineksplisiittisestisiveellisyys-termiä,kuntaas
Enckellin kohuteoksen aikalaisarvioissa vuosikymmentä aiemmin
tämäsanaeijuurikaanollutkäytössä.Kalhalletämäindikoiennen
kaikkeataidepuheenetäisyyttäsiveellisyydenkäsitteestä:Enckellis-
täpuhuivatlähinnätaidearvostelijat,kuntaasHavisAmandaakom-
mentoitiin kaikissa yhteiskunnallisissa piireissä. Tapauksissa käy-
tettyjen puhetapojen eron voi kuitenkin myös nähdä vahvistavan
hypoteesiasiitä,ettäsiveellisyysontermi,jokaonjolähtökohdiltaan
kiinnittynyt nimenomaan naisten asettamiseen yhteiskunnalliseen
järjestykseensukupuolimoraalinavulla.Silloinkinkunsiveellisyys-
käsitteenmerkityson jo siirtynytmelko selvästi seksuaalimoraalin
alalle,senäyttäisikantavanmukanaanjuurinaisiaseksuaalisestijär-
jestävääkonnotaatiotaan.

KirjanpäättävässäMaijaUrposenkirjoittamassakymmenennessälu-

vussa siveellisyyden seksuaalisuuteen keskittyvä merkitys näyttää
rajoittamiseen liittyvät kasvonsa. Luvussa liikutaan 1950-luvulla ja
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Helsingin olympialaisten valmistelujen parissa. Tuolloin toimi ”si-
veellisyyskomitean”nimellä tunnettukampanjakantamassahuolta
suomalaisten nuorten naisten mahdollisista seksuaalisista suhteista
ulkomaalaisten kisavieraiden kanssa. Maija Urponen näyttää, mi-
tensiveellisyydensukupuoleenjaseksuaalisuuteenliittyvämerkitys
vielätässäkinvaiheessakytkeytyikäsitteeseenjoalkuvaiheessaliit-
tyneeseenkansalliseenkorostukseen.Urponenanalysoikuinka”si-
veellisyys”näyttäytyytässätilanteessarepresentatiivisena,esityksel-
lisenä ja edustuksellisena suhteena naisten ja kansakunnan välillä;
naistensiveellisyysymmärrettiinmaanjakansankunniankysymyk-
seksi.Urponenanalysoisiveellisyys-sanankäytönliittyväntässäkin
yhteydessäsiihenperintöön,jokajuontuivuosisadanvaihteenpor-
varillisestanaisliikkeestä.Tässävaiheessahistoriaansasiveellisyyden
käsite toimi jokuitenkinvanhanaikaisenakäsitteenä,eikäkomitea
kovinylpeästikuuluttanutnimeään.

Teemat

Siveellisyydenkäsitetuoesillemuutamiakeskeisiäteemoja,jotkakul-
kevatläpikirjanlukujen.Tapa(Sitte/sed)onsiveellisyyden(Sittlich-

keit/sedlighet)käsitteen juurisana.Tavoistapuhutaankirjassapaljon,
oli sitten kyse kansojen oikeudesta omiin tapoihinsa, antropologi-
sesta tapojen tutkimuksesta, tapojen mahdista, kyseenalaistamatto-
mastatapojenseuraamisestavastakohtanamoraalisuudelletaitapoi-
hinpakottamisestataiohjaamisesta.Tapajatavattulevatesilleniin
SnellmaninkuinWestermarckinyhteydessäabstraktinamoraalifilo-
sofian kysymyksenä, konkreettisena kysymyksenä esimerkiksi tai-
teentainuortennaistenkäyttäytymisenyhteydessäsekämyöspros-
tituutioonliittyvissäaiheissa.

Onmielenkiintoista,että”siveellisyys”,toisinkuintämänhetken
ensimmäinenmielikuvaantaisiolettaa,eialunperinliityabsoluutti-
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siinnormeihin,vaanpäinvastoinkulttuuriseen relatiivisuuteen,eri
yhteisöjentapoihinsekäniideneroihinjamuutokseen.TuijaPulkki-
nenkäsitteleerelatiivisuudenongelmaaJ.V.SnellmaninsekäEdvard
WestermarckinjaMarjaJalavaTh.Reininajattelussa.Konkreettises-
titavoistajasiveellisyydenkäsitteenvapauttavistajaalistavistapuo-
listakeskustelevatprostituutiokysymyksen,taiteenjamyösseksuaa-
likäyttäytymisenkannaltaUimonen,Elomäki,KalhajaUrponen.

OlennainenulottuvuussiveellisyydenkäsitteenhistoriassaonSuo-
messavähitellentapahtunutintellektuaalisenkontekstinmuutossaksa-
laisestaenglantilaiseen.Tässämuutoksessasiveellisyydellekeskeisen
tavankäsitteenhierarkkinenasemamuuttuu täydellisesti.Herderi-
läinen5kansojenjaniidentapojenajatusjohdattaasaksalaisessaidea-
lismissasiveellisyydenkäsitteeseen.Englantilaisessaempirismissäsi-
veellisyydenkaltaisellekäsitteelle,jossaerilaistenyhteisöjentavatja
yksityinenomantuntoyhdistetään,eisensijaanolepaikkaa.Britti-
läisessämoraalifilosofiassaollaanpaljonkiinnostuneempialuonnon-
tieteenmallinmukaisistauniversaaleistayleistyksistäkuinerityisistä
historiallisista yhteisöistä.Erityisesti Jalavan,Pulkkisen ja Soraisen
luvutvalottavattätäintellektuaalisenympäristönmuutoksenproses-
sia.

KansakuntaonSnellmaninkäsitteistössäkeskeinenulottuvuussi-
veellisyydenkäsitepiirissäjasitenkeskeinenkirjanalkuosanartikke-
leissa.EtenkinEiraJunttikäsitteleesitä,mitennaistensiveellisestä
toiminnastapuhuttiin1800-luvunpuolessavälissä:naistentyöeisaa-
nuttunnustustakansakunnaneteentehtynätyönä,koskasiveellisen
toiminnansnellmanilainensukupuolittaminenmiehiseksiolitosiasia-
napidettyseikka.TämäeimuuttunutennenAnnaElomäenkuvaa-
maauuttavaihetta1800-luvunlopulla,jolloinnaisasianaisetkäänsi-

5  J. G. Herder (1774–1818) oli keskeisimpiä kulttuuriin perustavan kansakunnan ajatuksen 
luojista. 
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vätsiveellisyydenkäsitteenomallepuolelleenväittämällä,ettäjuuri
naisetovatsiveellisempiä,elisopiviatekemääntyötäkansakunnan
eteen.6

Kansakunnanajatuksenyhteyssiveellisyydenkäsitteeseeneikui-
tenkaanrajoituvarsinaisenpoliittisenosallistumisenulottuvuuteen.
Se tulee myös esille, kun siveellisyydellä viitataan pääasiassa sek-
suaalisuuteenliittyviinasioihin.MaijaUrposenanalyysisiitä,kuinka
nuorianaisiaopetettiin1950-luvullaedustamaankansakuntaakäyt-
täytymälläsiveellisesti,kertootästä.NäintekeemyösHarriKalhan
kuvaussiitä,miten1800-luvunlopuntaiteessaobjektinaesitettyepä-
siveellinen mieshahmo asettui kansakuntaa edustavan mieskuvan
vastaiseksi.Siveellisyysjakansakuntakietoutuivatyhteenkauttasi-
veellisyydenkäsitteenhistorian,jaainahyvinsukupuolitetullataval-
la:käsitekohdistikansakunnannimissäeriytyviäpaineitanaisilleja
miehillesekäerityisestiheidänseksuaalikäyttäytymiselleen.

Sukupuolten järjestys ja seksuaalisuuden sääntelyonkaikkienkirjan
lukujenläpikulkevateema.Siveellisyysonkauttahistoriansasana,
jollapyritäänjärjestämäänsukupuoliajavalvomaanerityisestinais-
ten seksuaalista käyttäytymistä.Naiset esiintyvät siveellisyydenni-
missäharjoitetunpolitiikankohteinaElomäen,UimosenjaUrposen
luvuissa.HeidänkuvaamissaanprosesseissanäyttäytyylinkkiSnell-
maninajatuksistanaisasiankauttamyösmodernimpienaikojensek-
suaaliseenkontrolliin.Elomäkikuvaa,mitensiveellisyyteenvetoavat
valistuneetnaisetpyrkivätholhoamaantoisianaisia,Uimonentaas,
mitensiveellisyys-käsitteelläasetettiinsukupuoleterilaiseenasemaan
seksuaalisuudensääntelyssä.Urposenesittelemäsiveellisyyskomitea
kohdistaa käyttäytymistä säätelevän huomionsa nimenomaan nai-

6  Irma Sulkusen tutkimusten tunnetuksi tekemä termi ”kaksijakoinen kansalaisuus” kuvaa 
erinomaisesti kansalaisten sukupuolittain eriytyvää tehtävänjakoa, joka toimi jo tässä vai-
heessa, kuten myös Sulkusen 1987 kuvaamassa 1900-luvun alun kansalaisjärjestötoimin-
nassa.
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siin. Soraisen artikkeli esittelee siveellisyys-käsitteellä myös tapah-
tuvan järjestyksenpidon jyrkemmänmuodon, lainsäädännön, jossa
siveellisyydennimissäsäädelläänsallittuaseksuaalisuutta.

Snellman järjestää siveellisyydenkäsitteellä sukupuoletperheen
järjestykseen,vaikka,kutenWestermarckinesimerkistäkäyilmi,sen
voitehdämyösilmansiveellisyydenkäsitettä.Perheenjärjestys,joka
on ideaalinavahva,heijastuusekäJuntinkuvaamassakansalaisyh-
teiskunnanjärjestämisessäettäElomäenkuvaamassapoliittisessajär-
jestyksessä.Se liittyymyös sekäUimosenettäKalhankuvaamaan
moraalinkaksoisstandardiin:prostituutiokeskustelussanaisiajamie-
hiäkohdeltiineritavoin,javuosisadanvaihteentaidekeskustelutjär-
jestivätmiehetjanaiseteriasemaanseksuaalisenkatseenkohteena.
Kuten Urposen kuvaus kesäolympialaisten siveellisyyskomiteasta
osoittaa,miehiinjanaisiinkohdistuivaterilaisetkäyttäytymisnormit.
Perhejärjestyksenylläpitoasetettiinvahvastinaistenharteille,jasa-
malla heihin kohdistuivat jyrkemmät vaatimukset seksuaalisuuden
kontrollissa.Siveellisyydenkäsitteelläonainajärjestettysukupuolia
eriasemaan,olikysesittenasemastakansallisessapolitiikassataisek-
suaalisuudensäännöistä.

Muutoksen ja säilyttävyydenulottuvuudetovat liittyneetvahvasti si-
veellisyyden käsitteeseen. Siveellisyys-termi muuttui historiansa
kuluessa sävyltäänmuutokseen liittyvästä selvästi säilyttäväksi. Jos
vertaa Pulkkisen ensimmäisessä luvussa kuvaamaa snellmanilaista
siveellisyys-käsitteen käyttöä Soraisen, Kalhan ja Urposen viimei-
sissä luvuissa kuvaamaan siveellisyyteen, huomaa, miten muutok-
sen ja säilyttävyyden akselilla mitattuna käsite on kääntynyt ajan
kuluessalähespäälaelleen.Snellmanilaisittainsiveellisyyskuvasiit-
senäistä,uuttaajattelua jaolivastakohtaomaaajatteluavaillaole-
valle lainkuuliaisuudelle.Westermarckinajoista lähtiensiveellisyys
tuntuukuitenkin liittyneenpikemminkinkonservatiiviseentapojen
noudattamiseen,jossaomaaajatteluaeiolemukana.Käsitteenmuu-
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tosprosessiakuvaavathyvinElomäenjaUimosenkuvaamatvaiheet.
Naisasianaistenkäytössäkäsiteonsekämuutostaedistäväettäjärjes-
tystäsäilyttävä:silläkampanjoitiinnaistenäänioikeudenpuolestaja
seksuaalistakaksinaismoraaliavastaan,jatoisaaltasilläpyrittiinsäi-
lyttämäännaisiinkohdistuvaseksuaalinensääntely jayhteiskuntaa
järjestäväavioliittorakenne.PulkkisenkuvaamaWestermarckinkäsi-
tepolitiikkaoliedesauttamassamuutosprosessia,jonkaseurauksena
sanastaalettiintunnistaaainoastaansäilyttäviäkonnotaatioita.

Käsitteenperformatiivinenvoima seuraa senmuutoksenkaartauu-
distavasta vanhakantaiseen. Snellmanilaisessa, fennomaanisessa ja
myös JalavankuvaamassaReininkielenkäytössäkäsitteelläolipo-
sitiivistavoimaa.VieläElomäenesittelemissänaisasiadebateissa ja
KalhankuvaamissaHavisAmanda -taisteluissa siveellisyysolipo-
tentiaalisestiuutta,vieläsanomattomissaolevaailmaisevakäsite,jo-
tasaatettiinkäyttääonnistuneestisekäpoliittisenaettäkulttuurisena
argumenttina,kutenUimosenkuvaamaHannaOngelinkinteki.Kä-
sitteenseksuaalisuuteenkaventuminenviesiltätasaisestiperforma-
tiivistavoimaa.Tämävoimarakoileevuosisadanvaihteentaidedeba-
teissajaWestermarckintyönilmaisemassaakateemisenkeskustelun
paradigmanmuutoksessakin. Urposen kuvaus 1950-luvulta näyttää
jovoimaltaanheikentyneenkäsitteen.Siveellisyysmuuttuutermiksi,
jokaliittääyhteisönsanelemanmoraalinseksiin,johonseeipitkäl-
lä tähtäimelläenääyleisestihyväksytystikuulunut.Sanakorjautuu
myöslainsäädäntöäkoskevassakeskustelussavähitellenmoraalisesti
neutraalilla”seksuaalisuudella”,kutenSoraisenluvustakäyilmi.

Ajankohtaisia keskusteluja

Vaikka kirjamme on historiallinen, sitä voi lukea myös omaan ai-
kaamme liittyvienkysymystenvalossa.Seksuaalikeskusteluissa ”si-
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veellisyys”on toiminutnykynäkökulmastakatsoen sekäkriittisenä
ettärepressiivisenäkäsitteenä.HarriKalhaesittääkysymyksen,kum-
manpuolellevalistunutkriitikkotämänpäivänmaailmassaasettuisi,
mikälijoutuisituomariksiHavisAmandansiveettömyyttäkoskevas-
sakiistassa:niiden,jotkavaativatvapaamielisyyttä,vainiiden,jotka
pitävätnaistenjulkisestiseksuaaliseksikohteeksiasettamistaepätasa-
arvoisena.Samallakunvaikuttaa ilmeiseltä,että siveellisyyttävaa-
tivatnaisasianais-kriitikotedustavatahdasmielisyyttäsuhteessaVil-
leVallgrenin iloittelevaanaistillisuuteen,Kalhakuitenkinhuomaa,
että Vallgren myös edustaa seksismiä, jolle sukupuolten katsomis-
järjestysonitsestäänselvyys.Siveellisyysnäyttäytyykintässävalossa
käsitteenä,jollavuosisadanvaihteennaisasianaisetyrittivättavoittaa
kaikkeasitäseksuaaliseenobjektivointiinliittyvää,jollelöytyisano-
javastamyöhemmin.Kunheidänkäytössääneivieläollutilmaisuja,
jotkaovat1900-luvunjälkipuoliskollafeministisenkeskustelunjatut-
kimuksenmyötäluoneetmahdollisuuksiapuhuaeritellensukupuo-
lestajavallasta,”siveellisyys”toimittitätätehtävää.

Marja Jalava kysyy lukunsa lopuksi, mitä siveellisyyden vanha
merkitys laaja-alaisena, moraalisuuteen liittyvänä käsitteenä voisi
tarjota esimerkiksi nykypäivän ajankohtaiskeskusteluihin moraalin
ja taloudensuhteesta.Aiemmanyhteisövastuutapainottavanasen-
teen,jotasiveellisyydenkäsitekantaa,voisiehkänykypäivänäliittää
moraalin taloudellisiinkysymyksiin.Sen sijaan,että siveellisyyden
käsite yhdistettäisiin moraalisen puhtauden nimissä harjoitettuun
kontrolliin, siveellisyys voisi hänen mukaansa merkitä nykyaika-
nakriittistäjauuttaluovaatoimintaasuhteessaglobaalinmarkkina-
taloudenehtoihin jasosiaalisiinseurauksiin.Siveellisyysvoisinäin
laajetaeräänlaiseksihuolenpidonetiikaksi.

Ajankohtaiskeskusteluista siveellisyyden käsitteen voisi liittää
myös monikulttuurisuuden kysymyksiin. Kun snellmanilaisessa si-
veellisyydenhorisontissaoli itsestäänselvää,ettäyhdenpoliittisen
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yksikön sisällä liikutaanmyösyhdenkulttuurisen tapajärjestelmän
piirissä, asettavat nykyiset eurooppalaiset monikulttuuriset valtiot
erilaisia haasteita. Siveellisyyteen sisältyy ajatus kunkin kulttuurin
tapojenomaehtoisestajaomalakisestamuuttumisesta,jatällaisensi-
veellisyydenvoiasettaavaltionenemmistökulttuurintapoihinpakot-
tavaapolitiikkaavastaan.Onko siveellisyyden ideanmukaistaesi-
merkiksise,ettäRanskanvaltiopakottaaranskalaisetmuslimitytöt
huivittomiksi?TulisikoRanskassaasuvanmuslimiyhteisönsaadaitse
kehittääomia tapojaanhaluamaansa suuntaan?Muttamitä tarkoi-
tetaankulttuuriyhteisöllä?Kulttuuriyhteisönrepresentaatioyksikök-
sierottelevapoliittinenprosessituouseinesillekulttuurinvanhoil-
lisimmatelementit,jotkaeivätvälttämättäkunnioitayhteisönomaa
sisäistämuutosprosessia.Kulttuureistavoikinyhävähemmänpuhua
selvärajaisinayksikköinä,kuneritraditioistatulevienihmistenkoh-
taamispinnatlisääntyvätjatulevatjokapäiväisiksi.

Ranskanhuivienesimerkkituokuitenkinesillesiveellisyys-käsit-
teen kaksi merkittävää ulottuvuutta: siihen liittyvän käsityksen ta-
voistakoostuvankulttuurinykseydestä jasensukupuolten järjestä-
miseen liittyvän performatiivisen voiman. Hyvin usein nykyisissä
monikulttuurisuuskiistoissakinonkyse juuri naisten siveellisyydes-
tä,jokaomitaanyhteisön,kulttuurin,kansakunnanjamyösvaltion
asiaksi. Johtuen sekäpoliittisistayhdentymisprosesseista että laaje-
nevastamaahanmuutosta,yhdenkansanjayksientapojennationa-
listinenprojektieivarmastioletulevaisuudenSuomessaenääyhtä
itsestäänselvälinjakuinseonollutviimeisen150vuodenaikana.Si-
veellisyysontässätilanteessakäsite,jokapakottaaajattelemaankult-
tuurin,moraalinjasukupuolenpolitiikanitsemääräämistämonesta
erinäkökulmasta.Monikulttuurisuudessaonkysemoraalinrelatiivi-
suudenkysymyksistä,jotkaovatsiveellisyyssanastonytimessä:mo-
raalinenarviointionriippuvainensiitä,missäajassajapaikassaol-
laanjakeidentavatotetaanhuomioon.
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Siveellisyydenkäsitteenerikoisuudenhuomaanykyisinhelposti,
kunyrittääkääntääkäsitettäenglanniksi7.Kyseonmahdottomasta
tehtävästäjasiitäkäyilmi,ettäkäsitekuvaaasian,jokaeivälttämät-
täoleolemassa.Snellmanilainenajatussitoutumisestaselvärajaisen
normiyhteisönkehittämiseenonomassakulttuurissammetunnistet-
tavissa,muttaeikuitenkaanenääniinpositiivisiaintohimojaherät-
täväajatus,ettäsitäilmaistaisiinyhdelläkäsitteellä.Kansantapojen
yhdistäminenpoliittiseenaktiivisuuteeneitunnutarvitsevantänään
tämänyhteydentoteuttavaasiveellisyydenkäsitettä,javoikysyäoli-
sikosellainenedestarpeen.

Siveellisyys-sana (sedlighet/Sittlichkeit) moraalisuuden ilmaisuna
Th.Reininjahänenaikalaistensatapaantoimiedelleenkielellisellä
tasollasiten,ettäseyhdistikansojenyhteisöllisenerilaisuudenelita-
vat(sed,Sitte)moraalisuuteen.Tämäkäsitteellinenyhteyskatoaatäy-
sin,kunWestermarckintapaanpuhutaanenglanninkielellämoraa-
lista(moral).Moraalillaeioletässämitäänyhteyttäpartikulaarisiin
yhteisöllisiintapoihin.Voijälleenpohtia,olisikokäsite,jokayhdistää
moraalin ja yksittäisen kulttuurin sittenkin tarpeen myös nykyisin
vaionkoaivanpaikallaan,etteitällaistayhteyttäpainoteta.

Seksuaalisuuteen liittyvänä käsitteenä siveellisyyden tavoittaa
englanniksiehkäparhaitensanalladecency;erityisestinegaatiomuo-
to epäsiveellisyys kuulostaa samalta kuin englannin indecency. La-
kikielessäsiveellisyysrikoksistapuhuttaessa taivaikkapa taiteenar-
vostelunyhteydessäpuhutaankintällätermistöllä.Seeikuitenkaan
tavoitalaisinkaansaksan,ruotsinjasuomenkielenerityisenSittlich-

keit/sedlighet/siveellisyys-käsitteenkenttää.

7  Hegelin filosofiassa Sittlichkeit on keskeinen termi, ja englannin kielellä kirjoittavat Hegel-
tutkijat ovat painiskelleet käsitteen käännöksen parissa pitkään. Standardikäännös Sittlich-
keit-termistä Hegel- kirjallisuudessa on Ethical Life, joka kadottaa täysin sekä saksassa että 
ruotsissa selkeän yhteyden tapojen käsitteeseen (Sittlichkeit/Sitte; sedlighet/sed).
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Nyt jo historialliseksi luokiteltavissa oleva siveellisyyden käsi-
tetuskinontodennäköinenkandidaattihenkiinherätettäväksitule-
vaisuudenkeskusteluihin.Jäljelläonvieläkysymyssiitä,miksitämä
käsite irtaantuessaanaiemmista,nyt jopahyödyllisiksiajateltavissa
olevistamerkityksistäänseksualisoitui.Seksuaalinensäätelyonollut
kokoajansiveellisyydenytimessä.Siksieiolehämmästyttävää,että
sejääsiihenviimeiseksikerrokseksijäljelle,kunpolitiikkajamoraa-
liovatkaventuneetpois. ”Siveettömyys”on termi, jokakontrolloi
varsinkinnaistenkäyttäytymistäjaseksuaalisuudenilmaisua.Onko
poliittiseenjamoraaliseenjärjestykseenehkäliittynytaikaisempina
vuosisatoina niin itsestään selvä naisten seksuaalisuuden kontrolli,
ettäseonmuittamutkittayhdistettymoraaliinjakulttuuriinyleen-
sä?Siveellisyydenkäsitepiirikertoosukupuolijärjestyksenjamoraa-
lis-yhteiskunnallisenjärjestyksenyhteenkietoutumisestatavalla,jo-
kanostaa laajojakysymyksenasetteluitakulttuurin jayhteiskunnan
tutkimuksenydinalueella,johonsekätavatettäsukupuoliepäilemät-
täkuuluvat.
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J.  V.  SNELLMAN POLIITTISENA 
AJATTELIJANA – SIVEELLISYYS 1

TuijaPulkkinen

JohanVilhelmSnellmaninmyötäkäsitesiveellisyys(sedlighet)muo-
dostuiosaksipoliittistakieltäSuomessa.YksiSnellmaninomaperäi-
simmistä tavoistakäyttää tätä sanaa juontuiHegelinSittlichkeit-ter-
mistäjasiihenliittyvästävaltionkäsitteestäjamerkitsisuurinpiirtein
poliittistaaktiivisuutta.Snellmanilaisittainsiveellisenhenkilönvoisi
nykykielelläsanoaottavantietoisesti jaaktiivisestiosaaomankult-
tuurinsa arvomaailman muutokseen osallistumalla poliittiseen elä-
mään.2

Tässäluvussaavaannäkökulmansiihen,mitensiveellisyysSnell-
maninkäytössäliittyylaajemminkysymykseenkulttuurienmuuttu-
misestajamuuttumattomuudestasekätapojen(sed)relatiivisuudes-
tajauniversaalisuudesta.Väitän,ettänämäkysymyksetpaljastavat
Snellmaninmyössukupuoli-jaseksuaalisuuspoliitikkona.Snellman

1  Varhaisempi versio tästä luvusta on ilmestynyt artikkelina kirjassa Niiniluoto ja Vilkko (toim) 
2006, 169–186.

2  Olen esittänyt analyysini Snellmanin siveellisyyskäsitteestä monisssa hänen poliittista ajat-
teluaan käsitelleissä tutkimuksissani: esim. Pulkkinen 1982 ja 1984, Pulkkinen 1989, Pulk-
kinen 1996b ja 1997 ja Pulkkinen 1999a.
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oliaikansavoimakaskäsitepoliittinenvaikuttaja3jasiveellisyys-termi
olimoniselitteisellätavallakeskeinenhänenretoriikassaan.”Siveel-
lisyys”kytkiyhteenpolitiikan,tavatjakulttuurinmuutoksen–sekä
sukupuolijärjestyksen.SananasiveellisyysjäiSnellmaninkielenkäy-
töstäelämäänpoliittisenkielenkäyttöönpitkäänhänenjälkeensä.

Snellman oli poliitikko4 ja filosofi, joka itse tähtäsi ajattelullaan
muutoksiin.Tässäluvussapohdinhäntäpoliittisenaajattelijanakui-
tenkintäsmällisemminhänenajattelunsasisällönperusteella.Poliit-
tisesti ajattelemisella tarkoitan asioiden kontingenttiuden näkemis-
tä;sennäkemistä,ettäasiatvoisivatmyösollatoisin.Tässämielessä
poliittisestiajattelemisenvoiehkäparhaitenkontrastoidasellaiseen
universalisoivaan”tieteelliseen”lähestymistapaan,jonkapyrkimyk-
senäonyksiselitteisestiselvittää,mitenasiattodellisuudessaovat.Jos
”tieteellisesti”ajateltaessapainotusonsiinä,mitenjokinasiaon,niin
”poliittisesti”ajateltaessakiinnostuskohdistuuennenkaikkeasiihen,
ettäasiavoisiollamyöstoisin.Poliittisestiajateltaessaasioihinsuh-
taudutaansiismuuttuvinajamuutettavissaolevina,jakiinnostuskoh-
distuupikemminkinnäennäisestipysyvänosoittamiseenliikkuvaksi
kuinpysyviäasioitakoskevantiedonvakiinnuttamiseen.Universa-
lisoivatieteellinenpyrkimysjaasioitarelativoivapoliittinenajattelu
ovatlähestymistapoinahyvinerilaisia.

TarkasteltaessaSnellmanintapoja(sed)jasiveellisyyttä(sedlighet)
koskevaaajattelua,voidaanesittääkulttuuriseenrelativismiinjauni-
versalismiinliittyväkysymys:pitiköSnellmanasioita,erityisestiihmi-

3  Pulkkinen 1982 ja 1984, Pulkkinen 1989, Pulkkinen 1996b ja 1997 ja Pulkkinen 1999b. 
4  On kyseenalaista, missä määrin 1800-luvun puolivälissä voi puhua ammattimaisista poliiti-

koista, ja vaikka oli huomattavasti nykyistä tavallisempaa, että yliopistoprofessuureista siir-
ryttiin yhteiskunnallisiin päättäjäasemiin, kaikki professorit eivät kuitenkaan tehneet näin, 
eivätkä kaikki professorit myöskään ottaneet näkyvästi osaa yhteiskunnalliseen keskus-
teluun. Snellmanin ura sekä Saiman toimittajana että myöhemmin senaattorina oli tavan-
omaista yliopistotutkijaa ja professoria huomattavasti ”poliitikkomaisempi”. 
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siinjaihmistenyhteiskunnallisiinjärjestyksiinliittyviäasioita,kuten
tapoja,periaatteessakontingentteina?Vaiolettikohänajattelussaan
universaalistipäteviäkulttuurisiatosiasioita?Olikohänkiinnostunut
ihmisiä ja ihmisyhteisöjäkoskevien,universaalistipätevien totuuk-
sienvakiinnuttamisesta?Näihinkysymyksiinsyventymällävoipoh-
tia,olikoSnellmanpoliittinenajattelija.Yhtäkiinnostavaaonkysyä,
olikoSnellmanilla jokinerityinenpolitiikkaajattelussaan taipitikö
hänylläajatustavainjoidenkinasioidenkontingenttiudesta?

Relativismi-universalismi-kysymystä on usein pidetty relevantti-
naSnellmaninajattelunsuhteenjahänenfilosofiaansatutkineetovat
esittäneetsenerilaisissamuodoissa.EsimerkiksiHelsinginyliopiston
filosofian professori Jussi Tenkku kirjoitti 1970-luvulla Snellmanis-
taeettisenärelativistina.5Tenkkutoteaa,ettämoraalifilosofianlajeja
luokiteltaessaSnellmaninajatteluaonpidettävämoraalirelativistise-
na.Hänenmukaansatämäseuraasiitä,ettäSnellmaninajattelussa
yksilön moraalisten päätösten arvoa ajatellaan suhteessa yhteisön
arvoihinelikulttuuriin.6Snellmaninhegeliläisenajattelun”kulttuu-
rirelativismiin” voisi liittää tämän hetken sanastolla puhuen myös
luonnehdinnan ”sosiaalinen konstruktionismi”.7 Oma tulkintani
Snellmaninajattelustarakentuukintämänsuuntaisestikiinnostuksel-
le,jokakytkeytyyomanaikammejälkistrukturalistisiinoppeihin.8

Jälkistrukturalistisessa, esimerkiksi Derridan tai Foucault’n ajat-
telussa, asioidenperiaatteelliseenkontingenttiuteen janiidennäyt-
täytymiseentoiminnantuloksenaliittyyolennaisestisamanaikainen
sosiaalisenjähmeydeneliiteratiivisuudenelementintunnistaminen.

5  Tenkku 1973 ja Tenkku 1984. 
6  Tenkku 1973, 99.
7  Esimerkiksi Kimberly Hutchings on esittänyt, että hegeliläisyydessä oli kyse sosiaalisesta 

konstruktionismista ennen tällaisen ajattelun nimeämistä. Hutchings 2003.
8  Tulkinnan perusta on julkaisemattomissa opinnäytteissäni Pulkkinen 1982 ja 1984, joissa 

tutkimuskohteena on Snellmanin yhteiskuntafilosofinen järjestelmä ja moraalioppi. 
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Jälkistrukturalistisessaajattelussatarkastellaanyhtäältätoimijoita ja
toimintaa, jokamuuttaatoistettujatotuuksia,sekätoisaaltatoimija-
positioitarakentavia,jähmeässäliikkeessäoleviaiteratiivisia”struk-
tuureja”.Konkreettisestiajateltuna,esimerkiksiyksittäinenihminen
tekeevalintoja,muttavalinnanpaikattarjoutuvathänelle.Mitähen-
kilöpäättäätehdäjatekee,onäärimmäisenmerkityksellistä.Erilai-
selletoiminnalleonainamahdollisuuksia,vaikkatoimijaonainatie-
tyn toimijaksi rakentavan kulttuurin tuote. Toimija mieltää itsensä
toimijaksijatoimiimerkityksellisestivaintoistollarakentuvankult-
tuurinansiosta.Ihmistentekojenkiinnostavuusonsekäsiinä,ettäne
ovatedellytyskokotoistorakenteenolemassaololle,ettäennenkaik-
kea siinä, että yksittäisetnormejauhmaavat teotmuuttavat enem-
mäntaivähemmänmenestyksekkäästikokoajanniitänormeja,joi-
denvälityksellätekojentekijätmuodostuvattoimijoiksi.

Mielestäni onkiintoisaa, että Snellmanin ajattelussamuodostuu
hyvinpoststrukturalistista teko-struktuuri-asetelmaamuistuttavara-
kennehänentarkastellessaanmoraalisiapäätöksiätekevääsubjektia.
Snellmanpiti toimiviayksilöitänimenomaanyhtäaikaisestikulttuu-
rin tuotteina ja kykenevinä vaikuttamaan kulttuurin muutokseen.9
Snellmankorostaamoraalisubjektinrakentuvansubjektiksiainatie-
tyssänormirakenteessa(kansallinen”henki”)jasamallatoimivantä-
män hengen ainoana mahdollisena muuttajana. Hän siis otti huo-
mioonsekäkulttuurinjähmeänettätoiminnanmuutoksentekevän
momentin.

9  Tässä mielessä Snellmanin ajattelu on mielestäni jossakin määrin analogista postmoder-
nin tai poststrukturalistisen ajattelun kanssa. Poststrukturalistisessa ajattelussa poliittisena 
ajatteluna on kyse juuri struktuuri- ja toimija-aspektien uudelleen yhdessä ajattelusta. Jac-
ques Derridan ajatukset Signiture-Event-Context -keskustelun yhteydessä, Judith Butlerin 
sen inspiroimana edelleen kehittämä iteratiivisuuden ajateltavissa olevaa todellisuutta teke-
vän luonteen oppi, sekä Foucault’n subjektivointi -teoretisointi ovat mielestäni esimerkkejä 
tästä. Derrida (1977), Foucault (1998), Butler (1990), Pulkkinen (1998).
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KorostanomassaSnellman-luennassanierityisestisitä,ettäSnell-
manpitiyhtäaikaisestitärkeänäsekäolemassaoleviatapojaettänii-
denmuuttamista jaettäerityisentärkeähänelleoli toiminnanmo-
mentti.Snellmaninmoraaliopissasiveellinenmoraalisubjektipäättää
teoistaanviimekädessäomaanomaantuntoonsanojaten,eivainta-
pojaseuraten.10TässämielessäSnellmanolipoliittinenajattelija.Vai
oliko?Tämäajatuskaipaavähintäänkin tarkennusta. JosSnellman
olipoliittinenajattelija,mitkäolivatneasiat,joidensuhteenhänoli
poliittinenajattelijajamitkäne,joidensuhteenhäneiollutsitä?Mi-
tätapojahänajattelipoliittisesti,mitätaasei?Toisinsanoen:millai-
nenpoliittinenajattelijaSnellmanoli?Siveellisyydenkäsiteonyksi
avaintähänkysymykseen.

Siveellisyys

”Siveellisyys”onarkaaiseltavaikuttavasana,jokanykyihmisenkor-
vissaliittyylähinnäsukupuolimoraaliin.HegelinjaSnellmaninjär-
jestelmientuntijat tietävät,ettäsiveellisyysei tässäyhteydessä liity
seksuaalisuuteen.KäsiteonsaksaksiSittlichkeit,ruotsiksisedlighet,ja
suomeenseonvakiintunutmuodossa”siveellisyys”.Termionkään-
netty Hegelin yhteydessä englanniksi ethical life, vaikka monessa
suhteessasopivampienglanninkielinenmuotovoisiollaesimerkiksi
decency.11HegelinjaSnellmaninjärjestelmän”Oikeusfilosofia”-osas-
saSittlichkeit/sedlighet/siveellisyysonkäsite,jokayhdistääAufhebung-

10  Ks.”Tavallinen elämä, valtio ja isänmaallisuus J. V. Snellmanin ajattelussa” Pulkkinen 1989, 
s. 24–48. 

11  Decency muistuttaa siitä, että Hegelin käsite liittyy vakiintuneeseen moraaliin yhteisössä, se 
viittaa ikään kuin kunnollisesti elämiseen. En kuitenkaan vakavasti ehdottaisi, että Hegelin 
teksteissä Sittlichkeit voitaisiin kääntää tällä termillä englanniksi; kyseessä on aidosti vaikea 
käännösongelma, joka on kohtuullisesti ratkaistu termillä ethical life. 
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operaatiolla12luonnonoikeudenjamoraalinmomentitalueeksi,jolla
tarkastellaankulttuuriksijuurtuneitatapoja.Näkemys,jostasevies-
tittääfilosofisenjärjestelmänosana,on,ettäihmisetovatainajokult-
tuurissa. Siveellisyyttä, tätä oikeuden käsitettä todellistavaa aluetta
säätelevätmerkittävimmätrakenteetonnimettyhegeliläisessäana-
lyysissaperheeksi,kansalaisyhteiskunnaksijavaltioksi.

Juuri siveellisyys on se termi, jolla ”poliittinen” toiminta edellä
tarkoittamassanimielessätuleeSnellmaninfilosofisissakirjoituksissa
kuvattua.IhminentoimiiSnellmanintermeinsiveellisesti,kunhän
samanaikaisestitunnistaaolevansatietynkulttuurintuotettajaottaa
tähänkulttuuriinaktiivisestimuuttamaanpyrkivänasenteen.Siveel-
linentoimijapyrkiitietoisestijatkamaanitsensätuottaneenkulttuu-
rin kehittymistä sen historialla perusteltuun suuntaan, radikaalisti
omaantulkintaansatukeutuen.13

SiveellinentoimintaliittyyolennaisestiSnellmaninvaltionkäsit-
teeseen.14 Valtion käsitteessä ikään kuin kulminoituu koko siveel-
lisyydenalue:viimekädessäpoliittinen,elikutenhänsenilmaisee,
”valtiollinen toiminta” (verksamhet i staten) on osoitus kyvystä aja-
tella poliittisesti. Kunnolliset eli siveelliset kansalaiset ottavat osaa
valtiolliseenelipoliittiseen toimintaan reflektoidustiomaakulttuu-
riaan muuttaen. Yksinkertaistaen voi sanoa, että ”siveellinen” ke-
hittyneimmässä momentissaan sisältää toiminnan laatumääreenä
suuntaumisen julkiseen. Siveellisyyttä suuntautumisesta puuttuu,
joskeskitytäänvainomanperheenasioihin (Hegelillä:Familie) tai
omaanporvarilliseenetuun,eliomantaloudellisenedunajamiseen

12  Aufhebung on Hegelin järjestelmässä ajatuksen kulkuun liittyvä operaatio, jolla edeltävät 
asiat (momentit) samanaikaisesti kiistetään, todeten ne ikään kuin yksipuolisiksi ajatuksiksi 
asiasta, ja sisällytetään osiksi seuraavaa ajatusta. 

13  Pulkkinen 1996 ja 1997.
14  Ks. tarkemmin Pulkkinen 2003.
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kansalaisyhteiskunnassa/porvarillisessa yhteiskunnassa (Hegelillä:
bürgerlicheGesellschaft).15

Siveellisyys-käsitteessäolennaistaonHegelin jaSnellmanin jär-
jestelmässämyös,ettäsilläviitataantapoihin.”Siveellisyys”eisuo-
menkielisenäsananakerrotätävälittömästi,kutensaksankielinenja
ruotsinkielinentermitekevät,kunSittejased(tapa,tavat)ovatnäky-
villä itsesanassa.Samallakun”siveellisyys” ihmisentoimintaaku-
vattaessakorostaayksittäisenhenkilönasennetta– suuntautumista
omaanpäätöksentekoonjulkisistaelipoliittisistajakulttuuriinliitty-
vistäsäännöistä–sekorostaamyösolemassaolevientapojenyksi-
löämuokkaavaavoimaa.16MyösSnellmaninajattelussayksilöpäät-
tääitse,muttatuleeikäänkuinkutsutuksipaikkoihin,jotkajoovat
olemassatapojenmukaisina.Snellmanilaisittainsiveellisenhenkilön
voisisanoaolevankyllätottelematon,muttakunnollinen,eli”decent”.

Käsitteen muutos

Nykysuomeapuhuvanihmisenkorvissa”siveellisyys”eikuitenkaan
liitypolitiikkaanvaanennemminkinsukupuolimoraaliin.Onkinää-
rimmäisenmielenkiintoista,mitensiveellisyys/sedlighet-käsitteensisäl-
tö on muuttunut näin täydellisesti. Kukaan ei kuule tänä päivänä
”siveellisyys”-sanassasnellmanilaistayksilönomantunnonmukaista
päätöksentekoakansakunnantulevaisuudesta.”Siveellinenhenkilö”
eikuulostaensisijassapoliitiikanjakulttuurinalueellaaktivistinajul-
kisestimuutosvastuutaottavalta,tottelemattomaltahenkilöltä.

15  Hegeliläiselle bürgerliche Gesellschaft -termille paremmin sen sisältöä vastaava termi suo-
messa olisi porvarillinen yhteiskunta, joka on tutumpi Karl Marxin vastaavan termin suomen-
noksena. Snellmanin käyttämä medborgerliga samhället kantaa kuitenkin ruotsissa myös 
muita käsitehistoriallisia konnotaatioita. Ks. Kettunen 2003 ja Saastamoinen 2003. 

16  Pulkkinen 1989, 24–48.
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Sensijaan,että”siveellisyys”muidennormienalueeltasukupuo-
linormeihinrajoituttuaanviittaisiedessukupuolinormejaaktiivisesti
muuttavaanasenteeseen,seviittaaennemminkinnimenomaanan-
netunsukupuolimoraalinnoudattamiseen.Käsiteonsiissekäsiirty-
nytnormeistayleensäkoskemaanpelkästäänseksuaalisuusnormeja,
ettäjopakääntynytpäälaelleenolennaisenerottelunmuuttaminen/
totteleminen-suhteen.

Voikysyä,onkosiveellisyydenkäsitteessätapahtunutmielenkiin-
toinenkäsiteliukuma”normeistayleensä””seksuaalisuusnormeihin”
sittenkääntäysinsattumaa?Tämäkutkuttavakäsitehistoriallinensiir-
tymäpaneemiettimäänsitä,mitenkeskeisessäosassasukupuolijär-
jestysjaseksuaalijärjestysSnellmanillejamuilletämänajanajatteli-
joilleolivat.Neolivatehkäkeskeisiäheidänajatellessaannormeja
yleensäeli”tapoja”(sed/Sitte).

Voisiajatella,ettänormejajatapojaajateltaessakeskeisessäjape-
rustavassaasemassaovatesimerkiksielämänkunnioittamiseen(tap-
paminen), totuuteen (valehteleminen), omaisuuden kunnioittami-
seen(varastaminen)jne.liittyvätnormit.Pyrkivätköjotkutajattelijat
kuitenkinliittämäännäihinperustaviinjaliikkumattomiinkerroksiin
normistossamyössukupuolihierarkianjaseksuaalisenjärjestyksen?

Jossiveellisyydenkäsitteellä(tavoilla)jaseksuaalisuudellaonyh-
teys,vaikkakinpeitetty, joSnellmaninajattelussa,niinSnellmanin
erityiseen tapaanollapoliittinenajattelijavoikin liittyä jotakineri-
tyistäsukupuolia jasukupuolten järjestystäkoskettavaapolitiikkaa.
Olen omassa Snellman-tutkimuksessani aina keskittynyt todista-
maan snellmanilaisen ”siveellisyyden” vierautta siveellisyyden ny-
kymerkityksen näkökulmasta, mutta kiinnostavaa on myös, missä
määrinyhteys”siveellisyyden”politiikkaanliittyvänsnellmanilaisen
merkityksenjasensukupuoleenliittyvännykymerkityksenvälilläei
kentiesolekaansatunnainen.

Ihmiskulttuurejakäsittelevässäyleistävässäkirjallisuudessaeiole
lainkaan tuntematonta, että juuri seksuaalisuus ja sukupuoli liite-
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täänvahvastitapojenkäsitteeseen,jaettäyhteiskunnanjärjestykses-
säperimmäisenäjauniversaalinakerroksenapidetäännimenomaan
seksuaalimoraalia. Seksuaalinen käyttäytyminen asetetaan silloin
alueeksi, jokaeiolisimilläänlaillakontingenttieikäminkäänpoli-
tiikantulosta.Myöhempisuomalaisensiveellisyydenkäsitteenhisto-
riaanvaikuttanutajattelija,EdvardWestermarck, teoretisoikin juu-
ri tämänsuuntaisesti.Westermarckpuolustiajatustamonogaamisen
avioliitonbiologispohjaisestaalkuperäisyydesta.Hänolettiavioliit-
toinstituutiontavallisuuden(ettäseoncustom,tapa)perustuvansek-
suaalinormistoon,jokatoimiiuniversaalisti.Perustavaseksuaalikäyt-
täytyminen ei siis hänennäkemyksensämukaanolemillään lailla
kontingenttia,eiminkäänlaisenpolitiikan,tekemisentaikurinpidon
tulosta.17

VaikkaSnellmaninjaWestermarckinvälillesijoittuukinyksiSuo-
menaatehistorianmerkittävimpiäkatkoksiaidealistisestafilosofiasta
darwinismininspiroimaanempiiriseentutkimukseen,mikätuleetä-
mänkirjanmuissaluvuissavieläuseammankerranesille,niinsuku-
puolenajattelussakatkosjajatkumosaattavatsijoittuaerilailla.On-
koseksuaalisuusmahdollisesti juurisealue,jokamyösSnellmanin
teoretisoinnissaonpolitiikanjakontingenttiudenulottumattomissa,
jajokasitensamallasaattaakinollakaikkeinvoimakkaimminpolitii-
kankohde?Mitäkäsitteellinenyhteysseksuaalisuudenjapolitiikan
välilläsiveellisyydenkäsitteessäoikeinpaljastaa?

Tekstuaalinen koepala

Olentätälukuavartenottanutpienenkäsitehistoriallisenkoepalan.18

LuinsatunnaisestivalitustaJ.V.SnellmaninSamladearbeten -sarjan

17  Westermarck 1891. 
18 Käsitehistoriasta Hyvärinen, Kurunmäki, Palonen, Pulkkinen, Stenius (toim) 2003, 9–18 ja 

Pulkkinen 2003, 215–218. 
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osasta,(osaV)ensimmäisetavatessaesiintulevattekstit,etsiensed-

lighet-jased-sanoja.TekstitolivatSaimanartikkeleita.Tehtäväeiol-
lutvaikea.Tekstiäeitarvinnutselatapitkäänkään,kunjoavauskoh-
dastalöytyiuseampikinperäkkäinenartikkeli,jotkatarjosivathyvän
tarkastelusaseman sedlighet/sed/osed-sanojen semanttiseen kenttään
Snellmaninkirjoituksissa.

Lähtökohtana lukemisellenioli tietenkin se, että sedlighet onää-
rimmäisen keskeinen termi Snellmanin filosofisessa järjestelmässä.
Seontermi, jokaviittaakokonaisuuteenvaltio/kansalaisyhteiskun-
ta/perhe ja samalla sulkee sisäänsä edeltävät objektiivisen hengen
momentit”abstraktioikeus”ja”moraali”.Sed/sedlighet-terminologian
olettaisisiisteksteissäyhdistyvänpuheeseenkaikestatästä:oikeudes-
ta,moraalista, perheestä, kansalaisyhteiskunnasta ja valtiosta.Kun
selasinjaetsinsed-sanojanäistälaajalleyleisölletarkoitetuistaartik-
keleista,niitätuntuikuitenkinlöytyvänerityisestikohdissa,joissane
yhdistyivättiiviistikäsitteisiinperhejarakkaustaiperherakkaus,ei-
käniitäniinkäännäkynytkäytettävänkansalaisyhteiskunnantaival-
tionyhteydessä.

Kiinnityin erityisesti avaamiskohdalta löytämääni Kallavesi-liit-
teessä1845julkaistuunSnellmaninartikkeliinsuomalaisestakirjalli-
suudesta.19SnellmanarvioiartikkelissaanRuneberginselitystäSofok-
leenAntigone-draamantapahtumista.20Kysymyksenalaistaonennen
kaikkea,mikäonseristiriita,jokaantiikinAntigone-tarinassatulee
esitetyksi.SnellmaninnäkemyskantaakaikujaHegelinAntigone-luen-
nasta, jokaonkeskeinenjaerittäintunnettuosasekäPhänomenolo-

giedeGeistes-teostaettäHegelinOikeusfilosofiaa.Yleensäontulkittu

19  Snellman 1996a.
20 Snellman vertaa Antigone -draamaan myös Runebergin omaan Kung Fjalar-näytelmää sa-

manrakenteisena draamana, joka koskee valtiota ja perhettä kohtaan tunnettujen velvolli-
suuksien konfliktina. 
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HegelinkäsittelevänAntigoneenavullaperhettäjavaltiotajaniihin
sisältyvien velvollisuuksien konfliktia sekä moraalin ja lain välistä
konfliktia.LyhytkertausAntigonestaontässäehkäpaikallaan,vaik-
kaonoltavatietoisiasiitä,ettäpelkkä”tapahtumienkuvaus”tekstis-
tä,jollaonäärimmäisenrikasjakokoajanjatkuvareseptiohistoria21,
onvälttämättäjotulkintajajättääpoisolennaisiaulottuvuuksia.

Kaksiveljestäonkuolluttaistelussa,toinentoimienvaltionpuo-
lesta, toinen pettäen sen. Valtion hallitsija Kreon tuomitsee toisen
kunniallisestihaudattavaksijatoisenjätettäväksihautaamatta.Kuol-
leidensisarAntigoneuhmaakäskyäjahaluaahaudatakunniallisesti
myösvaltionpetturiveljensä,vedoten tekstinmukaan jumaltenkir-
joittamattomaanlakiin.KreontuomitseeAntigoneenteostaelävältä
haudattavaksi.AntigoneeseenihastunutKreoninomapoikakuiten-
kintappaaitsensäsurustaAntigoneenvuoksi,jatämänseurauksena
myösKreoninvaimovalitseekuoleman.Valtion intressejäpuolus-
tavaKreonmenettääsiistässädraamassaAntigonealiiallisestaper-
heajattelustarangaistaessaanlopuksiomanperheensä.

SnellmanarvosteleeRunebergiasiitä,ettätämäselittääKreonin
rikokseksiyksinkertaisestiylimielisyydenjumaliakohtaan.Antigone
noudattaaRuneberginmukaanpyhäälakiaeliJumaltenantamaala-
kia, jokakoskeeperhevelvollisuuksia,kutenhautaamista.Snellma-
ninomanäkemystarinanopetuksestaon,ettäKreoninrikosonse,
ettähänkunnioittaavaintoistakunnioitustavaativistaasioista:val-
tiotakoskevatlaitovatkunnioitettavia,muttayhtäpaljonkunnioitus-
tavaativiaovatmyösperheyhteyksiäkoskevattavat.Valtiotaeiolisi
siveellisenä,jolleiolisiperhetapoja.

SnellmaninnäkemyksenmukaanAntigonenoudattaapyhänäpi-
dettyälakia,”heliganseddsed”.Mielenkiintoistatässäon,ettäSnell-

21  Esimerkiksi Judith Butler on tulkinnut Antigoneen tekstiä uudelleen sekä Hegelin, että Jac-
ques Lacanin ja Luce Irigarayn aiemmin esittämien luentojen perusteella. Butler 2000, Iriga-
ray 1996, Lacan 1986. 
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manilletapaasiisvainpidetäänpyhänä.Kyseessähänelleontoisin
sanoenkulttuurinentosiasia.TapaonSnellmanillerelatiivinenkult-
tuuriinnähden,eiuniversaali.Tätätapaapitääkunnioittaatässäkult-
tuurissa,muttanäyttäisisiltä,ettäperiatteessatavatvoisivatollatoi-
sinkin;neovatliikkuvia.Runebergintulkinnassataastapaonpyhä,
seonjumalilta.KreoninrikosRuneberginmukaanon,ettähänei
noudatanimenomaanjumaltenpyhäälakia.

Snellman siis näyttää tässäkin tapauksessa käsittävän tavat suh-
teellisina kulttuuriin nähden. Antigone-näytelmässä perheeseen
liittyvä hautausvelvollisuus on kulttuurinen tapa, joka esiintyy vä-
litettynä kulttuurille ominaisten jumalten kautta. Vähintään yhtä
mielenkiintoistaonkuitenkin,että sednäyttääSnellmanin tekstissä
tulevan sinnikkäästi esille aina yhteydessänimenomaanperherak-
kauteen.Tämäonmerkityksellistä,kunpohditaankäsitteellistäliu-
kumaa”siveellisyyden”poliittisenmerkityksenjasennykyisensek-
suaalisenmerkityksenvälillä.Koepalanperusteellahypoteesinvoisi
tässä vaiheessa muotoilla siten, että lähes poikkeuksetta ”tavoista”
yksityiskohtaisemminpuhuttaessaSnellmanin teksteissäpäädytään
puhumaanperhettäjasukupuoliasäätelevistäsäännöistä.

Jos sed liittyy nimenomaan perherakkauteen, tämä lähestyy jo
seksuaalisuutta. Mutta kuinka seksuaalisuuden säätelystä tulee osa
poliittistatoimintaa?ToinenSnellmaninartikkeli,jokasattuisilmii-
ni,antaavihjeitätähän.Seonnimeltään”Lakeja,jotkavaikuttavat
haitallisestiyleiseen siveellisyyteen” jakäsittelee lain ja tavan suh-
detta22.

Ennensen tarkasteluaonhyvähuomauttaa,ettämetodini tässä
luvussaonavoimenheuristinenjaperustanspekulaationikahdelle
satunnaisesti valitulle artikkelille.Hiemanpuolustusta tälle tarjoaa
se, että Snellmanille on tyypillistä oppinsaperusasioiden toistami-

22  Snellman 1996b. Alkup. ilmestynyt Saima n:o 43, 44 ja 45; 23.10., 30.10 ja 6.11.1845. 
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nenerikirjoituksissaan.Snellmaninajattelussaontiettyjäkestotee-
mojajavähäpätöisimmätkinsanomalehtiartikkelitsisältävätuseim-
mitenjonkinosanfilosofistajärjestelmääoppimestarinjälleenkerran
kertaamana.

KunAntigoneakäsittelevässäartikkelissatuleeesillesekestotee-
ma,ettäsiveellisyydenalueellakaikkikolmemomenttia,perhe,kan-
salaisyhteiskuntajavaltioovatyhtätärkeitäeivätkäkumoatoisiaan
dialektisessakehittelyssä,niintoisessaartikkelissaonkysesiitä,että
laintuleeainaseuratatapaa.Snellmaninuseintoistamanjajärjestel-
mässäkeskeisen”hengen”käsitteenkannalta tärkeäajatuson,että
lakionvaintapajulkilausutussajakodifioidussamuodossa.

Snellmanerottaaselvästilainjatavan.Tapaonkansakunnanoi-
keuskäsitys,elivallitsevakäsityssiitämikäonoikeinjamikäväärin,
mikätottajamikäepätotta.TässäyhteydessäSnellmankäyttääsa-
nastasedjohtuvaaabstraktiotasedlighet.(Allmännasedligheten=hvad

hosnationengällerforsanntochrätt.)Tämäoneriasiakuinkansanmo-
raali(folksmoralität)taiyleinenmoraali(allmännamoralen),jossataas
onkysesiitänoudatetaankotairikotaankotapaa,elinoudatetaanko
niitäsääntöjä,joidenuskotaanvallitsevan.Lakitaaskirjaakansakun-
nantavan.Taivieläoikeammin,lainpitäisikirjatase,mikäkansan
tavanmukaanonoikeaa jamikäväärääsellaiseenmuotoon, jossa
sennoudattamistavoidaanvalvoa.Lainsiistulisiseuratakansanoi-
keustajunmuutosta,muttakoskaseeiainateeniin,tapajalakiaset-
tuvatmyösvastakäsitteiksi.

ArtikkelissaanSnellmanottaaesilletilanteita,joissavallitseeristi-
riitatavanjalainvälillä.Mielenkiintoista”siveellisyyden”käsitehisto-
riankannaltaon,ettävaikkaartikkelissakäsitelläänmuitakintapoja,
niinjälleenensimmäinenjaparadigmaattinenesimerkkikoskeesek-
suaalisuutta,suhteitasukupuoltenvälilläjanäistäjuontuvaasukulai-
suutta.Esimerkissäonkyseavioliitonulkopuolisestasukupuolisuu-
desta,reproduktiostajalaillisestavanhemmuudesta.Ajanvoimassa
olevanlainsäädännönmukaanavioliitonulkopuolisetsukupuolisuh-
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teetolivat laittomia ja rangaistaviaeikä lapsia siispitänyt sellaisis-
ta lainkaan syntyä. Tekijöitä ei kuitenkaan rangaistu kuin yksittäi-
sissä tapauksissa, jolloin syytteen nostamisen Snellmanin mukaan
selitti yleensä jokinmuumotiivikuin itse lain tarkoittaman rikok-
senpaheksunta.Sensijaantälläisen”laittomuuden”hedelmiäkyllä
rangaistiinsittenniin,ettäheitäeitunnustettulaissavanhempiensa
lapsiksi eivätkä he perineet mitään, eivät edes äitinsä omaisuutta.
Snellmaninmielestätässätilanteessaolisiollutaihettatunnustaa,että
lainsäädäntöeiselvästikäänolevallitsevientapojenmukaineneikä
estälapsiasyntymästä.Hänenmukaansalainkunnioitusvainvähe-
nee,kunsenrikkomisestaeiitseasiassarangaista.Josyhteiskuntasa-
manaikaisestikieltääjakuitenkinselvästihyväksyyjonkinasian,niin
siitätuleepikemminkinerityisensallittu.

Snellmaneikäsitteleartikkelissalaajemminperhettäjavanhem-
muutta,muttajosartikkelinnäkeeyhteydessähänenmuuhuntuotan-
toonsa,erityisestihänenniinkutsuttujenDetgåran-debattienyhtey-
dessäkäymiinsäkiistoihin23,niinhänpuolustaatässäkinartikkelissa
todellistenvanhemmuussuhteiden tunnustamista ja laillistamista ja
ydinperherakennettayhteiskunnantapojenjalakienolennaisenayl-
läpitäjänä,välittäjänäjaosana.VaikkaSnellmansamassaartikkelissa
käsitteleemyösalkoholinnauttimistajajulkaisusensuuriakoskevien

23 Det går an -debateiksi kutsutaan ruotsalaisen kirjailijan C. J. L. Almqvistin Det går an -teok-
sesta (1839) liikkeelle lähtenyttä, nk. vapaata rakkautta koskenutta kiistaa, joka käytiin eri 
kirjallisissa muodoissa 1840-luvulla. Snellman otti aktiivisesti osaa tähän debattiin. Almqvist 
arvosteli avioliittojen solmimista omaisuuden ja sukujen ympärille järkisyillä ja esiintyi avio-
liittositeistä vapaiden romanttisten ja intohimoisten rakkaussuhteiden puolesta. Snellmanin 
kanta debatissa oli, että mies on paremmassa asemassa ja romanttiseen rakkauteen pe-
rustuvan suhteen päättyessä nainen jää sen tuloksena mahdollisesti syntyvien lasten kans-
sa yksin miehen löytäessä uuden romanttisen rakkauden. Snellmanin filosofian mukainen 
näkemys hyvästä sukupuoli- ja seksuaalisuhteesta oli nk. ”järkevä rakkaus”, jossa suhteen 
solmiminen edellyttää sekä sen perustana olevaa romanttista rakkautta että sitoutumista 
perheeseen omaisuuden ja lastenkasvatuksen muodossa. Det går an -debateista esim. 
Karkama 1985 ja Borgström 1991. 
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lakienjatapojenristiriitoja,niinperhejasukupuolikytkeytyysiistäs-
säkinensisijaisenvahvastiyleiseen”tapojen”käsitteeseen.

Jakoasukupuoliinjaperheisiinsääntelevätsäännötnäyttävättä-
mänpienenkoepalanmukaanolevan”siveellisyyden”käsitteenkan-
naltaaivanerityisessäasemassaSnellmaninteksteissä.Nämäaihepii-
rityhdistyvätpuheeseensiveellisyydestäuseamminkuinmuuttavat
jaolivatikäänkuinparadigmaattinentapaus”tavoista”.

Kysymyksiä 

Kun nyt palataan näiden pienten kurkistusten jälkeen alkuperäi-
seenkysymyksenasetteluunpoliittisestaajattelustajakontingenttiu-
destasekätoimijuudesta,voidaanesittääseuraavakysymys:jostapa
edustaaSnellmanillejähmeäämomenttiajamahdollisestijopastruk-
tuuria eli ei-kontingenttia elementtiä suhteessa päätöksiä tekevään
yksilöön ja jos tapakytkeytyyennenkaikkeasukulaisuus- japerhe-
järjestelmiinjasitäkauttaseksuaalisuuttakoskeviinsääntöihin,niin
eikö tämä teeSnellmanistapoliittisenaajattelijanaaivanerityislaa-
tuisella tavalla rajallista?Nimenomaan sukulaisuuden ja seksuaali-
senjärjestyksenalueasettuuhänelläalueeksi,jokaeiolekontingent-
tielijokaeiolepoliittisenajattelunaluetta.NäinSnellmaniaonkin
usein tulkittu – hänen perhe- ja sukupuoliajattelunsa on nähty ni-
menomaanhänenvälttämättömäksijapysyväksiväittämänsäjärjes-
tyksenesityksenä.

ToisaaltaAntigone-luentakuitenkinviittaasiihen,ettäSnellmanei
pitänytedessukulaisuuteen,sukupuoleenjaseksuaalisuuteenliitty-
viätapojaliikkumattomina.Hänenkulttuurinenrelativisminsatun-
nustaa,ettäasiatvoisivatollatoisinkin.Kuntämäpidetäänmielessä,
niintavankäsitteenkytkeytyminenennenkaikkeasukupuoleenvoi-
daankin tulkitaedelliseennähden täysinpäinvastaisella tavalla: si-
ten,ettäsukupuolessajaseksuaalisuudessaeiolekyseessävälttämät-
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tömänjapysyvänjärjestyksenaluevaanpikemminkinpainotetusti
päätöksiävaativaalueelinimenomaanpoliittinenkenttä.Tälläken-
tälläSnellmanaktiivisestipolitikoikin.Hänenvilkkaastiperhemuo-
doista,sukupuolijärjestyksestäjaseksuaalimoraalistakäymänsäkes-
kustelut,joihinDetgåran-debatitkinkuuluvat,osoittavatjuurihänen
tietoisuutensasukupuolijärjestyksenliikkuvuudesta.NiissäSnellman
vaatiiihmisiäottamaanaktiivisenasenteenperheenasemanylläpi-
toon.Hänenkuvauksensaperheestäovatkinparhaitenymmärrettä-
vissäperformatiivisiksi:niidentarkoituksenaonedistääsitäymmär-
rystäperhe-elämästäjasukupuoliinjaosta,joitanenäennäisestivain
kuvaavat.

Joskonteksualisoidaan tämäabstrakti tarkastelu jaotetaanhuo-
mioonajankohta,jolloinSnellmantoimi,huomataan,ettäsukupuol-
tenjärjestyseiSnellmaninaikanaollutmilläänmuotoavakaastitie-
tynlainen.Sukupuoliinjärjestämistäjasukupuoltenjärjestystätehtiin
tänäaikanayleisemminkinhyvinaktiivisesti.Sukupuolijärjestykses-
täpuhuttaessa tehdäänuseinsevirhe,ettäsenoletetaanpysyneen
samanlaisenaainaomanaikammefeminisminaiheuttamiinmuutok-
siinsaakka,vaikkahistoriaitseasiassakätkeemoniamuutoskausia.
Puhe ”traditionaalisista sukupuolirooleista” heijastaa usein tällaista
aiemmanmuuttumattomuudenilluusiotajamyöshistoriantutkimuk-
senmielikuvituksettomuutta alueella, jokaolisi useinkäsitettävissä
menneisyyttä tarkasteltaessa aivan nykyisestä poikkeavin katego-
rioin.Snellmaninaikaanomassakulttuuripiirissämmemuodostettiin
hyvinvoimakkaastiyleistä”naisen”käsitettä,erillisiäsukupuolikate-
gorioitajasukupuolieroa,jaSnellmanoliSuomessamerkittäväosa
tuotaprosessia.24

Hegelin jaSnellmaninyhteiskuntafilosofisessa järjestelmässätoi-
mivat vahvasti yleistykset mies ja nainen. Nainen liitetään ennen-

24  Riley 1988, Pulkkinen 2002, Juntti 2004 ja Werner 2007, 32–35. 
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kaikkeakäsitteisiinperhejarakkaus.25Monimutkaisellakehittelyllä,
jokaperustuuviimekädessäsiihenpremissiin,että”nainen”eiky-
kenereflektoivaanajatteluun,”eijakaudukahdeksireflektiossavaan
pysyyyhtenä”(HegelinRph§66),rakentuukuvausjärjestelmästä,
jossanainentoimiikodinpiirissäjauusintaakulttuuria.Miessensi-
jaantoimiikansalaisyhteiskunnassaitsekkäästi,omaa(japerheensä)
etuaajaensekäsiveellisestivaltiollisessatoiminnassaan.Kaikkikol-
memomenttiakuuluvatsiveellisyydenpiiriinjaovatyhtätärkeitä,
muttatäysinkäsitettäänvastaavasti,myösomanreflektionsisältäen,
toiminta on siveellistä vasta ”valtiollisessa” eli poliittisessa toimin-
nassa,jotanaisettämänkuvauksenmukaaneivätharjoita.

Snellmanin edistämässädiskurssissa voimakkaasti ”miehen” ka-
tegoriastaerotettu”nainen”kytkettiinpaitsiherkkyyteen,heikkou-
teen ja esteettisyyteen, myös hyveellisyyteen, jota järkevänä äitiy-
tenäpainotettiinpoliittisestiajankohtaisenavastakohtanaedeltävän
aristokraattisenmaailmanturhamaisennaisenfiguurille26.”Naiselle”
vahventuvana yleiskäsitteenä luotiin paikkaa moraalin ja sivilisaa-
tiontakaajana.Olennainenroolitässäoliseksuaalisellasäännöstöllä,
vaikkatämäonharvemmineksplisiittisenpuheenkohteena.Myös
tarkastelemistani Snellmanin artikkeleista jälkimmäisessä vilahtaa
usein sana ”osed”, (tapojenvastaisuus,paheellisuus) liitettynä juuri
naistenseksuaaliseenjareproduktiiviseenkäytökseen.”Siveellisyy-
den”nykyinen,seksuaalisuuteenrajoittuvamerkityseiehkäolekaan
kätkettynäkovinsyvälleSnellmaninyleisenpoliittisenasenteen,sed-

lighet-käsitteenpinnanalaisiinkerroksiin.

25  Rakkauden käsitteestä Hegelillä Werner 2007. Hegelistä ja sukupuolesta Mills 1996, Hut-
chings 2003, Werner 2007 ja Hutchings and Pulkkinen 2010.

26  Tästä aihepiiristä on paljon erinomaista kirjallisuutta, esimerkiksi Sulkunen 1987 ja Ollila 
1990 ja 1993, mutta useimmiten aikakaudesta kirjoitetaan siitä näkökulmasta, että naisia 
kohdeltiin tietyllä tavalla ja että naisiin suhtauduttiin tietyllä tavalla. Omasta näkökulmasta-
ni kiinnostavinta on, että nainen kategoriana itse asiassa vasta muodostettiin tänä aikana. 
Perheen kategorian muodostumisesta Häggman 1994 ja naisen kategorian muodostumi-
sesta Riley 1988, Scott 1999, Pulkkinen 2002, Juntti 2004 ja Werner 2007. 
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TämänsuppeanSnellmaniinkeskittyvän tarkastelunipyrkimyk-
senä on vihjata, että seksuaalisuus ja sukupuoli saattavat olla pal-
jon olennaisempi osa varhaista siveellisyyden käsitteen poliittista
käyttöäkuin ensi näkemältä luulisi. Saattaaollaniin, ettäpolitiik-
kayhtäältäjanäkemyksetsukupuolestatoisaaltaeivätolekaankaksi
erillistäaluetta,kutenyleensäymmärretäänSnellmania luettaessa,
vaanettänämäkaksiovatsyvästiyhteenkietoutuneita.Voikysyä,
onkosukupuolitullutSnellman-tulkinnoissakäsitetyksikaikessakes-
keisyydessään.Olisikoniin,että”siveellisyys”,termi,jokakiteyttää
Snellmaninpoliittisenajattelun,kätkeekinsamallasisäänsäsukupuo-
lipoliitikonjagender-teoreetikon?

Olipavastausjokosellainen,ettäSnellmanillesukupuoltenjärjes-
tysoliei-kontingenttiasia,jokaperustaakaikkeajärjestystäjaontäl-
laisenapolitiikanjamuutoksenulkopuolellataivaihtoehtoisesti,että
poliittisenaajattelijanaSnellmanillesukupuoltenasettaminenjärjes-
tykseen oli tärkeä poliittinen projekti, joka oli yhtä ajankohtainen
kuin kielisuhteiden uudelleen järjestäminen, niin joka tapauksessa
Snellmania tuleepoliittisenaajattelijana tarkastellamyösvaikutus-
valtaisenasukupuoliteoreetikkona.
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”KANSALLISET HARJOITUKSET”  
JA SUKUPUOLITETUT SFÄÄRIT  
1840-  JA 1850-LUVUILLA  
SANOMALEHTIKESKUSTELUSSA 1

EiraJuntti

J.V.SnellmaninHegelinfilosofiaanperustuvassaajattelussayhteisön
hyväksitoimimisellaolitärkeämerkitys.Yhteisönhyväksitoimimi-
nenoliSnellmanilleensisijaisestitoimimistavaltiossa:seolimoraa-
lista,epäitsekästä toimintaa,eliSnellmaninkäsitteistössä”siveellis-
tä”toimintaa.2Snellmankorosti”siveellisyyden”liittyväntoiminnan
laatuun.”Siveellinentoiminta”eiollutvaintietyllätoiminta-alueella
taitietyissätehtävissätoimimista,vaanolennaistaoli,toimikoyksi-
lömoraalisestieliyhteisönnormienmukaisestijaitsereflektiivisesti,
vanhanpohjaltauuttaluoden.3Snellmaninmukaankuitenkinvain
miehetpystyivättoimimaan”siveellisesti”,koskanaisiltapuuttuisii-

1 Luku on käännetty, lyhennetty ja edelleen muokattu versio väitöskirjani Gender and Natio-
nalism in Finland in the Early Nineteenth Century (Binghamton University 2004) luvusta kol-
me, “’National Activities’ and Gendered Spheres.”

2  Pulkkinen 2003a, 30–33; 2003b, 224–225.
3  Pulkkinen 2003b, 226.
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nä tarvittava kyky itsereflektioon.4 Toisin sanoen, ”valtiossa toimi-
minen”olimiehistä toimintaa,koskamiehet itsereflektionansiosta
pystyivätmyösuudistamaanlakejajasääntöjä.Naistentehtävänäoli
kulttuurinsäilyttäminenjaeteenpäinsiirtäminen,mikätapahtuien-
sisijassaperheessämuttamyöskansalaisyhteiskunnassa.5

Suomenkielisetsanomalehdetolivat1840-ja1850-luvuillaerityi-
senkiinnostuneita”yhteisöllisyydestä”,”yhteisyydestä”tai”yhteys-
elämästä” ja kannustivat lukijoita toimimaan sellaisten ”yhteisten”
asioiden kuten maatalouden parantamisen, teiden rakentamisen
ja kirjastojen, säästöpankkien tai palovakuutusyhdistysten perusta-
misen puolesta.6 Lehdet käyttivät näistä toimista yleisesti nimitys-
tä ”kansalliset harjoitukset”. Näiden asioiden edistämistä pidettiin
ilmauksena ”kansallishengen” olemassaolosta. ”Kansallisiin harjoi-
tuksiin” osallistuminen oli ”toimimista valtiossa” snellmanilaises-
samerkityksessä,siis”siveellistä”toimintaa.Snellmanilaisessaaate-
maailmassa ”kansalliset harjoitukset” määriteltiin siis miehiseksi
toiminnaksi.

Tässäluvussakeskityn”kansallistenharjoitusten”sukupuolittami-
seensanomalehdissä.Tarkastelensukupuolitettujensfäärienilmene-
mistä1840-ja1850-luvuillajulkaistuissatärkeimmissäsuomenkieli-
sissäsanomalehdissä:OulunViikko-Sanomat,SananSaattajaViipurista,

Kanava,Sanan-Lennätin jaSuometar.7Kiinnitänerityisestihuomiota

4  Pulkkinen 2003a, 146–148.
5  Pulkkinen 2003b, 226.
6  Katso esimerkiksi: ”Kunnioitettavalle yhteisyydelle Suomessa”, Kanava 1/4.1.1845, 2–3; 

”Muutamista Yhtein asioista Suomessa”, Kanava 0/29.11.1846, 2–3; ”Yhteis-henki Suomes-
sa”, Suometar 43/24.10.1856, 2–3 & 44/31.10.1856, 2; ”Yhteys-elämä Suomessa”, Sanan-
Lennätin 1/5.1.1856, 3.

7  Lehtien ilmestymisvuodet: Oulun Viikko-Sanomia (1829–34, 1836–37, 1840–41, 1852–
79), Sanan Saattaja Viipurista (1833–36, 1840–41), Kanava (1845–47), Sanan-Lennätin 
(1856–58) ja Suometar (1847–66). Kävin lehdet läpi pääsääntöisesti vuodesta 1829 vuo-
teen 1860.
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sukupuolitettujensfääriensuhteeseenyhtäältäyksityiseensfääriinja
toisaaltavastamuodostumassaolevaanjulkisensfääriin.

”Kansalliset harjoitukset” ja sukupuoli

Sanomalehdissä ”kansalliset harjoitukset” määriteltiin miesten toi-
miksi. Naisten toimintaa käsiteltiin sen sijaan muiden käsitteiden,
kutenhyväntekeväisyyden,kautta.Lehtiensisällänämäsisällötsijoi-
tettiintilallisestierilleentoisistaan.Nykylukijansilmäänpistääse,et-
tälehdissäjulkaistujenlyhyidenuutisraporttienmukaannaisetolivat
aktiivisestimukana”kansallistenharjoitusten”suunnittelussajatoteu-
tuksessa.Esimerkiksirouvasväenyhdistykset,joitaperustettiinerityi-
sesti1840-ja1850-luvuilla,keräsivätrahaakouluillejaköyhäinavus-
tamiseen.Muttajoslyhyidenuutisraporttiensijaanlukeepidempiä
artikkeleita,joidenaiheenaoli”yhteisöllisyys”tai”suomalaisuuden”
edistäminen,säätyläisnaistentoimiaeimainittu.Artikkeleissaoletet-
tiintoistuvasti,ettävainmiehetosallistuivat”kansallisiinharjoituk-
siin”,janiidenpäämääränäolirohkaistayhäuseampiamiehiäliit-
tymään joukkoon.Tietämättömyydestäei suinkaanollutkysymys:
päätoimittajatjakirjoittajatolivatperilläsäätyläisnaistentoimista,he
joparaportoivatniistäkotimaanlyhyidenuutistenjoukossa,jausein
kyseisetnaisetolivatheidänvaimojaan,siskojaantaiäitejään.Mutta
artikkelit”kansallisistaharjoituksista”olivatensinnäkinmiestenkir-
joittamia,toiseksineolisuunnattumiehillejakolmanneksiniissära-
portoitiinmiestentekemisistä.Säätyläisnaistentoimistaraportoivat
siislehtiätoimittavatsäätyläismiehetomastanäkökulmastaan,jahe
näyttävät luokitelleenneerikategoriaankuin säätyläismiesten toi-
met.EsimerkiksiKanavassajulkaistussaartikkelissatodetaan:

Kansallisetharjoituksetovatnykyisempinävuosinaenemmän
kunmillonkaanmaassammevarmistuneet,janemiehetjotka
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niitäovatedesauttaneeterinomaisenmaalaistensarakkauden
ansainneet...Mikälaviaalamaanmiehillemmekansallisiinhar-
joituksihin.8

Toisinaantodettiinsuoraan,että”kansakunnanrikkausjavoima”oli
senmiehissä:

Kansanrikkausjavoima,sekämaallinenettähengellinen,se
onkansantoimellisimmissamiehissä,seonkansannerokkaim-
missa ja viisaimmissa... Ja se kansa, jolla vielä on yksikään
kunnonmies,eioleköyhäeikävoimaton...9

Toisinkuinesimerkiksienglannissa,suomenkielessä”mies”useim-
mitenviittaamiespuoliseenhenkilööneikäihmiseenyleensä.Myös-
käänylläolevissaesimerkeissämikääneiannaaihettaolettaa,että
”mies”tarkoittaisi ihmistäyleensä,vaansetarkoittaanimenomaan
miespuolistahenkilöä.”Kansallistenharjoitusten”alullepanijoinaja
osallistujinanähtiin siismiehet, einaiset.Perusajatusoli, ettävain
miehet – ennenkaikkea säätyläismiehet – voivat toimia ”kansalli-
sesti”.

Tapa,jollasäätyläisnaistentoimistauutisoitiin,luomielikuvan,et-
tämiestenjanaistennähtiinkuuluvaneritoimintapiireihin.Ensin-
näkin, rouvasväenyhdistysten toiminnasta raportoitiin useimmiten
vainlyhyesti, javasta1850-luvunlopullanesaivatenemmänhuo-
miota.Toiseksi,raportitolivatuseinhyvinylistäviäkiinnittäeneri-
tyistähuomiotasiihen,ettäsäätyläisnaisetolivatryhtyneetmoiseen
toimeen–eikritiikkimielessä,vaanasettaenheidätesimerkiksi:

8  ”Sovinto-oikeuksista ja niiden tarpeellisuudesta Suomessa”, Kanava 4/25.1.1845, 2; koros-
tus lisätty.

9  ”Missä on kansan rikkaus ja voima?”, Sanan-Lennätin 2/9.1.1858, 2; korostus lisätty.
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Kuopiosta kirjoitetaan (Saima) että kaupungin vallasnaisil-
ta on lahjotettu ompeluksia ja muita käsitöitä arpakaupassa
myötäväksi,yhdenköyhemmänrahvaantyttärillevarustetta-
vankouluntarpeeksi.Sillätavallaonjo170Ruplaahop.saa-
tukootuksijakoulupäätettysiishetialkavaksi.Muuannuo-
ri nainen on ottanut ruvetaksensa opettajaksi, ja kaheksatta
kymmentäoppilastajoovatsiihenilmoittaineet.Totisestikau-
nisesimerkkimuuallakiseurattavaksi.10

SamaantapaanSuometarkertoisäätyläisnaistenHollolassaalkaneen
opettaaseurakunnanlapsia:”Erittäinonmainittava,ettämontapi-
täjännuoristaHerras-naisistaovatnäissäkouluissaolleetopettajan
apuna.”11RaportissaHelsinginRouvasväenyhdistyksenarpajaistans-
siaisista lehden toimittaja yltyimelkein runoilemaankuvaillessaan
säätyläisnaisteninnostusta:

...lempiästäilostajakristillisestärakkaudestaloistivatnaisten
silmät,nähdenjatunteinmitähyväähevoivatmatkaansaat-
taa ihmiskunnansivistyksenedesauttamiseksi.Mikäsilmälle
kauniimpinäkö,mikäsydämellevirvoittavaisempitunto,kun
koska näemme Naisen vapaasti saavan seurata sydämensä
ääntä:osottaarakkauttajaauttaamissäonnettomuudenkäsi
kovinpainaa,taimissäturvattomuudenkyynäleetvuotavat.12

Ylistyksenvuolausjasenkorostaminen,ettäsäätyläisnaisetolivattoi-
minnantakana,osoittavat,ettäkyseisissätapauksissanaistentoimi-
mistapidettiinpoikkeuksellisena.Säätyläisnaistentyönteostayleen-
säolihyvinristiriitaisianäkemyksiä.Vaikkahyväntekeväisyystyötä

10 ”Kotimaalta”, Kanava 23/17.06.1846, 1.
11  ”Kotimaalta: Hollolasta”, Suometar 41/14.10.1851, 4.
12  ”Kotimaalta: Helsingistä”, Suometar 9/11.3.1851, 4.
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pidettiinsäätyläisnaisillesopivana,heidäntyöntekoaankodinulko-
puolellanormiteivätsallineet:sitäpidettiinhäpeällisenä,vaikkato-
dellisuudessa se oli usein välttämätöntä.13Ylistyksen tarkoituksena
oli ehkä osoittaa, että hyväntekeväisyystyö oli kunniallista eikä se
olluttyötäsiinämielessäkuinpalvelijoidenjatyöläistentekemätyö
oli.Toisinsanoen,ylistykselläerotettiinsäätyläisnaistenhyvänteke-
väisyystyö ”varsinaisesta”, elannon hankkimiseksi tehdystä työstä.
Samallakuitenkinilmaistiinrivienvälissä,ettäsäätyläisnaisetolivat
astuneet alueelle, jossa he eivät tavallisesti liikkuneet ja että tämä
saattoiasettaaheidänsäätynsäjasukupuolensakyseenalaiseksi.

Säätyläisnaistentoimintapiirimääräytyisekäheidänsäätynsäet-
tä sukupuolensa kautta, eikä heidän ollut sallittua ylittää säätynsä
jasukupuolensarajojamuutenkuintietyissäyhteyksissä,kutenesi-
merkiksihyväntekeväisyystyössä.Jossäätyläisnaisetastuivatalueel-
le,jotapidettiinsäätyläismiehillekuuluvana,heidäntoimintansapiti
perustella,minkäsaattoitehdäesittämälläsen”naisellisena”.Hyvän-
tekeväisyystyöhönosallistuviennaistenkuvaaminenhyväätekevinä
enkeleinäasettiheidäterityiseen,naiselliseenrooliin.Näinpyrittiin
merkitsemäänsukupuoltentoimintapiirienerillisyyssilloinkin,kun
miestenjanaistentoimetolivatsamankaltaisia.

Toimintapiirien jakautuminen sukupuolen mukaan on ollut tär-
keäteemanaistenhistoriantutkimuksessa.14Allatarkastelentätäsu-
kupuolenmukaantehtyäpiirijakoatarkemminkäymälläläpikansa-
laisyhteiskunnantainiinsanotunjulkisensfäärinsyntyäSuomessa,

13  1800-luvun alussa säätyläisnaisille ei ollut monia työmahdollisuuksia. Vaihtoehtoina olivat 
opettajana toimiminen joko koulussa tai kotona ja taloudenhoito. Katso: Vattula 1981, 64–
65, 80–81; Pohls 1990, 59; Häggman 1994, 200–201. He saattoivat myös myydä käsitöi-
tään. Esimerkiksi Fredrika Runeberg ansaitsi Turun palon jälkeen rahaa koristemaalauk-
sella ja myymällä käsitöitään, mutta hänen oli tehtävä se salaa asemansa vuoksi. Allardt 
Ekelund 1945, 51–52.

14 Amanda Vickery on esittänyt hyvän kritiikin erillisten piirien käytöstä naishistoriassa. Vicke-
ry 1993.
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erityisesti keskittyen 1830- ja 1850-luvuilla perustettujen vapaaeh-
toisyhdistysten, kuten Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja rou-
vasväenyhdistysten syntyyn. Nämä yhdistykset olivat ensimmäisiä
kansalaisaktiivisuuteen perustuvia yhdistyksiä Suomessa. Vaikka
Snellmaninmukaankansalaisyhteiskunnassatoimimineneiollutsa-
mallalailla”siveellistä”kuinvaltiossatoimiminen,Snellmaninkäsit-
teistössäniidenvälisenrajanmerkitysvähenee,koskahänkorostaa
toiminnanasennetta,ei toiminta-aluetta.15Muttakutenyllämainit-
sin,Snellmanolettivainmiestenkykenevän”siveelliseen” toimin-
taan.Kansalaisyhteiskuntaolikuitenkinuusi,vastamuodostumassa
olevaalue,eikäsukupuoltenpiirijakosensisälläollut selvä.Sano-
malehtienkirjoituksetosoittavat,ettäerityisestisäätyläisnaistenrooli
kansalaisyhteiskunnassaoliaktiivisenkeskustelunkohteena.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Lauantaiseura 
ja jako yksityiseen ja julkiseen

Irma Sulkunen esittää kaksi tärkeää väitettä järjestäytymisproses-
sista Suomessa: järjestäytymismuodot olivat erilaisia maaseudulla
ja kaupungeissa ja erosivat toisistaan sukupuolten järjestäytymisen
suhteen. Maaseudulla herännäisliikkeet olivat vanhin järjestäyty-
mismuoto,jatässätraditiossanaisetjamiehetolivatainakuuluneet
samoihin järjestöihin.16 Sulkusenmukaan1800-luvun lopun suuret
joukkojärjestöt, esimerkiksi raittiusliike, rakentuivat tälle traditiolle
janiissäsukupuolteneriytyminentapahtuivasta1900-luvunalunpo-
liittisenkuohunnanaikana.17Kaupungeissasukupuolteneriytyminen
olitapahtunutjo1830-ja1840-luvuilla:säätyläisnaisetolivatperusta-
neetomiayhdistyksiään,joidenruotsinkielisenänimenäoliFruntim-

15  Pulkkinen 2003a, 29–30; 2003b, 225–226.
16 Sulkunen 1987, 170–71
17  Sulkunen 1987, 158, 171.



63”KANSALLISET HARJOITUKSET” JA SUKUPUOLITETUT SFÄÄRIT ...

mersförening ja joitasuomeksikutsuttiinrouvasväenyhdistyksiksi tai
naisväenyhdistyksiksi.Tämätapahtuisamaanaikaan,kunsäätyläis-
miehet perustivat ensimmäiset vapaapalokunnat.18 Säätyläismiehet
perustivatpianmyösmuitayhdistyksiä:SuomenTalousseuran,Suo-
malaisenKirjallisuudenSeuran,maatalousseurojajasäästöpankkeja.
Vaikkanäidenyhdistystensäännöteiväterikseenkieltäneetnaisten
jäsenyyttä,naiseteivätalussaosallistuneetniidentoimintaan.

SuomalaisenKirjallisuudenSeuraonmielenkiintoinenesimerkki
sukupuoltentoimintapiirienerillisyydestäkaupungeissa.Seuranpe-
rustijoukkoakateemisiamiehiä1831.19Vaikkajäseneksipääsivain
kutsusta, seuranoli tarkoitus olla avoinkaikille, jotkahyväksyivät
senpäämäärät,koulutuksestataisäädystäriippumatta.Näistäaiko-
muksista huolimatta1830-luvulla jäsenistö koostui lähinnä akatee-
misesti koulutetuistamiehistä.20Tähänakateemistenmiesten jouk-
koon ei aluksi kutsuttu naisia. Tämä ei ole hämmästyttävää, kun
ottaahuomioonensinnäkinetteivätnaiset1800-luvunalussaopiskel-
leetyliopistossa.21LisäksiaiempiinSuomalaisenKirjallisuudenSeu-
rankaltaisiinyhdistyksiin,esimerkiksilukuyhdistyksiin(läsesällskap)
vuosisadan alussa, eimyöskäänollut osallistunut naisia.22 1840-lu-
vunpuolimaissaseuraryhtyilaajentamaanjäsenistöäänjakutsuisää-
tyläisnaisia,yliopisto-opiskelijoitajatalonpoikaissäätyynkuuluviajä-
seniksi.23

18  Sulkunen 1987, 171. Ks. myös Ramsay 1988, 292.
19  Juva 1966, 176–81; Sulkunen 2004, 17–21.
20  Nurmio 1947, 108–10; Stenius 1987, 83.
21  Ensimmäinen naisopiskelija pääsi yliopistoon vuonna 1870. Esim. Klinge 1997, 166.
22 Kindstedt ja Pelkonen 1998, 391.
23  Nurmio 1947, 110; Stenius 1987, 83. Täydellinen jäsenluettelo seuran jäsenistä vuosilta 

1831–1892 sisältyy Irma Sulkusen tutkimukseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831–
1892; teoksessa on myös erillinen luettelo kaikista naisjäsenistä (2004, 256–96). Naisten 
luettelosta näemme, että 102:n naisjäsenen joukossa on vain neljä, jotka nimen ja ammatin 
perusteelle kuuluivat talonpoikaistoon. He liittyivät jäseneksi 1847 ja 1848. Miesten joukos-
sa talonpoikaissäädyn edustajia oli enemmän, mutta he olivat selvästi vähemmistönä.
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SukupuolinäkökulmastaKirjallisuudenSeuranalkutaivaloneri-
tyisenmielenkiintoinensiksi,ettäosaseuranperustajajäsenistä toi-
mimyösepävirallisemmassaseurassa,jotajälkimaailmaontottunut
kutsumaanLauantaiseuraksi.Sitäonuseinkuvailtujoukoksisaman-
mielisiä ystäviä Helsingin akateemisista piireistä, jotka kokoontui-
vatyhteentoistensakotona.Kansallinenhistoriankirjoitusonmyös
pitkäänesittänyt asianniin, ettäSuomalaisenKirjallisuudenSeura
syntyi nimenomaan lauantaiseuralaisten alullepanemana.24 Irma
Sulkunenkuitenkinkiistäätämän:”OikeampaakuinotaksuaKirjal-
lisuudenSeuranperustetuneräänlaiseksisisarjärjestöksitaijatkeeksi
Lauantaiseuralleonvetääseurojenvälilleselvärajajakatsoaeräiden
lauantaiseuralaistenyksinkertaisestivainosallistuneenmyös[...]uu-
denseuran toimintaan.”25Vaikka jotkut toimivatmolemmissaseu-
roissa,seurojentoimintaoliselvästierillistä.

Kun tarkastellaan seuroja sukupuolen näkökulmasta, huomio-
ta herättää se, että naiset osallistuivat Lauantaiseuran toimintaan,
kun taas Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa naiset olivat selväs-
ti toissijaisessa roolissa. Vaikka Lauantaiseura on yleensä kuvattu
akateemisten miesten seuraksi,26 uudemman tutkimuksen mukaan
Lauantaiseuraeiollutvainkeskustelukerho,johonnaisetsillointäl-
löinkutsuttiinmukaan,vaansetoimisamaantapaankuinseurapii-
rinaistenpitämätsalongitKeski-Euroopansuurkaupungeissa.27Kut-
sunesittäneelläemännälläolisiiskeskeinenrooli.Lauantaiseurassa
emäntänätoimiuseimmitenFredrikaRuneberg.28

24  Esim. Allardt Ekelund 1945, 114; Havu 1945.
25  Sulkunen 2004, 19.
26  Esimerkiksi Havu 1945; Juva 1966, 176–81.
27  Kindstedt ja Pelkonen 1998; Kindstedt 1999, 315. Kindstedtin mukaan salongin sijaan Suo-

messa käytettiin nimitystä ’seura’ (ruotsiksi sällskap) koska haluttiin välttää keskieuroop-
palaisten salonkien saamaa negatiivista kuvaa: venäläiset viranomaiset pitivät salonkeja 
potentiaalisesti vallankumouksellisina, suomalainen älymystö taas piti ranskalaista salonki-
kulttuuria kevytmielisenä.

28  Kindstedt 1999, 315.
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MuttavaikkasäätyläisnaisetolivatoleellinenosaLauantaiseuraa,
heidän osallistumisensa kirjallisiin keskusteluihin ei ollut kaikkien
mukana olleiden säätyläismiesten mielestä sopivaa. Barbro Kind-
stedtkorostaa,ettäseuranmiestenasenteetkoulutettujanaisiakoh-
taanolivatkaksijakoiset:toisaaltaesimerkiksiAugustaLundahliaja
FredrikaRunebergiarohkaistiinjulkaisemaankirjallisiatuotteitaan,
muttatoisaaltamieheteivätolleetvalmiitaantamaannaisillemah-
dollisuuttaosallistuakirjallisiinkeskusteluihintasavertaisina.29

Kertomukset Lauantaiseuran tapaamisista osoittavat, että suku-
puoltenrinnakkaiseloolijoskusristiriitaista.Tämäantaaaihettaolet-
taa,ettätapaamiset,joissamolemmatsukupuoletolivatläsnäjaosal-
listuivat yhteiseen keskusteluun, eivät olleet kovin yleisiä. Naiset
saattoivatistuaerihuoneessajakuunnellamiestenkeskusteluaetääl-
tätaijokuherroistakävivälilläraportoimassaheille,mistäkeskus-
teltiin.30Ambivalentittaijopakielteisetasenteetsaivatnaisetlopulta
perustamaanomanseuransa,Kruunuhaan.31

KunjoukkoakateemisestikoulutettujamiehiäperustiSuomalai-
senKirjallisuudenSeuran1831,Lauantaiseurassamukanaolleitasää-
tyläisnaisiaeikutsuttumukaan–ensimmäisetnaisjäsenetkutsuttiin
vasta1846.32Seuraaperustettaessanähtävästipidettiin luonnollise-
na,ettäsäätyläisnaiseteivätosallistuisisentoimintaan,silläminkään-
laistakeskusteluaeiasiastailmeisestikäyty.33Yksisyynaistenpois
jättämiseen oli varmaan se, ettei säätyläisnaisilla ollut muodollista
akateemistakoulutusta:SuomalaisenKirjallisuudenSeuraolialussa
luonteeltaan korostetun akateeminen. Toisin sanoen, sukupuolinä-
kökulmastavoidaansanoaLauantaiseuran jaSuomalaisenKirjalli-

29 Kindstedt 1999, 315; myös Kindstedt ja Pelkonen 1998, 393.
30 Allardt Ekelund 1945, 111–112; Kindstedt ja Pelkonen 1998, 393–94.
31 Kindstedt ja Pelkonen 1998, 393–97; Kindstedt 1999, 316.
32 Sulkunen 2004, 294.
33 Sulkunen 2004, 203.
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suudenSeurankuuluneeneripiireihin–yhdessänaisetolivatläsnä,
toisessanaisiaeialuksiollutläsnäedesrivijäseninä.

Erilaiset,vapaaehtoisuuteenperustuvatseurattaiyhdistyksetoli-
vatosaltaanluomassakansalaisyhteiskuntaataijulkistasfääriäSuo-
messa.34 1840- ja 1850-luvuilla ne olivat uusia ilmiöitä, ja niiden
paikkayhteiskunnassaolialuksiepäselvä.Josoletetaan,ettävaltiolli-
nentoimintapiirijakodinpiiriolivatolemassaennenjulkisensfäärin
muodostumista, niin kansalaisaktiivisuuteenperustuvat seurat syn-
tyivätniidenreunoille.1800-luvunalussavaltio javaltiolliset insti-
tuutiot olivat selvästimiehisiä: valtion ja kirkonhallinto, yliopisto
samoinkuinuseimmatopetuslaitoksetolivatsäätyläismiestenjohta-
miaorganisaatioita.Muutamiatyttökoulujajapensionaattejalukuun
ottamattasäätyläisnaisillaeiollutjuurisijaanäissäorganisaatioissaja
juridisestiheitäedustivatheidänmiehensätaiisänsä(elleivätheol-
leetleskiä).SuomalaisenKirjallisuudenSeuraperustettiinoikeastaan
tämän”virallisen”taivaltiollisenalueensisällä,silläperustajathaki-
vathankkeelleyliopistonrehtorinsekämuidenmerkittävienauto-
nomisenSuomenhallintovirkamiestenhyväksynnänjasetoimipit-
käänyliopistonsuojissa.35Säätyläisnaisillaeiollutjuuripääsyätälle
”viralliselle” alueelle.Toisinkuin säätyläismiehille, säätyläisnaisille
kotiolilähesainuthyväksyttytoiminta-alueennenheidänomienyh-
distystensäperustamista.

VerrattunaSuomalaiseenKirjallisuudenSeuraan,jollaolimuodol-
lisestihyväksytytsäännötjayhteisestivalitutjohtajat,salongit–Lau-
antaiseurajaKruunuhaka–näyttävätparemminkinkodinpiirinjat-
keelta.Tosin tapaamiseteivätolleetvainsosiaalisia: salongeillaoli
kirjoittamattomiasääntöjäsiitämissätavattiin,jatapaamisetkeskit-
tyivätkulttuuritoiminnanympärille.Vaikkamainitutesimerkitolivat
kaikkinaistenemännöimiäsalonkeja,oliolemassamyösvainmie-

34 Julkisen sfäärin synnystä erityisesti Habermas 1989.
35 Juva 1966, 178–80; Stenius 1987, 83; Sulkunen 2004, 17, 23, 29, 126–27, 217.
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hilletarkoitettujasalonkeja,joitaisännöivätjohtavatvirkamiehet;ne
olivat ikäänkuinkeskustelufoorumeinatoimiviatoimistojenjatkei-
ta.36Yleisesti ottaen salongit toimivatkodin ja eri valtiollisten ins-
tituutioiden(yliopisto,virastot)rajamailla,eivätkäneolleetselvästi
”yksityisiä”tai”julkisia”.Lauantaiseuraolilähempänäkodinpiiriä,
kuntaasSuomalaisenKirjallisuudenSeuraolilähempänävaltiollisia
instituutioita.

Salongittaiseuratolivatkuitenkinjulkisempiakuinyksityinenko-
ti,jamielestänisäätyläisnaistentoimintaniissäoliaskelkohtitoisen-
laisiatoimintapiirejä.Yksiesimerkkiheidäntoimintapiirinsälaajen-
tumisestaonse,että1840-luvullaSuomalaisenKirjallisuudenSeura
ryhtyikutsumaanmyössäätyläisnaisiajäseniksi,samaanaikaanopis-
kelijoidenjatalonpoikienkanssa.37Tosinsäätyläisnaisetnähtiinpää-
asiassakannatusjäseninäeikäheidänoletettuosallistuvanaktiiviseen
toimintaan.MuunmuassaJ.V.Snellmankannattinaistenjäsenyyttä
SuomalaisenKirjallisuudenSeurassa,muttavainkoskaseuraeiollut
”työskenteleväkirjallinenyhteisö”,vaansentarkoituksenaoliedes-
auttaasuomalaisenkirjallisuudenkehitystä.38Toisinsanoen,seuran
kokouksissaeikeskusteltukirjallistentöidenmerkityksestä,vaanseu-
ranensisijaisenatehtävänäolikirjallisuudenjulkaisujalevittäminen.
Hänmyöshuomautti,ettäseuraeitehnytpäätöksiäkirjallistenhank-
keidentukemisestakokojäsenistönvoimin,vaanpäätöksistävastasi
erityinenvaliokunta.39EnnenkaikkeaSnellmankannatti säätyläis-
naisten jäsenyyttäSuomalaisenKirjallisuudenSeurassa,koskahän
pitiheidänkielitaitoaanelintärkeänäsuomenkielentulevankehityk-
senkannalta:

36  Kindstedt ja Pelkonen 1998, 389, 391, 398.
37 Sulkunen 2004, 203, 257–96.
38 Snellman 2000–2005, osa 7, 413. Snellmanin asenteista katso mm. Ramsay 1993b, 164–

65; Kindstedt ja Pelkonen 1998, 393; Kindstedt 1999, 316. 
39 Snellman 2000–2005, osa 7, 413.
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Onväärinarvioitu,joseimyönnetä,ettäSuomensivistynei-
denluokkiennaisillaonmelkoisestivaltaakehittäätaiehkäis-
tä rakkautta isänmaan kieleen ja kirjallisuuteen. Tätä valtaa
hänelläonensisijassalastenkasvattajana,muttamyösnuoru-
kaisentunteidenkohteena.40

Tässä näkyy Snellmanin oletus, että naiset eivät kyenneet ”siveel-
liseen”toimintaan,koskaheiltäpuuttuikykyitsereflektioon.41Snell-
manin mielestä naisten jäsenyys oli mahdollista, kunhan he eivät
osallistuneetkeskusteluihinkirjallistentöidensisällöstä, jaajatellen
heidäntehtäväänsääiteinäjakasvattajina,kulttuurineteenpäinsiir-
täjinä,naistenjäsenyysseurassaolijopasuotavaajasitätuliedistää.

Sanomalehtiartikkelit paljastavat, että 1800-luvun puolivälissä
säätyläiset kävivät aktiivista keskustelua siitä,mihin säätyläisnaiset
saivattaieivätsaaneetosallistua.Vaikkajotkutsäätyläismiehetkan-
nustivatsäätyläisnaisiaosallistumaan,toistenmielestänaisteneitul-
lutosallistuatiettyihintoimintoihin.EsimerkiksiSuomettaressa1848
julkaistu uutinen Kuopiossa toimivasta lukuseurasta paljastaa, että
naistenosallistumistaseurantapaamisiinvastustettiin:

Tänä syksynäpanieräsasianmenestystähaluavakaupunti-
lainen kysymykseen, jos ei naisilleki annettaisi tilaa päästa
osallisiksiLuku-yhdistykseen?Vaantästäkös”kapinakauhea
karttui”!Nytnäkyiettätäällävieläelääsepuuhkealuuloettä
naisensiaonkyökissäj.n.e.Eikätämäkysymysseisattunutai-
noastaanasianomaistenkesken.Täällätiedetäänjopuhuayh-
tätoista”sinisukista”,42”sukkatassuttelusta”j.n.e.43

40 Snellman 2000–2005, osa 7, 413. Lainaus on artikkelista ”Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ran haaraosastoista.”

41 Pulkkinen 2003a, 146–148.
42 Ruotsissa naisten oikeuksien puolesta puhujia kutsuttiin ’sinisukiksi’. 
43 ”Kotimaalta: Kuopiosta”, Suometar 50/15.12.1848, 4.
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SuomalaisenKirjallisuudenSeuraViipurissa tarjoaahiemanerilai-
sen esimerkin naisten osallistumisesta. Kun Viipurin Seura perus-
tettiin1846,naisetolivatalustaastimukana:sanomalehtiraporttien
mukaanperustajiinkuului25miestä ja13naista.44Viipurissakaan
naiseteivätnäytäolleenhankkeenalullepanijoitaeivätkäheolleet
seurassajohtopaikoilla.Heidänläsnäolonsaolikuitenkintervetullut-
taainakinlehtikirjoittelunperusteella,muttasamallatehtiinselväksi
mikäheidäntodellinentehtävänsäoli:

Seuraanotetaannaisiakijausiarouvajoeiolekatsonuthal-
vaksi nimellänsä kunnioittaa Seuran jaloa tarkoitusta. Meil-
läonsyytoivoatämänheidänvähimmäksityöksensäsiinäja
kotonaheidänarvaamattomastienemmänkuinmitkäänkir-
jallisuuden Seurat nousevan suvun ja kotimaan etua valvo-
maan.45

Raporttiseuranensimmäisestävuosijuhlastaselvensiedelleen,mitkä
sukupuoltenroolitolisivatkansakunnassa:

Mutta erinomaiseksi kaunistukseksensa on Seura jo saanut
liittoonsa13naishenkeäkintässäkaupungissaasuvaakunnioi-
tettavaavallassäätyä.Heistäonhänelleilo,kehoitus,kunniaja
kaunistus,muttanaisissaonkin...eiainoastaantämänSeuran,
vaanmyöskokoSuomenkansanjaäitinkielentoivojaturva.
Sillä jos isiltä lieneenousevalle suvulle turva ja suojelusan-
nettavajatiedonhalu,nerotoimellisuusjakunniasieluunsii-
tettävä,niinrakkaussyttyyvaanäitinsydämellä,rakkausiha-
naanisienmaahan,somaanjasoipaanäitienkieleen.Joskas
Suomennaiset kaikki ymmärtäisivat tämänvelvollisuutensa

44 ”Viipurista”, Kanava 2/14.1.1846, 1.
45 ”Viipurista”, Kanava 2/14.1.1846, 1.
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arvonjasuuruudenjaesinnäkaikkeamieleensäjohdattaisivat
mitäsenimitys:ä i t i n k i e l i Suomenmaassamerkitsee!!!46

ÄänensävyonsiishyvinsamanlainenkuinSnellmanilla: säätyläis-
naisetvoitiinottaamukaantoimintaan,muttavainsiksi,ettäheidän
jäsenyydellään oletettiin olevan suora yhteys heidän toimintaansa
kotona, kansakunnan tulevien johtajien kasvattajina. En väitä, et-
teikösäätyläisnaisillaolisiollutmitäänsananvaltaaroolinsasuhteen,
mutta sanomalehtikeskustelua kävivät säätyläismiehet, eikä sääty-
läisnaistennäkökulmaollutlehdissäesillä.47

Kansalaisyhteiskunnan syntyessä 1800-luvun puolivälissä koko
yhteiskuntaolimuutostilassa.Yleisestiottaensekäsäätyläismiesten
että-naisten1830-luvultalähtienperustamatyhdistyksetolivatuusi
elementti,janiidenmuodostamisenyhteydessämietittiinmyösuu-
destaansukupuolten toimintapiirienrajoja ja sitäkauttanaiseuden
ja miehisyyden merkitystä. Mielenkiintoista on, että vaikka sääty-
läismiehetja-naisetperustivatomiayhdistyksiään,sanomalehdissä
miestentoimintaaneiasennoiduttusamallalaillahuolestuneestikuin
naisten.Miestentoimintaaparemminkinjuhlittiin”kansallishengen”
ilmentymänä. Kuten jo mainitsin, sanomalehtiin kirjoittivat sääty-
läismiehet eivätkä -naiset, jotenhuolestumisessaoli kyse säätyläis-
miestenhuolestumisestasäätyläisnaistentoimista.

Yksi säätyläisnaistenkeskeisimpiä toimintamuotoja1800-luvulla
olihyväntekeväisyys, jokaoliperinteisestikinkuulunutheidän toi-
mintapiiriinsä.1830-luvultalähtiensäätyläisnaisetalkoivatperustaa
rouvasväenyhdistyksiä, joiden myötä hyväntekeväisyystyöstä tuli

46 ”Kotimaalta”, Kanava 6/11.2.1846, 1–2; korostus alkuperäisessä.
47 Säätyläisnaisten 1840- ja 1850-luvuilla kirjoittamien romaanien perusteella voimme päätel-

lä, että vaikka he näkivät äidin roolin mukanaan tuomat rajat, he kuitenkin pitivät juuri si-
tä ihanneroolina. Katso Forssell 1999a, 299–300; 1999b, 289; Launis 1999; Grönstrand 
2005.
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entistäjärjestäytyneempää.Kutenseuraavastailmenee,yksivastaus
säätyläisnaistentoimienaiheuttamaanlevottomuuteenolirajatahei-
dänkodinpiirinulkopuolellauudessa”julkisessasfäärissä”tapahtu-
vatoimintansaedelleen,uuden,alustaalkaenfeminiiniseksimääri-
tellyn”sosiaalisen”piirinsisään.

Rouvasväenyhdistykset ja sosiaalisen alueen synty 

Rouvasväenyhdistyksetolivatetupäässähyväntekeväisyysjärjestöjä,
joiden jäsenet keräsivät rahaa eri tarkoituksiin. Jäsenetmyösosal-
listuivatkäytännönhyväntekeväisyystyöhönesimerkiksiopettamal-
layhdistystenkouluissa.MonissaEuroopankaupungeissavastaavia
yhdistyksiä oli perustettu jo 1800-luvun alussa.48 Suomessa ensim-
mäinenrouvasväenyhdistysperustettiinViipurissa1835.49Kiinnos-
tusyhdistystenperustamiseen lisääntyiSuomessa1840-luvunpuo-
limaissa: 1846–1855 rouvasväenyhdistys tai vastaava organisaatio
perustettiinseitsemässätoistakaupungissa.50ValitettavastiHelsingin
kaksiyhdistystäovatainoat,joitaontutkittuyksityiskohtaisemmin.
Helsingissä perustettiin vuonna 1848 kaksi rouvasväenyhdistystä:
FruntimmersföreningeniHelsingforseliHelsinginRouvasväenyhdistys
jaOrpolastenYstävät–Värnlösabarnsvänner.51

Rouvasväenyhdistyksetolivatensimmäinenmerkkisäätyläisnais-
ten ja -miesten erillisjärjestäytymisestä kaupungeissa.52 Kiinnosta-
vaa on tietenkin, miksi niitä perustettiin, olivathan säätyläisnaiset

48 Ramsay 1993a, 11, 84.
49 Stenius 1987, 165. Viipurin yhdistyksellä oli saksankielinen nimi: Frauen-Verein i Viborg.
50 Stenius 1987, 165–67.
51 Ramsay 1993a, 9. Yhdistykset ryhtyivät tekemään yhteistyötä 1860-luvulla ja niistä pienem-

pi, Orpolasten Ystävät, lopetti toimintansa 1870-luvulla.
52 Sulkunen 1987, 171.
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perinteisesti harjoittaneet hyväntekeväisyyttä kotipiirissään.53 Ylei-
sestiottaenköyhistähuolehtiminenoli1800-luvunalussapaikallis-
tenseurakuntienvelvollisuusmyöskaupungeissa,joissamaallinenja
kirkollinenhallintoolierotettu.EsimerkiksiHelsinkiinoliperustettu
1814köyhäinhoitolautakuntajarakennettuköyhäintalo.54

Intoperustaavapaaehtoisyhdistyksiäoliajantrendi.1800-luvun
alussaKeski-Euroopassayhdistyksiäperustinimenomaanporvaris-
to.Suomessayhdistystenperustamiseenosallistuikokosäätyläistö,
johon katsottiin kuuluvaksi aatelisto, porvaristo, papisto ja ylipää-
täänkoulutustasaaneethenkilöt.Aatteellisesti innostussaialkunsa
nationalismista ja vapaaehtoistyön merkityksen yleisestä korosta-
misesta.55 Henrik Stenius, joka on tutkinut vapaaehtoisyhdistysten
historiaa Suomessa, kytkee rouvasväenyhdistysten synnyn osaksi
luokkataistelua:neolivatomistavanluokanvastaustyöväenluokan
kasvaviinvaatimuksiin;omistavanluokankannaltaperinteinenhy-
väntekeväisyysoliparempitapataistellapuutettavastaankuintyö-
väestönoma-aloitteisestiperustamatosuuskunnat.56

Helsingin rouvasväenyhdistysten historiaa tutkinut Alexandra
RamsaypuolestaannäkeeyhdistystenperustamisenHelsinkiinval-
lankumousvuonna1848ilmauksenavallankumouksellisestajaedis-
tyksellisestä hengestä, ei niinkään säätyläisten vastauksena vallan-
kumouksen uhkaan.57 Ramsay pitää rouvasväenyhdistysten syntyä
myös konkreettisesti vastauksena tarpeeseen: toisaalta Helsingissä
oli aiempaa enemmän huollettavia kaupungin kasvaessa, toisaalta
kirkonsisälläolipaineitakeskittyähengelliseentoimintaanmaalli-
senhallinnonjaköyhienauttamisensijaan.58Kirkonsisäisetpaineet

53 Esim. Ramsay 1993a, 70, 114–15.
54 Ramsay 1993a, 28–30.
55 Alapuro ja Stenius 1987, 26–30.
56 Alapuro ja Stenius 1987, 27; Stenius 1987, 167–168.
57 Ramsay 1993a, 10.
58 Ramsay 1993a, 21, 84, 151.
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olivatsuureltaosinkasvavienherätysliikkeidenaiheuttamia.59Ram-
saypitää rouvasväenyhdistyksiä kirkonapulaisina:niiden työ täy-
densi seurakunnan köyhäinhoitolautakunnan kautta tekemää työ-
tä.60 Helsingin Rouvasväenyhdistyksen ja seurakunnan välillä oli
myössuorayhteys,silläyksiyhdistyksenperustajistaoliseurakun-
nanrovastinvaimo.61Onsiisajateltavissa,ettäsäätyläisnaistentoi-
minnanhalukanavoituihyväntekeväisyystyöhönseurakunnanpiiris-
tätulleidenaloitteidenvuoksi.

SamoinkuinSuomalaisenKirjallisuudenSeuransyntyessä, rou-
vasväenyhdistyksiä perustettaessa näyttää pidetyn miltei itsestään
selvänä,ettäsukupuoletkuuluisivaterijärjestöihin.Eikuitenkaanai-
van:olimyösyrityksiäperustaayhdistyksiä,joissaolisijäseninäsekä
miehiäettänaisia.Sukupuoltenerillääntoimiminenyhdistyksissäoli
osittain viranomaisista johtuvaa. 1800-luvun alkupuolella Venäjän
hallitusvastustikaikkea,mikäsaattaisijohtaapoliittistenoikeuksien
laajentamiseen.Erityisestivuoden1848kumoustenjälkeenvenäläi-
set viranomaiset pyrkivät valvomaan yhdistyksiä. Suomessa 1849
voimaan tulleenasetuksenmukaankaikkienyhdistystenpitiantaa
sääntönsä Senaatin tarkistettavaksi. Viranomaiset antoivat tuolloin
ymmärtää,etteierisäätyjentaisukupuoltenkeskinäinenkanssakäy-
minenyhdistyksissäollutsuotavaa.62EsimerkiksiSuomalaisenKir-
jallisuudenSeuranjäsenistörajoitettiintuolloinvainmiehiin.63Ram-
saynmukaanTurunRouvasväenyhdistysperustettiin1848nimellä
De Nödlidandes Vänner – Köyhäin Ystävät, ja siinä oli mukana sekä
miehiäettänaisia.Kunyhdistysjättisääntönsätarkastettavaksi,Se-
naatti vaati, että miehet eivät saaneet osallistua sen toimintaan ja

59  Juva 1966, 326–35.
60 Ramsay 1993a, 84–85, 90, 149.
61 Ramsay 1993a, 52.
62 Ramsay 1993a, 100.
63 Nurmio 1947, 128, 243.
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nimi muutettaisiin Rouvasväenyhdistykseksi. Ramsay epäilee, että
myösOrpolastenYstävissäHelsingissäolialunperinmukanamiehiä,
muttamitkäändokumentiteivätvarmennaasiaa.Yhdistyksentäytyi
kuitenkinmuuttaanimeään:senaattivaati,ettäOrpolaistenYstävät–

Värnlösasvänner-nimensijaanseurannimeksitulisiOrpolastenYstävät

–Värnlösabarnsvänner.Elisensijaan,ettäseuratoimisikaikkienköy-
hienhyväksi,sentulisitoimiavainköyhienlastenhyväksi.64

Samanaikaisestirouvasväenyhdistyksilläolikuitenkinmiespuoli-
sia”holhoojia”:useimmatsihteeritjarahastonhoitajatolivat1800-lu-
vunpuolimaissamiehiä.Yksisyytähänlieneeollutse,ettämonilla
säätyläisnaisillaeiolluttarvittaviataitojanäidentehtävienhoitami-
seen.HelsinginRouvasväenyhdistysvalitsiensimmäisennaispuoli-
sensihteerinjarahastonhoitajan1869.65

Mikä sitten oli pääkaupungin rouvasväenyhdistysten suhde toi-
saaltasäätyläisnaistensalonkeihinjatoisaaltaseurakunnanköyhäin-
hoitolautakuntaan?

Ramsayntutkimustuohyvinesillesen,ettäsalongitjarouvasväen-
yhdistykseteivätolleettoisilleenvastakkaisiajärjestäytymismuotoja,
vaanjäsenyysolipäällekkäistä:naiset, jotkakuuluivatsalonkeihin,
osallistuivatuseinmyösrouvasväenyhdistystentyöhön.66Jossalon-
keja jayhdistyksiävertaatoisiinsa,niinsalongit toimivat lähempä-
näkodinpiiriä:neolivatosaperheitäjaystäviäyhdistäviäyksityisiä
verkostoja.67Pääkaupungissasamatyksityisetverkostotolivatpohja-
namyösrouvasväenyhdistyksiäperustettaessa,muttaaikaamyöten
niidenjäsenyyslaajeninäidenverkostojenulkopuolelle.68

Entämiksi säätyläisnaiseteivät tehneethyväntekeväisyyttäköy-
häinhoitolautakuntienalaisuudessa?VaikkaHelsingissäoliköyhäin-

64 Ramsay 1993a, 99–100.
65 Ramsay 1993a, 102, 108–09; 1993b, 167–68; 1993c, 35.
66 Ramsay 1993a, 35–74, 97–98.
67 Kindstedt ja Pelkonen 1998; Kindsted 1999.
68 Ramsay 1993a, 34–76, 101–08.
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hoitolautakuntavuodesta1814,senjäsenenäeiollutnaisia1800-lu-
vun alkupuolella. Tässäkin naisten juridinen status ja koulutuksen
puutesaattoivatvaikuttaa.ToisaaltaRamsayntutkimuksenperusteel-
lavirallisettahotelikirkkojaköyhäinhoitolautakuntanäkivätosit-
tain niiden suojeluksessa tapahtuneen rouvasväenyhdistysten työn
omaatoimintaansaavustavana.MuttakutenRamsayntutkimukses-
tailmenee,rouvasväenyhdistystenhyväntekeväisyystyönähtiinsil-
tialustaalkaenerilaisenakuinjoolemassaolevaköyhäinhoito.Voi-
daansanoa,ettäsäätyläisnaisetnimenomaan”kutsuttiin”tekemään
erilaistaköyhäinhoitoa:oletettiin,ettäsäätyläisnaistenapuolisihen-
kilökohtaisempaa,hellävaraisempaa,ystävällisempääjahumaanim-
paa–”naisellisempaa”–kuinmitäköyhäinhoitolautakuntajaköy-
häintalotarjosivat.69Erityisestisäätyläisnaistentoivottiinrakentavan
siltojaeriluokkienvälilleja”kesyttävän”köyhät,jottaheistätulisi
tuottaviayhteiskunnanjäseniä.70Toisaaltakuitenkinpidettiinparem-
pana,etteivätnaisetolisi tekemisissäpahimpientapausteneliköy-
häintalon asukkaiden kanssa, vaan auttaisivat niitä, joilla oli vielä
toivoaelääomillaan.Lisäksirouvasväenyhdistystenantamanavun
ajateltiinolevansuunnattuerityisestinaisillejalapsille.71

Toisin sanoen, säätyläisnaisten toimet erotettiin julkisesta köy-
häinhoidostamonin tavoin:ensinnäkin,avunantajinaolisivat sää-
tyläisnaiset, eivät säätyläismiehet (kutenpapit taiköyhäinhoitolau-
takuntienjäsenet);toiseksi,senoletettiinolevanlaadultaanerilaista:
yksityistä,naisellisempaa;kolmanneksi,senkohteenaolivatlähinnä
naisetjalapsetsekäyleensäne,jotkaeivätvieläolleetköyhäintalon
asukkaita.Karkeastiottaenköyhäinhoitotyöjaoteltiinsekäavunan-
tajanettäavunsaajansukupuolenmukaan.

69 Ramsay 1993a, 83–86, 114, 149; 1993b, 163.
70 Ramsay 1993a, 148.
71 Ramsay 1993a, 85, 119.
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Rouvasväenyhdistystenjamuidenvapaaehtoisjärjestöjensynnyn
myötähyväntekeväisyystyöerkaantuikodinpiiristä.Naistentoimin-
nansiirtyessäjulkisenalueellenäyttääsyntyneentarvepitääsetoi-
minnallisesti ja käsitteellisesti erillään valtiollisesta – ”miehisestä”
–toiminnastaluomallajärjestelyjäjadiskursseja, jotkaesittivätsen
feminiinisenä.Vaikkasäätyläisnaisettoimivatkodinulkopuolellaja
olivatmukanaluomassakansalaisyhteiskuntaasekäniinsanottuajul-
kista sfääriä,heidänpaikkansa julkisen sfäärin sisällä rajattiinvain
tiettyihinasioihin.Kunsäätyläisnaisettekiväthyväntekeväisyystyö-
tä, senoli täytettävä tietyt reunaehdot: rouvasväenyhdistyksilläoli
oltavamiespuolinensihteerijaniidentekemänhyväntekeväisyyden
oletettiinolevantoisenlaista–”naisellisempaa”–kuinköyhäinhoi-
tolautakunnantekemäntyön.Näintaattiinheidänoma”naiseuten-
sa”vaikkaitsehyväntekeväisyystyösaattoiollaraskasta,siisepänai-
sellista.

Naistenhyväntekeväisyystyöstäkehittyi1800-luvunkuluessauusi
”sosiaalisen”alue,jostatulinaistentoiminta-alue.DeniseRileynmu-
kaan”sosiaalinen”olialustaastifeminisoitu–toisinsanoen,käsitteet
”nainen”,”naisellinen”ja”sosiaalinen”olivattoisiinsasidottuja.72”

”Sosiaalinen”eivainpäästänaisiasisäänsä…”Naiset”sekätu-
levatjulkisenkatseenalaisiksiettäitsesuuntaavatsitä…”nai-
sista”tuleesekäreformientoteuttajiaettäniidenkohteitaen-
nennäkemättömällätavalla”sosiaalisen”kasvunmyötä.73

Sosiaalinenalueolimonessamielessäkodinpiirinjatke:sosiaalityö
tekikovastamaailmastakodinomaisen.Sosiaalisenalueen”keksimi-
nen” oli tapa sallia säätyläisnaisten toimiminen kodin piirin ulko-

72 Riley 1988, 48; 65–66.
73 Riley 1988, 50–51.
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puolellailmanheidänmieltämistääntasa-arvoisiksisäätyläismiesten
kanssa. Näin vältyttiin antamasta heille täysiä poliittisia ja juridi-
siaoikeuksia,eivätkähemyöskäänmenettäneet”säädyllisyyttään”,
eliheidänsäätyasemaansa,naisellisuuttaanjaseksuaalistamoitteet-
tomuuttaanei kyseenalaistettu.Ottaenhuomioon, että1800-luvun
puolivälissäsäätyläisnaisetja-mieheteivätolleettasa-arvoisiakodin
piirissä,onloogistaajatella,etteitasa-arvoisuusaikalaistenmielissä
olluthetimahdollistamyöskäänjulkisenalueella.

Lopuksi

Sanomalehtienkirjoituksetkuvaavat sitä,mitenSnellmanin siveel-
liseksitoiminnaksikutsumakansalaisaktiivisuusmiellettiin1840-ja
1850-luvuillasukupuolitetuksijamitensitäsukupuolitettiin.1800-lu-
vunpuolimaissayhteiskunnallisetrakenteet ja instituutiotperustui-
vatajatukseensukupuoltenerillisyydestä,jakutenylläolevatesimer-
kitosoittavat,käytännöntoiminnassapidettiin tätäerillisyyttäyllä.
Lähtöoletuksena oli, että naiset ja miehet toimivat yhteiskunnassa
eri alueilla. Naisten ei odotettu osallistuvan miehisiksi määriteltyi-
hin toimintoihin,kutenvaltion/kansakunnanhallintaan taiakatee-
misiin,kirjallisiinharrastuksiin.Toisaaltamiesteneiodotettuosallis-
tuvankodin-jalastenhoitoonkäytännöntasolla.Joissaintilanteissa
sukupuoltenerottelutoisistaanolimyösfyysistä:esimerkiksityttöjen
japoikienoletettiinkäyvänerikouluja.Naistenjamiestentoimintaa
pidettiinerilaisena,vaikkasefyysisessämielessä–ainakinmeidän
silmissämme–saattoiollasamanlaista.Yksitapakorostaasukupuol-
tenvälisiäerojaolikuvataheidäntoimensamahdollisimmanerilai-
sina,”värittää”toimintajoko”naiselliseksi”tai”miehiseksi”.Taustal-
laoliajatus,ettänaistenjamiestentoimintaolilaadullisestierilaista.
Snellmanilaisittainajatellenmiestentoimintanähtiin”siveellisenä”,
seoli siisuutta luovaa, itsereflektioonkykenevää toimintaa, johon
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naisteneiuskottukykenevän.Sanomalehtienkirjoituksetvahvistivat
tätäkäsitystäkeskustelemallasäätyläismiestenja-naistentoimistaeri
käsitteidenalla:miesten toimintaoli ”kansallista”,naisten”hyvän-
tekeväisyyttä”. Miesten ja naisten toimista kirjoitettiin myös fyysi-
sestilehdeneriosissa:miesten”kansallisetharjoitukset”olivatesillä
pääartikkeleissa,naistenyhdistyksetuseimmitenvainpikku-uutisis-
salehdentakasivuilla.

Kun niin sanottu julkinen sfääri tai kansalaisyhteiskunta syntyi
valtionjakodinpiirinulkopuolelle1840-ja1850-luvuilla,sekämie-
hilleettänaisilletarjoutuimahdollisuusosallistuauudenlaiseentoi-
mintaan.Säätyläisnaisetsiistoimivatsäätyläismiestenrinnalla,tosin
omissa, erillisissä yhdistyksissään. Sanomalehtikeskustelustanäem-
me miten toisaalta naisten toimintaa kiitettiin (se oli ”esimerkillis-
tä”),muttatoisaaltasiiheneisuhtauduttusamoinkuinmiestentoi-
mintaan,vaansilleannettiinerimerkityksiä: sekertoikristillisestä
rakkaudesta,sisäisestäkutsumuksesta,sydämenäänenseuraamises-
ta.Onhyvämuistaa,ettäsanomalehdetolivatmiestenfoorumi,eli
toimittajina jakirjoittajinaolipääasiassasäätyläismiehiä jaartikke-
litolisuunnattumiehille.Lehdissänäkyysiissäätyläismiestenarvio
säätyläisnaistentoimista.Kaikenkaikkiaansäätyläismiestenasennoi-
tuminennaistentoimiinoliristiriitaista,esimerkiksinaistenosallistu-
misestalukuyhdistyksiintaimuihinvastaaviin”kirjallisiin”pyrintöi-
hinoltiinmontaamieltä.Nämäristiriitaisetasenteetkertovatolojen
muuttumisesta:vanhatnormiteivätenäätoimineetuusissaolosuh-
teissa jaoli tarveneuvotellauusinormisto.Kansalaisyhteiskunnan
luomisenyhteydessätäytyisiisneuvotellauusiksimiestenjanaisten
toimintapiirienjakosekämiehisyydenjanaiseudenmerkitys.

Tässä uudessa tilanteessa luotiin ”sosiaalisen” alue, joka Rileyn
mukaan alunperinkin määriteltiin feminiiniseksi piiriksi. ”Sosiaali-
sen” alueen synty jakoi kansalaisyhteiskunnan kahtia. Valtiota lä-
helläolevat toiminnot,kutenSuomalaisenKirjallisuudenSeuraal-
kuaikoinaan tai virkamiesten salongit, myöhemmin esimerkiksi
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poliittisetpuolueet,kuuluivatjulkisenalueenpoliittiseenosaan.Toi-
minnat,joistaaiemminolivathuolehtineetsäätyläisnaisetkodinpii-
rissä, siirtyivät julkisen alueelle säätyläisnaisten omien yhdistysten
perustamisenmyötäjamuodostivatperustan”sosiaaliselle”alueelle.
Näinsukupuoltenerillisettoimintapiiritsäilyivätmyöskansalaisyh-
teiskunnansisällä.

On tärkeäämuistaa,että toiminnot, jotka loivatkansalaisyhteis-
kunnan, loivat myös kansakunnan: niiden avulla kansakunta pys-
tyttiinkuvittelemaan janiidenkautta ihmisistä tulikansallisia sub-
jekteja,kansalaisia.Sukupuoltentoimintapiiriensekä”naiseuden”ja
”miehisyyden”merkityksenneuvotteluuusiksiolisiistärkeäosako-
kokansakunnanmuodostamista.

Neuvottelu sukupuolten toimintapiireistä janaiseuden jamiehi-
syydenmerkityksestäeitietenkäänpäättynyt1800-luvunpuolivälis-
sä,vaankyseessäonjatkuvaprosessi.Uusivaiheneuvottelussaalkoi
esimerkiksi1880-luvulla,kunSuomessaryhdyttiinpuuhaamaanyh-
teiskouluja. Mutta jotain piirteitä tämän kansakuntamme kannalta
perustavanajanaatteistajakäytännöistäonjäänytelämään,vaikka
emme aina ole siitä tietoisia. Taustaoletuksena Snellmanin käsitys
”siveellisestätoiminnasta”miestentoimintanasaattaaohjatatoimin-
taammeosinvieläkin.1800-luvunpuolivälissäluodutsukupuolitetut
toimintapiiritovatosoittautuneethyvinpysyviksi.Sukupuolittuneet
mielikuvatjakäytännötuusintuvathelpostisukupolvestatoiseen,el-
leiniidenperusteitatiedosteta.Tuntuukuinhaluaisimmekokonaan
unohtaa, että sukupuolittuneiden toimintapiirienolemassaolonpe-
rustanaeiolevain sukupuoltenoletettuerilaisuus,vaanmyösnii-
denoletettueriarvoisuus.Snellmanilais-hegeliläisessäfilosofiassasu-
kupuoltenerilaisuus jaeriarvoisuusovatsidoksissa toisiinsa:naiset
ovat erilaisia, koska eivät osaa ajatella kuten miehet, siksi he kel-
paavat vain uusintaviin toimintoihin, joissa ei tarvita uutta luovaa
ajattelua.Josmiehetjamiestentoiminta–olisemitätahansa–näh-
däänarvokkaampanakuinnaisetjanaistentoiminta,sukupuolitettu-
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jen toimintapiirienolemassaoloeihelpostimurru.Muttanykyisen
tasa-arvoideologianaikakautenaolemmeuseinhaluttomiamyöntä-
mään, että arvotamme esimerkiksi eri ammatteja tekijöiden suku-
puolenmukaan,eikäammatinvaatimankoulutuksentaityönvaati-
vuudenmukaan.
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SIVEELLISYYDESTÄ SUKUPUOLISIVEYTEEN 
Th. Reinin eettinen ajattelu siveellisyyskäsitteen 
murroksessa 1880–1905

MarjaJalava

ThiodolfRein (1838–1919)on jäänytSuomenfilosofianhistoriaan
ennenkaikkeaJ.V.Snellmaninoppilaana,seuraajanajaperinnön-
vaalijana,jonkaajatteluunjaelämäänoppimestarillaolisuurivaiku-
tus.ReinistätulirajahahmoSnellmaninajanidealisminjamyöhem-
pien empiiristenpyrkimystenvälillä, sillähänoli sekä idealistisen
tradition jatkaja että uuden eurooppalaisen filosofian ja kokeelli-
senpsykologianvälittäjäSuomessa.1Vastaavakaksoisroolihänellä
oli ”siveellisyyden”käsitehistoriassa.Hänenyhteiskunnallisesti ak-
tiivisin kautensa osui ajankohtaan, jolloin kysymykset sukupuoli-
moraalistajasukupuoltenvälisistäsuhteistanousivatSuomessaen-
simmäistä kertaa laajan julkisen keskustelun aiheiksi. Vaikka hän
pitisukupuolisiveyttämoraalisenkäyttäytymisenolennaisenaosana,
hänvastusti1880-luvulleajoittamaansasiveellisyydenkäsitteensek-

1 Kurkinen 1991, 327.
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sualisoitumistajakaventumistapelkäksi”sukupuolisiveellisyydeksi”
(densexuellasedligheten).2

Tässä luvussa luon aluksi yleiskatsauksen Th. Reinin eettiseen
ajatteluunjamerkityksiin,joitahänantoisiveellisyydenkäsitteelle.
Senjälkeenkäsittelenniitäerityistapauksia,ennenkaikkeakysymyk-
siä prostituutiosta, avioliitosta ja realistisesta kirjallisuudesta, joissa
siveellisyysyhdistyileimallisestiseksuaalisuuteen.Lopuksipohdin,
voisikoReininedustamalla siveellisyyskäsitteen laajalla tulkinnalla
sen ilmeisestä vanhakantaisuudesta huolimatta olla jotain annetta-
vaaomalleajallemme,jossitätulkitaansuhteessa”moraalitalouden”
(moraleconomy)käsitteeseen,jonkakeskiössäonniinikäänkysymys
inhimillisenelämänkaikenkattavastaeettisyydestä.3

Onnellisuus siveellisyyden alkuperusteena

Th.Reinineettisenajattelunperustanaoneudaimonistinenajatus,
jonkamukaankaikkielävätoliottavoittelevatonnellisuutta(hyvin-
vointia)4, jolloin voidaan olettaa, että Jumalan päämääränä maail-
mansuhteenontuntevienolentojentuloonnellisiksi.Olemukseltaan
järkevänä (ett förnuftsväsen) ihminen ymmärtää, että hänen yksilöl-
linenonnensaonerottamattomastiyhteydessäyleiseenhyvinvoin-
tiin, jokavoidaansaavuttaaainoastaanyhteistoiminnalla.Ihmisten
yleinenhyväonsiisylinarvo,jasiveellistä(sedlig)sellainentoimin-
ta,jokaonyhtäpitävääihmiskunnanhyvinvoinninyleistenehtojen

2  Rein 1888a, 531; Rein 1892, 1. Nämä prostituutiota käsittelevät artikkelit ovat asiallisesti 
yhteneväiset, mutta viittaan molempiin versioihin, jotta käsitteiden liukumat kielestä toiseen 
säilyvät näkyvissä.

3  Vrt. esim. Booth 2004.
4  Rein käytti ”onnellisuuden” ja ”hyvinvoinnin” synonyymeinä vaihtelevasti ruotsin sanoja 

lycka ja välfärd; ks. esim. Filosofisen yhdistyksen pöytäkirjat 9.11.1894 ja 3.12.1897.
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kanssa.KutenReinasiankiteytti,”siveellisetteottarkoittavatkoko
ihmissuvun onnelliseksi saattamista”. Epäsiveellistä on vastaavasti
kaikkisellainen, jokaonomiaanvahingoittamaantaiehkäisemään
ihmiskunnankehitystäsekäpainamaansitäalemmalleasteelle,ku-
tenepärehellisyys,laiskuusjajuoppous.Filosofisenetiikankorkeim-
maksiperiaatteeksiReinkorotti JeremyBenthamin tunnetunutili-
taristisenmaksiimin”suurinmahdollinenhyvinvointi suurimmalle
mahdollisellejoukolletunteviaolentoja”.5

Reininetiikassaolievolutionistinenjuonne,jonkahänilmaisisi-
veellisyydenkäsitteistöllä.Tämänopinmukaan siveelliset käsityk-
setjasiveellinentunneovatkehittyneethistoriankuluessayhäkor-
keammalle tasolle.Siinämissä”alkuihmiset” tunsivatmyötätuntoa
(sympatiaa) vain perheenjäseniään kohtaan, oikeustajunta eli taju
henkilöstä riippumattapätevistäyleisistä säännöistäalkoikehittyä,
kunperhekunnistasiirryttiinuseampienperheidenjaheimojenyh-
teisöön.Varsinaisestioikeustajuntasyntyikuitenkinvastayhteiskun-
nissa tehden myös korkeamman siveellisyyden mahdolliseksi, sil-
lä yksilö tiedosti vähitellen eettisen vastuunsa koko ihmis- ja jopa
eläinkuntaa kohtaan. Samalla inhimilliselle toiminnalle muodostui
sääntöjä, jotkakasvatuksenvälityksellä sukupolvesta toiseen siirty-
essäänovattulleettunteenjakunnioituksenkohteiksi.Nämäsään-
nöteivätolemielivaltaisia,vaanniilläonvakaaperustansajokapäi-
väisessäelämässä,jossatietynlainentoimintakokemuksenmukaan
vahingoittaataihyödyttääihmistenelämää.Moderninkehitysfiloso-
fiankeskeisintäedustajaaHerbertSpenceriäseuratenReinesitti,et-
tä”siveellisetaatteet”kehittyvätorgaanistenmuotojentavoinluon-
nollisen valinnan kautta niin, että pysyväiseksi jäävät ne ihmisten
toiminnanperussäännöt, jotkaparhaiten turvaavatheidänolemas-

5  Filosofisen yhdistyksen pöytäkirjat 12.2.1892, 9.11.1894, 12.3.1897 ja 3.12.1897; Rein 
1888a, 531; Rein 1894, 595; Kurkinen 1991, 298.
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saolonsa ja edistävät heidän onneaan. Näistä säännöistä muodos-
tuu ”luonnonoikeus”, jonka järki käsittää oikeaksi, ilman että mi-
käänvaltioon sitävahvistanut.Luonnonoikeuden sääntöjäkansat
sittenpyrkivätlainsäädännössäänseuraamaan,janetoimivatmyös
mittapuuna,jonkamukaanlakienoikeudenmukaisuuttavoidaanar-
vioida.6VenäläistämiskaudenkaraisemanaReinpitijopaväkivaltais-
tavallankumoustaoikeutettuna,joslainsäädäntöonkohtuuttomasti
luonnonoikeudenvastainen.7

Reinmyönsi,ettäyleisenhyvänehdotjaniidenmyötäkäsitysoi-
keastamuuttuivathistoriallistenolosuhteidenmyötä,muttahänus-
koikuitenkin,että”siveellisilläkäsityksillä”on”vahvasulku”,joka
pitäämuutoksetmäärättyjenrajojensisällä.Josnimittäininhimillistä
toimintaaohjaavatsäännöt–esimerkiksise,etteitoistaihmistäsaa
vapaastisurmata–olisivatristiriidassaolemassaolontodellisteneh-
tojenkanssa,olisiihmissukukadonnutjoaikaasittenmaanpäältä.
Näin ”asiain oma laita ja kokemus niistä kärsimyksistä, jotka syn-
tyvät, josrikotaansitävastaan”pitäväthuolensiitä,etteivät ihmis-
kunnan siveelliset ja oikeudelliset käsitykset voi ylettömän paljoa
etääntyäsiitä,mikäitsessäänonoikeaaeliehtoyleisenhyvänsaa-
vuttamiselle.8

EvolutionistinenkehityskulkukertautuiReininajattelutavanmu-
kaanyksilökehityksessä.Siinäyksilönsiveellinentietoisuuskehittyy
vähitellen,kunhänoppii,millaisettoimintatavatedistävätyhteisön
jalopultakokoihmiskunnanolemassaoloajahyvinvointia.Psykolo-
giaaneli”sielutieteeseen”erikoistuneenatutkijanaReinkorosti”si-
veellistentunteiden”merkitystä.Kunomattaimuidenihmistenteot

6  Filosofisen yhdistyksen pöytäkirjat 7.3.1879, 23.10.1891, 12.2.1892, 9.11.1894 ja 4.4.1913; 
Rein 1894, 607–608; Rein 1910, 130.

7 Filosofisen yhdistyksen pöytäkirja 4.4.1913; Rein 1918, 465, 473; vrt. Snellman 1993, 309–
310, jonka mukaan luonnonoikeuden määräykset oikeuttavat yksilön ponnistelemaan lain-
muutoksen puolesta, mutteivät koskaan valtiovallan väkivaltaiseen vastustamiseen.

8  Rein 1889, 172–173; Filosofisen yhdistyksen pöytäkirja 9.11.1894; Rein 1901, 376.
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ovatsiveellisiäeliyhtäpitäviäeettisenvelvollisuudenkanssa,nehe-
rättävät meissä mielihyvää, kun taas epäsiveelliset eli velvollisuut-
ta rikkovat teot synnyttävät mielipahaa. Kehittyneemmillä tasoilla
tunteeteivätkohdistuainoastaanulkoisiintekoihin,vaanolennaisia
ovatsesisäinentahdonlaatujanemotiivit,joidentakiateottehdään.
Yksilön omatunto (samvete)9 taas perustuu hänen omien tekojensa
synnyttämiinsiveellisiintunteisiin.”Siveellisenvelvollisuuden”mu-
kaisetteotsynnyttäväthyvänomantunnonelimielenrauhan,velvol-
lisuudestapoikkeaminenpuolestaanpahanomantunnonelitunnon-
tuskan ja katumuksen. Rein ei hyväksynyt väitettä, että omatunto
voisiollavilpillinen,vaanhänenmukaansakyseonenemmän tai
vähemmänselvästätaiepäselvästä,harhasuuntaisestaomatunnosta.
Tässäkuvaanastuuetiikkatieteenä,silläsentehtävänäontuoda”si-
veellisenlain”sisältöselvääntietoisuuteenjavahvistaanormit,jot-
kakasvattavatsivistymätöntä(obildade)omaatuntoaitsessäänhyvään
toimintaan.10

Kysymys etiikan eli ”siveysopin” tieteellisyydestä oli 1800-lu-
vun lopulla kuuma keskustelunaihe, sillä kokeellis-luonnontieteel-
lisestiorientoitunut”1880-luvunsukupolvi”,etunenässäänHjalmar
Neiglick (1860–1889) ja Edvard Westermarck (1862–1939), pyrki
korvaamaan Reinin edustaman normatiivisen etiikan empiirisellä
moraalintutkimuksella. Heidän mukaansa tieteellinen tutkimus ei
voinut sanella sääntöjä käyttäytymiselle, vaan se saattoi vain etsiä
empiirisiä lainalaisuuksia, joitamoraalisessaarvioinnissanoudatet-
tiin– sen sijasta,mikäonoikein, voidaan selvittäävain sitä,mitä
kulloinkinpidetäänoikeana.”Josoikeallaonobjektiivinenolemas-
saolo, silloinmoraalinen tietoisuusonollutpiilosilla syntymästään

9  Suomen sana “omatunto” peittää sen ruotsin kielessä näkyvän, Reinille keskeisen seikan, 
että kyse oli oikeastaan ”yhteistunnosta” (samvete), sen tuntemisesta, mikä oli yleispäte-
västi hyvää ja oikein; ks. esim. Filosofisen yhdistyksen pöytäkirja 4.5.1896 ja Rein 1901, 
373, joissa omantunnon kollektiivinen perusta tulee selvästi esille.

10 Filosofisen yhdistyksen pöytäkirja 8.5.1896; Rein 1910, 129–131.
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saakka ja jatkaa tätä leikkiään ihmissuvun häviöön asti”, Wester-
marckkuittasi.11

Reinpyrkikritiikistätietoisenairrottamaannormatiivisenetiikan
suorastayhteydestäuskontoonvälttäen”absoluutin”ja”Kaitselmuk-
sen”kaltaisia,Snellmaniaseuranneellefennomaanisukupolvellekes-
keisiäkäsitteitä.12Suomalaisuusliikkeenkristilliskonservatiivisenpat-
riarkan Agathon Meurmanin kanssa käymässään väittelyssä Rein
alistiuskonnonsiveellisyydelletodeten,etteisiveellistenkäskyjenar-
voavoidamäärätäuskonnonmukaan,vaanuskonnonarvoriippuu
siitä,millaisia sen siveellisyyskäskytovat.13Tässä suhteessakristin-
uskonainoapelastusoli”perinpohjainenreformatsioni”.14Toisaalta
Reinkuitenkinkorosti”siveellisenkasvatuksen”yhteyttäuskonnon-
opetukseen,silläkansanenemmistöllefilosofinensiveysoppionhä-
nenmielestäänkäsittämätöntä.15Kyse ei olevainuskonnosta ”oo-
piuminakansalle”, vaan sivistynytkin ihmissydän janoaauskontoa
saavuttaakseen sisäisenharmonian ja autuuden tunteen.Korkeim-
malta kannalta katsoen Jumala on Reinin mukaan käsitettävissä
”siveellisen maailmanjärjestyksen” säätäjäksi ja ylläpitäjäksi, joten
todellinenkristillisyysvoidaanymmärtääeettistenvoimienpalvon-
naksi.Ihmisensuhde”siveellisyyslakiin”onsuhdettajumaluuteen.16

VaikkaReinhillityllätavallaankritisoiSnellmaninfilosofistasys-
teemiä, hän päätyi eettisessä ajattelussaan esittämään varsin snell-
manilaisessahengessä, ettei siveellisessä käyttäytymisessä ole kyse

11  Westermarck 1933, 24–27; Filosofisen yhdistyksen pöytäkirja 8.5.1896; Jalava 2005, 244–
246, 253–257.

12 Fennomaanien kristinuskon pohjalle rakentuneesta ”siveellisyydestä” ks. esim. Jossas 
1990.

13 Rein 1889, 173; ks. myös Filosofisen yhdistyksen pöytäkirja 12.2.1892.
14 Filosofisen yhdistyksen pöytäkirja 8.11.1912.
15  Rein 1888b, 194; Rein 1889, 174–175.
16 Rein 1889, 174–175; Rein 1910, 131; Filosofisen yhdistyksen pöytäkirjat 15.3.1889, 

18.11.1910 ja 24.11.1911. Rein käytti käsitteitä ”siveyslaki” ja ”siveellisyyslaki” synonyymeinä.
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vaintaiedespääasiassasiveellistenkäskyjenulkoisestanoudattami-
sesta.Ratkaisevaaonhenkilökohtainenvakaumusniidenoikeutuk-
sesta–ettäihmisen”omajärkielikkäomatunto”antaasamankäskyn
kuin”siveyslaki”.17Vaillavapaatatahtoajaomaaharkintaaihmisen
toimintaoneettisestiarvotonta,vaikkaseolisikinyleisensiveyslain
mukaistajahyväntahtoisistavaikuttimistajohtuvaa.Ratkaisevaaon
”siveellisyydenautonomia”.18PohjimmiltaanReinpysyimyösuskol-
lisenaSnellmaninyhteisöäkorostavalleeetokselle,sillämolempien
ajattelussayksityisenedunonainaväistyttäväyleisenhyväntieltäja
yksilöntunnustettavaobjektiivisensiveellisyyslainehdotonvelvoit-
tavuus.19Seettä”yleinenhyvä”onolemassajasamastettavissayh-
teiskunnallisestihyödylliseentoimintaannäyttiolevanReinilleniin
itsestäänselvää,etteiasiavaatinutliiemminperusteluja.20Tässähän
liittyikäytännönpolitiikantasollajoSnellmaninopettajanJ.J.Teng-
ströminomaksumaanlinjaan,jossaeriintressiryhmienedutylittävä
yhteinenkansallinenetuonannettutosiasiajakiistaavoidaankäydä
lähinnäsiitä,kukatämäedunkulloinkinsaamääritellä.21

Siveellisyydestä sukupuolisiveyteen

Vaikka Rein käytti siveellisyyden käsitettä yleisen etiikan merki-
tyksessä, se yhdistyi hänen ajattelussaan selvästi myös sukupuol-
ten välisiin suhteisiin ja seksuaalisuuteen. Taustalla vaikutti sääty-

17 Rein 1889, 173; Filosofisen yhdistyksen pöytäkirja 31.10.1890; vrt. esim. Snellman 1993, 
333–337.

18 Filosofisen yhdistyksen pöytäkirjat 13.4.1883, 25.4.1890 ja 31.10.1890; Rein 1889, 173.
19 Esim. Filosofisen yhdistyksen pöytäkirja 30.10.1903; vrt. esim. Snellman 1993, 357.
20 Vrt. Westermarckin kriittinen huomautus, Filosofisen yhdistyksen pöytäkirja 6.11.1896; kä-

sitteen ”mahdollisimman monen onnellisuus” problemaattisuudesta ks. myös MacIntyre 
1998, 237–238.

21 Ks. Jalava 2005, 144–145; Liikanen 1995, 16–22; Pulkkinen 1989, 128–132, 137–139.
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yhteiskunnan sosiaalisen järjestelmän järkkyminen väestönkasvun,
rahatalouden ja palkkatyön yleistymisen, elinkeinovapauden sekä
individualistis-liberalistisen yhteiskunta- ja yksilökäsityksen myö-
tä,mikäväistämättäjärkyttimyösmiestenjanaistenvälisiähierark-
kisiavaltasuhteita.KutenReinasian1883esitti,yleiseentietoisuu-
teen rytinällä murtautuneet ”naiskysymys” ja ”avioliittokysymys”
ilmensivät”uudenaikaisenyhteiskunnanperusaatteita”,ennenkaik-
keaoikeudellisentasa-arvonihannetta,jonkamukaansenparemmin
syntyperä kuin sukupuolikaan eivät enää saaneet määrätä yksilön
paikkaamaailmassa.22SamallakunReininkaltaiset,poliittisestiaktii-
visetsivistyneistönedustajat23loivatperustaamuotoutumassaolleel-
le kansallisvaltiolle, kansalaisyhteiskunnalle sekä mies- ja naiskan-
salaisuudelle, he määrittelivät oman yksityiselämänsä lähisuhteita,
joihinkysymyksetnaistenoikeuksistajaperhe-elämänuusistapeli-
säännöistäheijastuivat.24

SukupuolisuhteitakoskevatkysymykseteivätolleetReinillemie-
luinenpuheenaihe,sillähänpitijulkistakeskusteluaasiastavasten-
mielisenä,jopavaarallisena.25Ensinnäkinseksuaalistensuhteiden(de

sexuellaförhållandena)26alituinenvatvominenheikensihänenmieles-

22 Rein 1883, 671–673.
23  Rein toimi vuodesta 1872 valtiopäivillä aatelissäädyn edustajana ja liittyi 1900-luvun vaih-

teessa nuorsuomalaisen puolueen jäseneksi.
24  Julkisen ja yksityisen sfäärin nivoutumisesta yhteen suomenmielisen säätyläistön elämässä 

ks. Sulkunen 1995, 77–78.
25  Rein 1888a, 531–532. 
26 ”Seksuaalisen” käsite Reinin käyttämässä aktiivisessa, prosesseihin ja suhteisiin liittyväs-

sä mielessä alkoi yleistyä 1800-luvun alussa lääke- ja eläintieteellisissä tutkimuksissa (ks. 
Williams 1988, 284–285). Tästä suppeasta käytöstä se levisi 1800-luvun lopulla viittaa-
maan sukupuolisuhteissa vaikuttaviin biologisiin, yksilöön paikallistuviin viettiyllykkeisiin, 
”seksuaalisuuteen”, jota kulttuuri pyrki hillitsemään, säätelemään ja torjumaan. Ratkaiseva 
rooli tässä käsitteellisessä siirtymässä oli Charles Darwinin teoksella The Descent of Man 
(1871), johon Rein oli tutustunut heti tuoreeltaan; ks. Rein 1918, 207, 281; yleisesti Darwi-
nin merkityksestä ”seksuaalisuuden” tieteelliselle tutkimukselle, ”seksologialle”, ks. Ihanus 
1990, 178–179.
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täänhäveliäisyydentuntoajaseksuaalistahäpeäntunnetta,jotkake-
hittyneelle ihmiselleolivat luonnollisia, sikälikuin ”luonnollisella”
tarkoitettiinjärkevyyttä, ihmisellekehityksenmyötäsyntynyttäky-
kyähallita ja säännellä alkuperäisiä luonnonviettejään järjenavul-
la.27Toiseksi keskustelu kiihotti kaikkien ihmisten,mutta erityises-
tinuortenmielikuvitustatehdenheidättietoisiksipaheista, joitahe
eivätominpäinolisitulleetajatelleeksi.28Ulkoisessaesiintymisessä
noudatettu”säädyllisyys”(anständigheten)–siismuunmuassapidät-
tyminensukupuoliasioidenjulkisestakäsittelystä–eitokitarkoitta-
nutsamaakuinsisäinen”siveys”(kyskhet),muttaseoliReininsanoin
”siveydensuoja,päälinnoituksenulkovarustus, jonkamenettämistä
useinseuraaitselinnanvalloitus”.29

Samaa mieltä olivat monet Reinin aikalaiset. Esimerkiksi Alma
Söderhjelm,Suomenensimmäinennaispuolinendosenttijayliopis-
to-opettaja(1906),kertoimuistelmissaan,ettähänenisänsäleikkasi
päivänsanomalehdestäpois tyttärelle sopimattomatkohdat,kuten
valtiopäivilläkäydynkeskustelunprostituutiosta.30Kunjopelkkätie-
toisuuspaheistaolimoniensivistyneistönmiestenmielestäkunnial-
lisellenaiselleepäilyttävää, syytettiinsukupuolimoraaliakoskenee-
seenkeskusteluun1880-luvunalussaosallistuneitanaisia”naisellisen
kainoudenpuutteesta”.31Aiheenarkaluontoisuudestahuolimattasu-
kupuoliasioidenjulkinenkäsittelyolikuitenkinReininmielestävält-
tämätöntä,josniistävaikeneminenestiparantamastayhteiskunnan
puutteita jasallipaheidenrehottamisen.Prostituutionvastaista toi-
mintaa varten 1880 perustettuun Suomen Siveellisyysseuraan eli

27  Rein 1892, 1–2; Rein 1901, 372; vrt. Snellmanin käsite ”toinen luonto”, jonka kasvatus ja si-
vistys asettivat eläimellisen viettiluonnon paikalle; Snellman 1997, 571, 595; ks. myös Jala-
va 2006, 10; Ravven 1996, 229–230.

28  Rein 1888a, 531; Rein 1894, 597, 605.
29  Rein 1888a, 531; Rein 1892, 2.
30 Söderhjelm 1930, 64–65; ks. myös Siltala 1999, 314.
31  Rein 1888a, 539; yleisemmällä tasolla ks. Markkola 2002, 317–318, 357.
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kansainvälisen Federaation Suomen osastoon (Finska Federation)
viitatenhänvaatikunnioitustaniillenaisille,jotka”puhtaimmansi-
veelliseninnostuksen”johdattaminapitivätvelvollisuutenaan”saas-
taisiinseikkoihinryhtymistä”.32

Erityisen ajankohtaiseksi kysymyksen prostituutiosta teki 1880-
luvulla ohjesääntöjärjestelmä, joka oli kansainvälistä mallia seura-
tenpystytettySuomeenkeisarillisellajulistuksella1875.Senmukaan
poliisipitikirjaaprostituutiotaharjoittavistanaisista,jotkalääkärin-
tarkastuksessakäytyäänsaivatterveydentilastaankertovan,elinkei-
nonharjoitusluvaksiymmärretynmaksullisentarkastuskirjan.Kysy-
myksessärealistinaesiintynytReineiolettanut,ettäprostituutiosta
olisipäästyeroonjärjestelmänlakkauttamisella.Sensijaankyseoli
periaatteesta,jonkamukaanvaltioeivoinutsuvaitavirastoissaanja
lainsäädännössäänmitään”siveellisyyttä”horjuttavaa,silläsenmyö-
tä valtio olisi joutunut ristiriitaan itseään vastaan – olihan valtion
olemassaolonoikeutusReinillese,ettävaltio”oikeus-jasivistyslai-
toksena” turvasi ”siveellisyyden” sen kaikissa eri muodoissa ja si-
ten mahdollisti ihmishengen täydellistymisen. Täysin väärässä oli-
vattästänäkökulmastaJohnStuartMillinkaltaisetliberaalit,joiden
mukaan yksilöllä oli oikeus mitä ”siveettömimpiin” tekoihin, ellei
hänvahingoittanutniillämuitakuinitseään.OlihanjokaisellaRei-
ninmielestä”siveellinenvelvollisuus”edistääteoillaanyleistäonnel-
lisuutta.33Tätänäkemystäänhänajoivaltiopäivilläjaprostituutiota
koskeneessakomiteassa(1888–1891),jonkatyöjohtiohjesääntöjär-
jestelmänlakkauttamiseen.34

ProstituutionvastaisentoiminnanlisäksiReinosallistuikeskuste-
luunavioliitonasemasta.YhtenäsysäyksenätähäntoimivatChris-

32  Rein 1888a, 539.
33  Rein 1888a, 532–534, 538–539, 543–544; ks. myös Filosofisen yhdistyksen pöytäkirja 

19.4.1895, jossa Rein samankaltaisin argumentein piti itsemurhaa moraalittomana tekona.
34  Rein 1918, 346–347.
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tianKrohginjaHansJaegerinkaltaisetnorjalaisetboheemikirjailijat,
jotkaReinintulkinnanmukaan”vaativatluonnonviettientäyttäva-
pautta, ennenkaikkeamolempien sukupuoltenvälisissä suhteissa”
edustaennäin ”absoluuttisenhäpeämättömyyden” ideaalia.35Koti-
maassahänenmielenrauhaansahäiritsivätfilosofiRolfLagerborgin
jakulttuurilehtiEuterpenpiirinnuoret”dekadentit”.Nietzscheläis-in-
dividualistisessa”vapaanrakkauden”julistuksessaannämähalusivat
murskataporvarillisenkaksinaismoralisminvapauttamallasukupuo-
lisenhalunkristillisestäsynnistäjahäpeästäsekäsallimallaesiaviol-
liset sukupuolisuhteet myös ylempien yhteiskuntaluokkien naisil-
le.Tässäseksuaalisenvapautuksenohjelmassaideaalinaolilähinnä
”sarjallinenmonogamia”, jossakeskinäisestärakkaudesta tuliainut
edellytys sukupuolielämän aloittamiselle ja parisuhteesta osapuol-
ten välinen yksityisasia.36 Kolmantena kimmokkeena olivat uudet
uskonnollisetyhteisöt,jotka1800-luvunlopullajuurtuivatSuomeen
haastamaanluterilaisenvaltionkirkonmonopoliasemaa.Sukupuoli-
siveydensuhteenongelmalliseksikoettiinetenkinmormonikirkko,
jokahyväksyimonivaimoisuuden.37

Luonnonoikeudellisen ja evolutionistisenajattelutapansamukai-
sestiReinlähtitässäkinliikkeellesiitä,mitäkokemusjajärkiasiasta
opettivat.Hänenmukaansakiistatonopetusoli,että”ainoastaanpy-
syväiset,julkisestitunnustetutjayhdenarvoisuuteenperustuvatmie-
henjavaimonliitotturvaavatsuvunruumiillisenjahenkisentervey-
denjanousevansukupolvenkasvatuksen”kuriinjahyviintapoihin.
Yksiavioisuudenerityismerkitysolisiinä,ettäsevarjelinaistenjalas-

35  Rein 1894, 605.
36 Rein 1903; ks. myös Jalava 1997, 21–24; Jalava 2005, 382–403. Tällaisen ajattelutavan kri-

tiikissä Rein seurasi Snellmania, joka 1840-luvun alussa osallistui aktiivisesti ruotsalaiskir-
jailija C. J. L. Almqvistin Det går an -teoksen (1839) synnyttämään debattiin. Reinin (1981, 
158) sanoin ”Snellmanille ei mikään saattanut olla vastenmielisempää kuin moinen oppi”, 
joka teki avioliitosta pelkän keskinäiseen rakkauteen perustuvan yksityisasian.

37  Rein 1889, 170.
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tenoikeuksiasuojellennaisiavajoamiseltamiehenorjiksi ja leikki-
kaluiksi.38Samaanpäämäärääntähtäsi”avioliitonelinkautisuus”.Jos
kaksihenkeäolisivoinutsolmiaavioliitonsiinämielessä,että”voi-
vat,jolleikoeonnistu,taashajottaayhteytensä”,se”synnyttäisisem-
moisenintohimojenylivallan,ettäsesaattaisiaikaanpaljastaonnet-
tomuutta”.Kunsukupuolielämäsensijaanrajoitettiinavioliittoonja
avioliittosäädettiinperuuttamattomaksi,ellei”siveellistäsyyllisyyt-
tä”voitunäyttäätoteen,ihminenoppihillitsemäänhimonsajaalis-
tamaan satunnaiset mielihalunsa ”korkeamman siveellisen vallan”
alle. Vaikka ”avioliittojen sisäinen uudistus” edellytti aikakauden
oloissa ”sukupuolisen siveellisyyskannan yleistä kohottamista” eri-
tyisestimiestenkeskuudessa,pohjimmiltaankilvoitteluoliyhteistä,
sillä kuten ImmanuelKant oli todennut, ihmisluonnossaoli suku-
puoleenkatsomatta”radikaalistapahaa”.Setyytyväisyys,jokaRei-
ninmukaansyntyiomanitsensäylisaadun”siveellisenvoiton”kaut-
ta,olimitätärkeinehtojaosaoikeassaonnellisuudessa,joka–kuten
joedelläonnähty–olihänelleylinarvomaailmassa.39

”Sukupuolisiveellisyyteen”liittyenReintarkastelimyöstaiteenja
erityisestikaunokirjallisuudenmerkitystä.Lukuistenaikalaistensata-
voinhänkatsoisenolevanyksitärkeimmistävaikuttajistasuomalais-
ten siveelliseenmielialaan, sillä teoksen tekijäpystyi sympatian ja
suggestion kautta manipuloimaan suoraan muiden sielunelämää.40
Senpahempisiksioli,ettäsuuriosakirjallisuudestanäytti1800-luvun
lopullatarkoittavan”ihmistenturmelemista,sekoittamallamoraali-
siakäsitteitäjahävyttömilläkuvauksillakiihottamallaseksuaalisiain-

38  Rein 1888a, 543; Rein 1903.
39  Rein 1883, 666–667; Rein 1888a, 547; Filosofisen yhdistyksen pöytäkirjat 12.10.1883 ja 

24.3.1911. ”Radikaalilla pahalla” Kant tarkoitti ihmisen mahdollisuutta valita vapaasti hyvän 
ja pahan väliltä sekä toimia tietoisesti moraalilain vastaisella tavalla. Tällainen paha oli mo-
raalisessa mielessä radikaalia siksi, että se turmeli kaikkien toimintaohjeiden perustan; ks. 
Kant 2004, 55.

40 Rein 1894, 187.
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tohimoja”.41OngelmallistaeiReininnäkökulmastaollutvarkauden,
murhantaiaviollisenuskottomuudenkaltaisten”epäsiveellisten”ai-
heidenkuvaaminensinänsä,vaanolennaistaolise,kuinkaniitäku-
vattiin–”kaikkiriippuukäsityksestä,siitämitätekijäontarkoittanut”.42

”Siveellisiä” kirjailijoita edustivat Reinille muun muassa Björn-
stjerneBjörnson,LeoTolstoijatietyinvarauksinHenrikIbsen43,jot-
ka”likaista,huonoajasairaalloista”kuvaamallaherättivätlukijassa
mielipahaajavahvistivatsitentosielämässähaluatoimiasiveellises-
ti.”Siveettömiä”sensijaanolivatEmileZolanjaAugustStrindber-
ginkaltaiset”realistit”.44Heitävoitiinverrata lääkäriin, joka tahtoi
istuttaaitseensätaimuihintaudinmyrkkyäkokeillakseensenvaiku-
tuksia,minkämyötäsairaussaattoilevitätuhansiinihmisiin.Esimer-
kistäkävi”strindbergiläisenkirjallisuudensiveellinensaasta”,jonka
seurauksena Tukholman kouluissa oli jouduttu rankaisemaan jopa
12-vuotiaita poikia yhteydestä yleisten naisten kanssa. ”Siveettö-
män”ajatuksenjulkaiseminenoliReininsilmissäsamaakuinsivee-
tönteko,jotenkirjailijaolivastuussalukijakunnastakuinäitilapsis-
taan, joillaeiollutkykyäkäsitelläyksinpahojatunteita.Lukijaaei
saanutjättää”sukupuolisensaasta-elämän”nostamiensisäistenristi-
riitojenarmoille,vaansikälikuinkirjailijakajositällaisiinaiheisiin,
hänenolimyösautettavalukijaaasiankäsittelyssätuomitsemallapa-
hajavahvistamallahyvää.45

41  Rein 1888a, 548; Rein 1892, 50; kaunokirjallisuudelle annetusta ratkaisevasta siveellisestä 
merkityksestä 1800-luvun lopun Suomessa ks. myös Häggman 2001, 110–111.

42  Rein 1894, 184–185, 597, kursivoinnit lähteessä.
43  Esimerkiksi Ibsenin Nukkekodin (1879) suhteen Rein epäröi, sillä hän ei ollut varma, esitet-

tiinkö näytelmän naispäähenkilö Noran ”siveellisesti arveluttava päätös” jättää miehensä ja 
lapsensa mallikelpoisena vai ei; Rein 1894, 604.

44 Rein käytti käsitettä ”realistinen” lainausmerkeissä korostaakseen, ettei realistinen kirjalli-
suus kuvannut todellisuutta sellaisena kuin se on, sillä se näki pelkän ilmiöiden ulkoisen 
pinnan, ei syvemmällä todellisuudessa vallitsevaa ”suurta yhtäjaksoisuutta ja siveellisiä la-
keja”; Rein 1894, 594, 598.

45 Rein 1894, 594–597, 605; kirjallisuudesta ”hyvänä objektina” ks. Siltala 1999, 316–321.
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SamallakunReinkorostitaiteilijoiden”siveellistävastuuta”koko
ihmiskunnanedessä,hänyhdisti”siveellisyyden””moraalin”käsit-
teeseen täsmentämällä, etteivät käsitteet ”moraalinen” ja ”moralis-
tinen”46olleet synonyymejä.Tämäeroolihänenmukaansa jäänyt
huomaamattaesimerkiksiPohjoismaissa1880-luvullaauktoriteetiksi
nousseeltakirjallisuuskriitikkoGeorgBrandesilta, joka samasti ”si-
veellisen kirjallisuuden” poroporvarilliseen ”kunniallisuuteen” ja
keskinkertaiseen ”sopivaisuuteen”.47 Suomessa vastaavaa tulkintaa
edustiVolterKilpi.Reiniäärsyttävällätavallahänjulistitaiteenole-
vanainaepämoraalista,silläseoliristiriidassaulkoistenkäyttäyty-
missääntöjenkanssa.48Reininajattelussaesteettisetarvostelmatkyt-
keytyivätsiveellisyydenkäsitteeseensenlaajimmassamerkityksessä
siten,ettäonnistuneessa taideteoksessapuhtaastiesteettinen”halu-
tonnautinto”yhdistyikantilaisellatavalla”siveellisyyden-tyytymyk-
seen”–kauneusonsymbolieettisestihyvälle.Kysymysyksittäisen
taideteoksenarvostaeisiisollutsubjektiivinen”makukysymys”,vaan
”maku”merkitsi juurikykyäottaavastaan teoksenherättämä”ha-
lutonnautinto”elikauneus,jokaoliriippumatontayksilönkäytän-
nöllisistätarpeista.49KutenReinasiankiteyttikritiikissäännietzsche-
läistäolemassaolonestetisointiavastaan,50”siveellisyyseiolesamaa
kuinmunkinaskeesieikäjärjenvaltasamaakuinluonnonalistami-
nen”,vaanpäämääränätuliollaitsekontrolli,luonnollistenviettien
harmonisointi,rajoittaminenjamäärääminenniin,että”siveellinen
kauneus” otti alkuperäisen luonnonkauniin paikan. ”Siveellisyys-

46  Rein käytti ”moraalisen” vastakohtana myös ilmaisuja ”moraliseeraava” ja ”moralisoiva”; ks. 
Rein 1894, 594; Ylioppilaiden kaunotieteellisen yhdistyksen pöytäkirja 9.3.1901, § 3 (KK).

47  Rein 1894, 591–594.
48  Ylioppilaiden kaunotieteellisen yhdistyksen pöytäkirja 9.3.1901, § 3 (KK).
49  Rein 1894, 179–183; Rein 1910, 123–126; vrt. myös Kant 1900, 267, 443.
50  Reinin (1901, 379) mukaan Nietzsche Brandesin ja Kilven kaltaisine oppilaineen asetti es-

teettisen eettisen yläpuolelle tehden taiteesta palvelijan ”dionyysiselle elämälle sen kaikes-
sa pidäkkeettömässä luonnollisuudessa”.
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lain”velvoittavuudentunnustaminenei–toisinkuinNietzschekan-
nattajineenväitti–johtanutkristillis-moralistiseenelämänkieltämi-
seen, mutta ”kyllä” voitiin sanoa vain ”järkevyyteen kehittyneelle
inhimilliselle elämälle”, jossa kulttuuri jalosti eläimellisen viettipe-
rustan.51

JulkisissapuheenvuoroissaanReinvastustimäärätietoisesti1880-
luvulle ajoittamaansa siveellisyyden käsitteen seksualisoitumista ja
kaventumista pelkäksi ”sukupuolisiveellisyydeksi” (den sexuella sed-

ligheten).Kutenhänprostituutiotakoskevassaartikkelissaan1888to-
tesi,yksilösaattoiollasukupuoliasioissamallikelpoinenjakuitenkin
siveetön,joshäneltäpuuttuiesimerkiksirehellisyyttä,uutteruuttatai
raittiutta.52YhtähaitallisestiReininmukaanvaikuttiporoporvarilli-
nen moralismi, joka latisti siveellisyyden pelkäksi ulkonaiseksi sii-
voudeksi tavassa, jolla sukupuolten keskinäisiä suhteita käsiteltiin.
Väsymättä hän toisti, että ”siveellisyydellä” tuli ymmärtää kaikkia
niitäihmistentoiminnalleasetettujayleisiäsääntöjä,joidennoudatta-
minenoliihmiskunnanmenestyksenehtojalisäsisenonnellisuutta.53

Samalla Rein kuitenkin joissain yhteyksissä omaksui itsekin ta-
vankäyttääsiveellisyyttäyksinomaansukupuolisiveellisyydenmer-
kityksessä.Erityisestikäsitekaventuisuomenkielessä,jossa”siveel-
lisyydellä”eiollutsamaaetymologistataustaakuinruotsin”tapaan”
ja ”tavanmukaiseen” viittaavalla sanalla sedlighet, jolla hegeliläis-
snellmanilaisessafilosofiassaolivieläomaerityismerkityksensä.Sii-
nä käsite viittasi eettiseen toimintaan (Sittlichkeit), jonka yksilö oli
sisäistänyt siinä määrin ”toiseksi luonnokseen”, että hän toimi oi-
keinjoutumattaedessenkummemminajattelemaanasiaa.54Havain-

51  Rein 1901, 379–380.
52  Rein 1888a, 531, 543; Rein 1892, 1; Rein 1894, 595.
53  Esim. Rein 1894, 188–189, 594–595.
54 Käsitteen sedlighet filosofisesta merkityksestä ks. esim. Snellman 1993, 436–437; Pulkki-

nen 1989, 24–25.
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nollisenesimerkin siveellisyyden seksualisoitumisesta tarjoaa edel-
lämainittuprostituutioartikkeli, jostaRein laati sekä suomen- että
ruotsinkielisenversion.Siinäruotsinilmausprostituutiosta”ammat-
timaisenahaureutena”(denyrkesmessigaotukten)kääntyi”ammattina
harjoitetuksi siveettömyydeksi”,55 bordelli ”siveettömyyshuoneek-
si”56jasukupuolinenpahe(last)”siveettömyydeksi”.57NäinReintuli
tahtomattaanedistäneeksisitäyksinkertaistavaalukutapaa,jotahän
julkilausutustivastusti.

Siveellisyys ja huolenpidon etiikka

Runsaan sadan vuoden etäisyyden päästä Reinin kiivailu siveel-
lisyyskäsitteenmerkityksestävaikuttaahelpostikäsitehistorialliselta
erikoisuudelta, sillä kokokäsiteonpitkälti kadonnutnykykielestä.
Sikälikuinsitäylipäätäänkäytetään,seymmärretäänlähinnäahdas-
mieliseksi seksuaalimoralismiksi, joka”siveydensipulin”kaltaisten
puhekielen ilmaisujen kautta assosioituu usein seksuaalikielteisiin
naisiin.Joskuitenkinoletamme,etteivätkäsitteetpelkästäänkuvaa
vallitseviaolosuhteita,vaanmyösohjaavatajatteluammejatoimin-
taammejasitenvaikuttavatkonkreettisestiolosuhteisiimme,voidaan
kysyä,mitäonkadonnut”siveellisyyden”laajaneettisenmerkityk-
senmukana.

Yhdenmahdollisenlähtökohdanmuutoksentarkasteluuntarjoaa
talousantropologi Karl Polanyi, joka on tarkastellut kapitalistisen
markkinatalouden irtautumistaeettis-sosiaalisistakiinnikkeistään ja
senitsenäistymistäitseohjautuvienmarkkinoidenjärjestelmäksi.Kun
talousjärjestelmäesimodernissamaailmassaolivainyksisosiaalisen

55  Rein 1888a, 533; Rein 1892, 8.
56  Rein 1888a, 534; Rein 1892, 9.
57  Rein 1888a, 539; Rein 1892, 24.
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järjestelmän ulottuvuus eikä taloudellisia arvoja voitu erottaa yh-
teiskunnanmuistaarvoistajainstituutioista,”suurimurros”synnytti
1800-luvunEuroopassakiinnittymättömäntalouden,jokapyrkilaa-
jenemaanmuuhunyhteiskuntaanmuovatenseneetostajasosiaalisia
suhteitalogiikkansamukaisiksi.58

Oppi-isänsäHegelintavoinSnellmanolitietoinentästämurrokses-
ta,jahänenkansallistaohjelmaansaonosaltaanmahdollistatarkas-
tellayrityksenävastataongelmiin, joitakansainvälistyväteollisuus-
kapitalismi yhteiskunnallisine ristiriitoineen synnytti.59 Snellmanin
ratkaisussa taloudellinen omaneduntavoittelu rajattiin kansalaisyh-
teiskunnanalueelle.Siitäerilleenasetettiin feminiininenperhe-elä-
mä, jossa naiset vaalivat siveellisyyden välitöntä, emotionaalis-tra-
ditionaalistaperustaa, sekämaskuliininenvaltio, jossakansalliseen
tietoisuuteenheränneetmiehetmuuttivatkansakunnanlakeja,tapo-
jajalaitoksia,mikäSnellmanilleedustisiveellisyydenhuippua.60On
syytäkorostaa,etteitällainenmiehenjulkiselletoimijuudellejavai-
mondomestikaatiolle rakentuvamalli ollut1840-luvulla ”perintei-
nen”käsitys,vaannousevankeskiluokanideologinenprojekti,joka
yhdistyimarkkinataloudennormiperustanluomiseen.Sukupuolias-
tui siinä suvun paikalle yksilön identiteetin ensisijaiseksi määrittä-
jäksi.Samallakunnaisetuuden sukupolvenäiteinä jakasvattajina
julistettiin porvarillisen yhteiskuntajärjestelmän moraaliseksi selkä-
rangaksi,juuriheidänsiveellisyydestääntulikansakunnankohtalon-
kysymys. Siveellisyyden käsite alkoi näin sukupuolittua erityisesti
naiseuteenliittyväksi,sillänaisetolivatsekämoraalinvarmimpiatu-
kipilareitaettäpotentiaalisestisenpahimpiahorjuttajia.61

58  Polanyi 1944, 43–55, 269–270.
59  Jalava 2005, 153–157.
60  Tälle erottelulle perustui esim. Läran om statenin (1842) jako kolmeen päälukuun ”Perhe”, 

”Kansalaisyhteiskunta” ja ”Valtio”; ks. Snellman 1993.
61  Tästä muutoksesta suhteessa Snellmanin ajatteluun ks. Jalava 2005, 169–171, 183–193, 

213; Jalava 2006; kaksijakoisesta kansalaisuudesta yleisesti ks. Sulkunen 1987.
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Th.Reinilleongelmanäyttäytyi1800-luvunjälkipuolellatoisenlai-
senakuinSnellmanille.Samallakunliberalistinen”vapaankilpailun
teoria”olihänensilmissäänjohtanutepäinhimilliseenvahvemman
oikeuteen,jossavaltiouhkasisupistuapelkäksivälineeksiyksityisten
taloudelliselle voitontavoittelulle,62 naiset vaativat oikeutetusti yhä
täydellisempää yhteiskunnallista ja valtiollista tasa-arvoa suhteessa
miehiin. Vaikka oletus naisten luonnollisesta olemuksesta ”nouse-
viensukupolviensiveellisyyteenkasvattajina”oliiskostunutsyvälle
Reininkinmieleen,hänmyönsi,etteihenkilökohtainen”naismaku”
ollut ”mikään lainsäädännön ojennusnuoraksi kelpaava oikeuspe-
ruste”.63 Kun mitään elämänaluetta tai kumpaakaan sukupuolta ei
voitujulistaasiveellisyydenitseoikeutetuksivaalijaksi,hyvääelämää
koskevat eettiset kysymykset yhdistyivät Reinillä erottamattomasti
kysymyksiintuotannostajatulonjaosta,hallitsemisestajapolitiikas-
ta sekä sukupuoltenvälisistä japerheensisäisistä suhteista.Niinpä
hänpuolustisiveellisyydenkäsitteenlaajaatulkintaavastustaensekä
senkaventumistapelkäksiseksuaalimoralismiksiettätaloudenirrot-
tamistasiitäerilliseksi,omalakiseksialueeksi.Tästäoletettavastijoh-
tuimyösse,etteihänmääritellyt”valtiota”ja”yhteiskuntaa”hegeli-
läiseentapaanvastakäsitteiksi,vaankäyttiniitäuseinsynonyymeinä
vaatien,ettäyksilönasenteenyhteiskuntaa(kin)kohtaantuliollayh-
teisenhyvänmääräämää.64

1900-luvunpoliittisetääriliikkeetovatlangettaneetsynkänvarjon
holistisensiveellisyyskäsitteenylle,silläkansakunnanyhteisenedun,
puhtaudenjaturmeltumattomuudennimissäonmurhattumiljoonia
”epäkansallisiksi”,”saastaisiksi”ja”degeneroituneiksi”leimattujaih-
misiä.Sivilisoidummassakinmuodossanormatiivinenkeskusteluon
useinjäänytkristilliskonservatiivistenpiirienyksinoikeudeksi.Eivät-

62  Rein 1878, 77, 175.
63  Rein 1883, 670–673.
64  Esim. Rein 1881; ks. myös Kettunen 2003, 182–186.
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hänmoniarvoisuuttajasuvaitsevaisuuttakunnioittavat,demokraat-
tisten länsimaidenkansalaiset hevinmestaroi toistensa elämäntyy-
livalintoja. Globaalin talouden uusin vaihe on kuitenkin nostanut
esiin1800-luvunlopulleanalogisellatavallamoraalitaloudellisetky-
symyksetsiitä,mikäontaloudenasemainhimillistenyhteisöjenar-
vojärjestyksessäjamikäonsekorkeampihyvä,jolletalouson–tai
senpitäisiolla–alisteinen.651800-luvuntapaankysymysonmyös
sukupuolittunut,silläihmiskaupanjaseksuaalisenväkivallankaltai-
setilmiötkoskettavaterityisestinaisia.66

Lähihistoria tarjoaa varoittavia esimerkkejä ihmis- ja yksilönoi-
keuksienpolkemisestamoraalisen”puhtauden”nimissä,muttaavaa
samalla siveellisyyden käsitteen laajan tulkinnan kautta radikaalin
ulottuvuuden, jossa moraalisuus voisi merkitä ylikorostuneen itse-
kontrollin,suvaitsemattomanahdasmielisyydenjasääntöjenpikku-
tarkannoudattamisensijastajotainmuuta:kriittistäjauuttaluovaa
toimintaaesimerkiksi suhteessaglobaalinmarkkinataloudenehtoi-
hin ja sosiaalisiin seurauksiin. Tältä pohjalta moraalitaloudellinen
ajatteluvoisilaajetaihmistentarpeisiinjaekologisestikestävääntule-
vaisuuteenorientoituneeksihuolenpidonetiikaksi.67VaikkaTh.Rei-
nin kaltaisen menneisyydenhahmon moraaliselle paniikille onkin
helppohymyilläironisesti,häneiehkäsittenkäänolepelkkäarkaai-
nenkaikumenneeltävuosituhannelta,vaankokonaisvaltaisessaeet-
tisessäproblematiikassaanmyösaikalaisemme.

65  Booth 2004, 79–84.
66  Ks. esim. Johnson, Ollus & Nevala 2008.
67  Huolenpidon etiikan (ethic of care) käsitteestä ks. Julkunen 2004, 236, 249; Levitas 2001, 

460–461.
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POLITI IKAN SIVEELLISYYS  
JA SIVEELLISYYDEN POLITI IKKA 
SUOMALAISTEN NAISASIANAISTEN 
TEKSTEISSÄ
AnnaElomäki

Ensimmäinenanomusnaistenäänioikeudenpuolesta jätettiinSuo-
menvaltiopäiville3.helmikuuta1897neljänporvarissäädynedus-
tajan aloitteesta. Yhtenä perusteluna esitettiin, että naisten osallis-
tuminen toisi ”valtiollisiin asioihin melkoisessa määrin enemmän
siveellistä voimaa” ja ”kohottaisi koko kansaa ja sen kehitystä”.1
Anomusta ei hyväksytty, mutta se avasi julkisen keskustelun nais-
tenkansalaisuudestajaäänioikeudesta.”Siveellisyys”onyksiavain-
käsitteistämyöspamfleteissajalehtikirjoituksissa,joissasuomalaiset
naisasianaisetitsevaativatoikeuttapoliittiseenosallistumiseen.Mut-
takuinkatermisiveellisyys,jonkamerkityksennykyaikainenlukija
yhdistäähelpostivanhanaikaiseenseksuaalimoraaliin, liittyypoliit-
tiseenosallistumiseenjaäänestämiseen?Tässäluvussatarkoitukseni
onvastatakysymykseenanalysoimallaterminmerkitystasojajakäyt-
tötapojanaistenäänioikeusargumentaatiossa.

1  Koti ja Yhteiskunta 1897/2, 18.
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Siveellisyys-terminseksuaalimoraaliinliittyvämerkitysonanaly-
soimissani teksteissä läsnä,muttaesitän, että termilläon teksteissä
myöspoliittinenulottuvuus,jokavoidaanymmärtääparhaitenJ.V.
Snellmanin käsitteen sedlighet kautta. Snellmanin käytössä sedlighet
–suomeksi”siveellisyys”–merkitseeyksilönyhteisönnormejakoh-
taanottamaaasennetta.Korkeimmassa,valtiossailmenevässämuo-
dossaanseviittaapoliittiseen toimintaan, jossa (mies)yksilökantaa
vastuuta koko kansan kehittymisestä. Naisasianaiset eivät kuiten-
kaanomaksuneettätähyvinsukupuolittunuttakäsitettäsellaisenaan,
vaantekivätsenavullaaktiivistakäsitepolitiikkaa.

Haluan kuitenkin korostaa, että siveellisyys ei olisi naisten ar-
gumentaatiossayhtäkeskeinenkäsiteilmanrinnakkaisiamerkityk-
siään. Nimenomaan termin seksuaalisuuteen, uskonnollisuuden ja
äitiydenvärittämäänmoraaliinsekäpoliittiseentoimintaanliittyvi-
enmerkitystasojenyhteenkietoutuminentekeesiitätehokkaanargu-
mentaationvälineen.

Esitän, että termillä siveellisyys on äänioikeusargumentaatios-
sakaksijakoinen rooli.Termin snellmanilaisen,poliittiseen toimin-
taanviittavanmerkityksenkauttanaisetperustelevatjamäärittelevät
omaapoliittistatoimijuuttaan.Toisaaltanaisetkäyttävättermiäsen
seksuaalimoraaliinviittaavassamerkityksessäosoittamaan,ettäkaik-
kinaiseteivätolehyväksyttäviäpoliittisiatoimijoita.

Siveellisyys-termin monet merkitystasot

1800-luvunkansallisessafilosofiassajaetenkinJ.V.Snellmaninhe-
geliläisessä ajattelussa termi sedlighet eli ”siveellisyys” merkitsi hy-
väätapaa(Sitte,sed)jayhteisössävallitsevaakäsitystäoikeasta.Tui-
ja Pulkkisen tulkinnan mukaan Snellmanin poliittisessa ajattelussa
termikuvaaennenkaikkeayksilöntoiminnanlaatuataiasennetta,
javiittaayhteisöntapojenmuotoutumiseenyksilöidenhenkilökoh-
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taisenmoraalinjalainkuuliaisuudenleikkauspisteessä.Puhtaimmas-
samuodossaan”siveellisyys”merkitseeSnellmanilletoimintaa,jossa
yksilönomaanomaantuntoonperustuvatmoraalisetratkaisutkoros-
tuvat.Kunyksilötoimiisiveellisesti,hänontietoinensiitä,ettäyhtei-
söntavatjalaitovatosahänenkulttuuristataustaansa,muttatekee
tietoisia päätöksiä siitä, kuinka niitä tulisi kehittää yhteisön hyvää
edistävällätavalla.Keskeistäsiveellisyydenkäsitteessäonsiisyksilöi-
denvälityksellätapahtuva,yhteisöllisestijaettujenarvojenmuutos.2

Pulkkisenmukaansiveellisyys ilmeneeSnellmanille tässäuudis-
tavassa muodossa nimenomaan valtiossa. Kansalaisyhteiskunnassa
siveellisyys liittyy lakien ja normien noudattamiseen, ja perheessä
siveellinenasenne liittyykulttuuristennormien tiedostamattomaan
omaksumiseen. Siveellisyyden korkeimman muodon voidaankin
ajatellakuvaavantoiminnanvaltiollistaelipoliittistaluonnetta.3

Termin merkitykset irtautuivat tästä snellmanilaisesta määritel-
mästä 1900-luvulle tultaessa ja ”siveellisyys” alkoi viitata yleises-
tikaikkeenetiikkaanjamoraaliinliittyvään.Naisasianaistenäänioi-
keuttajapoliittistaosallistumistakäsittelevissäteksteissätermionkin
yleiskäsite,jokamäärittääkaikkiakansakunnanelämänalueitakodis-
tavaltioonsekäkuvaayksilöllemäärättyjämoraalisiaideaalejajahä-
nenkykyäännoudattaaniitä.

Tarkastelemissaniteksteissätermisaauseinkonkreettisensisällön,
joka yhdistyy kristilliseen elämänkatsomukseen ja äidillisiin arvoi-
hin.Naistenhahmottelemasiveellisyydenihanneliittyykinkiinteäs-
tiajatukseennaistenkorkeammastamoraalista.Osinäitiydestäjoh-
tuen naisten oletetaan pystyvän seuraamaan ”siveellisiä” ideaaleja
miehiäparemminjaauttamaanmuitatekemäänsamoin.Teksteissä
esitetäänkinusein,ettänaisetovat”siveellinenvoima”,jotatarvitaan

2  Pulkkinen 2003, 225; Pulkkinen 1989, 13.
3  Pulkkinen 2003, 233.
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kansakunnankohottamiseen, jaettäaiemminkodinpiiriinsuljetut
”siveellisetarvot”tulisisaadaosaksijulkistapäätöksentekoa.4

Toinen tärkeä merkitystaso liittyy niin kutsuttuun ”siveellisyys-
kysymykseen”.Tällänaisetviittaavatmuunmuassaprostituutioon,
kaksinaismoraaliin, avioliiton ja perhe-elämän järjestämiseen se-
kä muihin ”sukupuolisiveellisyyteen” liittyviin kysymyksiin. Myös
työväestönolotsekäalkoholismiolivatosa”siveellisyyskysymystä”.
PirjoMarkkolakutsuutätäasiayhteyttämoraalireformiksi5.Vaikka
kyseonseksuaalisiatapojalaajemmastaasiakokonaisuudesta,siveel-
lisyyssaatässäyhteydessämerkityksen,jokaliittääsenyleistämo-
raalisuutta kapeammin seksuaalisiin normeihin. Siveellinen yksilö
onseksuaalisestipuhdas:hänkontrolloihalujaanjarajoittaaseksin
jarakkaudenavioliittoon.Epäsiveellisyysliitetäännautinnonhaluun
ja”vapaaseenrakkauteen”.

Naisasianaistenäänioikeusargumentaatiossatermilläonkuitenkin
selkeä julkiseen elämään ja politiikkaan liittyvä ulottuvuus. Ehdo-
tan, että tämäulottuvuusvoidaanymmärtääparhaitenpalaamalla
J.V.Snellmaninsiveellisyydenkäsitteeseenjatarkastelemalla,kuin-
kanaisten termille antamatmerkitykset ja käyttötavat suhteutuvat
Snellmaninajatukseensiveellisyydestävaltiollisenatoimintana.Esi-
tän,ettänaiseteivätkeskusteluissaanhylkäätätäSnellmaninmiesten
yksityisomaisuudeksi mieltämää siveellisyyden muotoa. Sen sijaan
heosoittavat,ettänaisetvoivatollapoliittisiatoimijoitasiinämissä
miehetkinjaettäheidäntulisiottaaosaakansakunnantulevaisuutta
koskevaanpäätöksentekoon.

Väitteeni tueksi perehdyn laajaan valikoimaan kansalaisuutta,
äänioikeutta ja naisten yhteiskunnallista osallistumista käsitteleviä
pamfletteja,sanomalehtikirjoituksiasekäartikkeleitanaisjärjestöjen

4 Esim. Hagman 1906, 18; ’Kansannaisen ystävä’ 1905,149.
5  Markkola 2002.
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toimittamistasanoma-jaaikakausilehdistä.6Suurinosateksteistäon
peräisin vuosilta 1904–1907. Tuolloin keskustelu valtiopäiväuudis-
tuksestaolikuumimmillaan,janaisetsaivatäänioikeudensekäosal-
listuivat ensimmäisiin eduskuntavaaleihin paitsi äänestäjinä myös
ehdokkaina.

Useimmatnaistenpoliittisiaoikeuksiakäsitteleväänkeskusteluun
osallistuneistaaktiivisistakirjoittajistaolivatporvarillisianaisasianai-
sia, jotka olivat 1884 perustetun Suomen Naisyhdistyksen tai siitä
kahdeksan vuotta myöhemmin irtautuneen radikaalimman Nais-
asialiittoUnionin jäseniä.Myös työläisnaisetvaativatpoliittisiaoi-
keuksia, mutta äänioikeuskamppailun aikana keskiluokkaisten ja
työväenluokkaisten naisten välille kehkeytyi konflikti, eivätkä he
muodostaneet yhtenäistä rintamaa. Argumentaation erilaisuus nä-
kyy myös tavassa, jolla naiset käyttävät siveellisyys-sanastoa. Työ-
väennaistenteksteissätermisiveellisyyseioleyhtäkeskeisessäroo-
lissakuinporvarisnaistenargumentaatiossa.Heeivätkäytä termiä
poliittisentoiminnanmääreenä,vaanviittaavatsenavullaenimmäk-
seen seksuaalimoraaliin ja alkoholin käyttöön liittyviin kysymyk-
siin.

Kaikkien merkittävimmässä roolissa termi siveellisyys on Luci-
naHagmaninteksteissä.NimismiehentytärHagmanvalmistui1875
kansakoulunopettajaksiJyväskylänseminaaristajatyöskenteliuseis-
sakouluissaopettajanajamyöhemminjohtajana.HänoliNaisasia-
liittoUnioninensimmäinen,pitkäaikainenpuheenjohtajajaMartta-
järjestönperustaja.Ensimmäisissäeduskuntavaaleissahänetvalittiin
Nuorsuomalaisen puolueen kansanedustajaksi. Alexandra Gripen-
berg,HildaKäkikoski,IlmiHallstén,ElisabethLöfgren,MaikkiFri-

6  Lehtimateriaalin muodostavat Suomen Naisyhdistyksen julkaisema Koti & Yhteiskunta 
(1889–) Naisasialiitto Unionin julkaisemat Nutid (1893–) ja Naisten Ääni (1905–), Marttajär-
jestön julkaisema Emäntälehti, työväenluokan naistenaktiivien Palvelijatarlehti (1905–6) ja 
sen seuraaja Työläisnainen (1906–).
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berg,HilmaRäsänen,HiljaPärssinenjaMiinaSillanpääovatmuita
keskeisiähahmoja,joidenkirjoituksiaanalysoin.7Kiinnitänhuomio-
taerityisestisiveellisyys-termilleannetuillemerkityksillejakäyttöta-
voille,jotkaohittavatmoraaliajaseksuaalisuuttakäsittelevätdiskurs-
sitjaliittävätterminkansalaisuuteen,poliittiseenosallistumiseenja
valtioon.8Korostamallaterminpoliittistaulottuvuuttapyrinkuvaa-
maansuomalaisianaisasianaisiapoliittisinaajattelijoina,jotkamuok-
kasivataktiivisestiaikansakeskeisiäkäsitteitäjaosallistuivatsuoma-
laisen nationalismin teoreetikkojen aloittamaan keskusteluun siitä,
kuinka politiikka tulisi ymmärtää ja minkälainen on ihanteellinen
poliittinentoimija.

Naisasianaiset, snellmanilainen siveellisyys  
ja käsitteellinen kumous

Naisten pyrkimykset poliittiseen osallistumiseen ovat usein liitty-
neetkansallisiinpoliittisiinkulttuureihin ja ideologioihin.Ranskan
vallankumouksesta inspiroituneet varhaiset naisasianaiset, kuten
Olympe de Gouges ja Mary Wollstonecraft sekä 1800-luvun nais-
asialiikkeet saivatvaikutteitaaikakaudenyksilönoikeuksia,yhteis-
kunnallisia velvollisuuksia ja kansalaisuutta koskevista diskursseis-
ta.Naistenkäytössäolleetkäsitteetolivatperäisinajanpoliittisesta
kielestä,jokaolimiestenmuokkaamaa.Naiseteivätkuitenkaanhy-

7  Gripenberg, Käkikoski, Hallstén ja Löfgren olivat Suomen Naisyhdistyksen aktiivisia jäse-
niä, joista Gripenberg ja Käkikoski valittiin eduskuntaan Suomalaisen puolueen edustajina. 
Maikki Friberg oli keskeinen toimija Naisasialiitto Unionissa. Hilja Pärssinen ja Palvelijatar-
yhdistyksen johtaja Miina Sillanpää edustivat eduskunnassa Työväenpuoluetta ja Hilma Rä-
sänen Maalaisliittoa.

8  Koska analyysini painopiste on tavoissa, joilla naiset käyttävät siveellisyys-termiä suhtees-
sa poliittiseen toimijuuteen, en käsittele tässä luvussa laajaa ”siveellisyyskysymystä” koske-
vaa kirjoittelua kuin ohimennen.
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väksyneetpoliittisia sanastoja sellaisinaan,vaankäyttivätkäsitteitä
omiintarkoituksiinsa.9

Myös Suomessa naiset omaksuivat argumentaatioonsa piirteitä
kansallisestapoliittisestakulttuurista.Suomalainenpoliittinenjakan-
sallinendiskurssialkoimuotoutua1800-luvunalussa,jasenkeskei-
siäideoitaolivatmuunmuassaisänmaanyhtenäisyys,kodityhteis-
kunnan siveellisenä perustana, sekä äitiys naisten kutsumuksena.10
Kunnaisetalkoivatvaatiapoliittisiaoikeuksia1800-luvun lopussa,
näillä ideoilla oli merkittävä rooli heidän argumentaatiossaan. He
käyttävätkinsiveellisyys-terminsnellmanilaista,poliittiseenosallistu-
miseenviittaavaamerkitystäperustellakseenosallistumistaanpoliit-
tiseentoimintaan,jamääritelläkseenmillaistatuontoiminnantulisi
olla.

Snellmanilainen ”siveellisyys” oli kuitenkin sukupuolittunut kä-
site japikemminkinvastakkainennaistenpoliittisenosallistumisen
idealle. Snellman itse suhtautui negatiivisesti naisten poliittiseen
osallistumiseen ja kirjoittaessaan yksilön suhteesta valtioon viittasi
ainamiehiin.Snellmaninmukaannaiseteivätvoineetosallistuapo-
litiikkaan,koskaheiltäpuuttuisenedellyttämäkykyluovaanajatte-
luunjaitsetietoisuuteen.Naistentoimintapolitiikanparissaolisiollut
myösvaarallista,silläseolisivahingoittanutheidänkykyäänkasvat-
taasiveellisiäkansalaisiajasiirtääyhteisöntapojaeteenpäin.Snell-
mannäkikinperheennaistenensisijaisenatoimialueena,jossahänen
roolinsaoliollaäiti,kasvattajajayhteiskunnanmoraalinylläpitäjä.
Snellmaninajattelussanainenolikulttuurinkonservatiivinen,perin-
nettäsäilyttävävoima,siinämissäkulttuurinuudistaminenjapoliit-
tinentoimintaolivatmiehentehtäväjavelvollisuus.11

9  Landes 1996, 306–308; Scott 1996, 2–3.
10  Hägmann 1994; Juntti 2005.
11  Jalava 2005, 184; Karkama 1994, 43; Ollila 1990, 26–33; Pulkkinen 1989, 13–14.
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Tälläonollutseurauksiatavalle, jollanaistentoimintakodinul-
kopuolellaonymmärretty.EiraJuntinmukaankansallisvaltionra-
kentamisendiskurssiei1800-luvunpuolivälissälaskenutnaistenli-
sääntyvääjulkistatoimintaakansalliseksitoiminnaksi,vaikkaseolisi
liittynytyhteiseenhyvään,yhteiskunnankehittämiseentaisuomalai-
suudenedistämiseen.Kansallinentoimintarakennettiinmiestenyk-
sityisalueeksi.Naistenjulkinentoimintaerotettiinvaltiostajapolitii-
kastaerilliseksialueeksi,jokakäsitteellistettiin”sosiaaliseksi”.12

Suomalaiset naisasianaiset omaksuivat siveellisyyden käsitteen
yhdeksiäänioikeusargumentaationsaperustaksisensukupuolittunei-
suudestahuolimatta.Heolivatkuitenkinselvästi tietoisiasiitä,että
sanoillaonmahdollistatehdäasioitajakeskeisiäkäsitteitävoikäyt-
täätavalla,jokaonvastakkainenniidenyleisestihyväksyttyjenmer-
kitysten kanssa. Tekstit, joissa naisasianaiset käsittelevät poliittista
osallistumista,ovatkriittisiätermiinliittyväänaistenulossulkemista
kohtaan,vaikkasuoraakeskusteluaSnellmanin taimuidenkansal-
lismielistenajattelijoidenkanssaeikäydä.Esitän,ettänaisasianaiset
eivättyytyneettapaan,jollakansallismielisetmiehetolivatyhdistä-
neetnaisetjaperheensiveellisyyden,vaankuvasivatsiveellisyyden
naistenulottuvillaolevaksiominaisuudeksimyössenkorkeimmassa
valtiollisessamuodossa.

KunHagman,Fribergjamuutkirjoittajatantavatteksteissäänym-
märtää,ettäsiveellisyysjanaiseusliittyvättoisiinsa,heeivätsitenai-
noastaanvahvistaajatustanaistenmiehiäkorkeammastamoraalista.
Tärkeääon, ettäheosoittavat siveellisyyden janaiseuden suhteen
myösvaltiollisella tasolla, jollasiveellisyysviittaa lakien ja tapojen
muuttamiseen.Tässäprosessissasanapareilla”siveellinenvapaus”ja
”siveellinenvelvollisuus”onmerkittävärooli.

Teksteissä esitetään toistuvasti, että poliittiset oikeudet eivät rii-
tä takaamaan sitä, että naiset pystyisivät vaikuttamaan yhteiskun-

12  Juntti 2005, 65, 80; ks myös Riley 1988.



139POLITIIKAN SIVEELLISYYS JA SIVEELLISYYDEN POLITIIKKA SUOMALAISTEN ...

nankehitykseen.Nämä”ulkoisetvapaudet”ovatpelkkäaskelkohti
suurempaapäämäärää,jotateksteissäkutsutaanmyös”siveelliseksi
vapaudeksi”.IlmiHallsténinsanoin:”Suomennainen,osoittakoon
hänulkonaisenvapautensamukana jakauttakehittyneensäsiveel-
lisesti vapaaksi; vapaaksi itsekkyydestä”.13 Lucina Hagman huo-
mauttaalisäksi,ettänaistentuleeollasiveellisestivapaitaennenkuin
hevoivatedistääyhteiskunnankehitystä.14”Siveellinenvapaus”,jo-
honHagman jaHallsténviittaavat, kontrastoituuoikeuksienkaut-
tasaavutettavaanliberalistiseenvapauteen.Seliittyyennenkaikkea
itsetietoiseksijaitsenäiseksiyksilöksikasvamiseen,prosessiin,jossa
yksilötiedostaavelvollisuutensakansaajayhteistähyvääkohtaan.15
SiveellinenvapausonsitenlähelläSnellmaninkinomaksumaasak-
salaisperäistäajatustavapaudesta,jokailmeneevastuunapikemmin
kuinyksilönvapautena.

Lucina Hagman kirjoittaakin usein siveellisen vapauden ohella
naisten ”siveellisestä” velvollisuudesta tai vastuusta. Kyse on siitä,
että he ovat velvollisia osallistumaan kansakunnan kehitykseen ja
ottamaanvastuuta sen tulevaisuudesta.VaikkaHagman toteaa,et-
tänaisten”suurisiveellinenvelvollisuus”onkasvattaa”uusiasukuja
kelpoihmisiksi”,16useimminhänliittääilmaisunnimenomaanjulki-
seentoimintaan.Naiset,kutenmiehetkin,ovatvelvollisiaosallistu-
maankansakunnanelämänjärjestämiseenmuuttamallapoliittisiaja
sosiaalisiainstituutioitaparempaansuuntaan.Äänioikeudenpuoles-
tataisteluonsitensiveellinenteko.Hagmaninmukaannaisillaonkin
”siveellinenvastuuvalvoaomaaäänioikeuttaan”,äänestämättäjättä-
minentaason”siveellinenrikos”.17

13  Hallstén 1908
14  Hagman 1906, 23.
15  Esim. Hallstén 1908, 4; Löfgren 1898, 8–9; Räsänen 1906, 11.
16  Naisten Äani 1906/9, 129.
17  Hagman: Tärkein parannus äänioikeusasiassa; Hagman 1906, 23; Hagman Naisten Ääni 

1908/9, 118–120; Hagman 1909, 13
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Ajatuksetsiveellisestävapaudestajavastuusta,sekäajalletyypil-
linenpuhenaiseudensyvimmästäolemuksestakietoutuvatteksteis-
sä yhteen. Todellinen nainen ymmärtää ”siveellisen vastuunsa” ja
osallistuu julkiseen elämään. Toisaalta ainoastaan ”siveellisesti va-
pautunut” itsetietoinennainenonnistuu tuomaanpolitiikassaesille
”tosinaiseuteen” jakotiin liittyviäarvoja.18Tämäon tärkeämuutos
verrattuna siihen, kuinka siveellisyyden janaiseuden suhdeonai-
emminkäsitetty.EtenkinLucinaHagmankumoaakirjoituksissaan
Snellmaninimplikoimanajatuksensiitä,ettätodellinennaiseusliit-
tyisi perheen piiriin ja tradition säilyttämiseen, ja että ainoastaan
miehetvoisivattoimiakulttuurisenamuutosvoimana.

Snellmanilainensiveellisyydenkäsiteonläsnämyös,kunnaisasia-
aktivistithahmottelevatminkälaistapolitiikantulisiollajamääritte-
levät,kuinkanaistentulisitoimiapolitiikassaäänioikeudensaatuaan.
MonetporvarillisetnaisasianaisetkuvailevatSuomenpoliittistaelä-
mää sotaisaksi, likaiseksi ja ”siveellisesti mädännäiseksi”. He kriti-
soivatpuolueitaagitaatiosta,veljesvihaankiihottamisestasekäoman
edunajamisestajaisänmaanhyvinvoinninunohtamisesta.19Puolue-
jakoon perustuvan politiikan sijaan naiset hahmottelevat teksteis-
sään vaihtoehtoista käsitystä poliittisesta toiminnasta, ”siveellisestä
politiikasta”.Tekstien lähilukupaljastaa, että tätä ideaalia yhdistää
snellmanilaiseen politiikka-käsitykseen muukin kuin sen kuvaami-
nen”siveelliseksi”.

Kun naisasianaiset kuvaavat siveellisyys-termin avulla poliitti-
sen toiminnanedellyttämääasennetta tai toiminnantapaa,heviit-
taavatainakinkolmeenerilliseenasiaan.Ensinnäkinnaisasianaiset
yhdistävätsiveellisenpoliittisentoiminnanyhteisenhyvänjakansa-
kunnanetujenedistämiseen.Yhteistähyvääkorostavapolitiikkaei

18  Esim. Hallstén 1908, 5; Räsänen 1906, 11; von Troil, Naisten Ääni 1906/5, 73; Hagman 
1907, 51.

19  Ks. Friberg 1907a.
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kuitenkaanedellytäomantahdonalistamistayhteisön tahdolle, tai
niidenulkoistenauktoriteettienkuuntelemista,jotkaväittävätpuhu-
vansa kansakunnan suulla. ”Siveellisessä” poliittisessa toiminnassa
omaomatunto,järkijasydäntoimivatpäätöksenteonkriteereinä.20
HiljaRäsäsensanoin:”Omatsilmätjakorvataukimeidänonvelvol-
lisuusottaaasioistaselvää,tunkeutuaomanajatuksemmevoimalla
asioidenytimeenvoidaksemmeitsemuodostaaarvostelujajajohto-
päätöksiäuskomattakaikkea,mitäsanotaan”.21Toiseksi”siveellistä”
poliittistatoimintaaleimaaajatusuudenluomisesta,kehityksestäja
vanhanjärjestyksenrikkomisesta.Äänioikeusmielletäänvälineeksi,
jonkaavullanaistentuleeosallistua”siveellisenkehityksentyöhön”
jaluodauuttaniinyhteiskunnassakuinpolitiikassa.Tämäkehitystyö
ei viittaa ainoastaan lakienmuuttamiseen,vaanmyöskansanmo-
raaliseenkohottamiseen.FribergjaHagmankorostavatkirjoituksis-
saan,ettäkansanonnieioleriippuvainenainoastaanyhteiskunnan
instituutioista,vaansenomastahenkisestätilasta.22”Siveellisesti”toi-
mivakansalaineneisitenkunnostauduainoastaanmuuttamallayh-
teiskuntaaparlamentinpuhujanaitiostakäsin,vaanymmärtää,että
kansakuntaaonkehittävämyösyhteiskunnassa japerheessäsuori-
tettavankasvatus-javalistustyönvälityksellä.

Kolmanneksi”siveellinen”poliittinentoimintapyrkiiyhteiskun-
nassa vallitsevien erottelujen paikkaamiseen. Naisasianaisten mu-
kaanpoliittisentoiminnanpäämääränätulisiollakansanvoimienja
yhtenäisyydenlisääminen,eisenrikkirepiminen.23LucinaHagman
kuvaanaistentehtävääseuraavasti:”Olkoonnaistenpyhänävelvol-
lisuutenaluodajakannattaatätätarvittavaaeheyttä,sitäymmärtä-

20  Hagman 1906, 19–21; Hallstén 1908, 6; -i. -g. 1907, 29.
21  Räsänen 1906.
22  Friberg 1907a, 5; Hagman 1909, 13.
23  Anonyymi 1908, Naiset vaaliuurnille. Koti ja Yhteiskunta 1908(4); 77, Anonyymi 1905, Uu-

den ajan kynnyksellä Koti ja yhteiskunta 1905(11),135–136; Friberg 1906: Naisten ääni 
1906(1), 2.
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mystä,sitäsukulaisuudentunnettakansanjäsentenkesken.…Josme
voimmeenemmänyhdistääkuinerottaa,niinmelisäisimmekansan
voimia.Josmevoisimmevaltiolliseenelämäämmelevittääsyvem-
män siveellisen arvontunteen, niin ei osanottomme olisi turha”.24

Kunsiveellisyys-sanastoakäytetäänkuvaamaanpoliittisenosallistu-
misentapaa,termisaamerkityksen,jokaonhyvinlähelläsnellman-
ilaista siveellisyyden käsitettä sellaisena kuin se ilmenee valtiossa.
NaisasialiittoUnioninsekäSuomenNaisyhdistyksenaktiivijäsenten
käsityspoliittisestatoiminnastavastaasiisjossainmäärinsitäomaan
omaantuntoonnojaavaakulttuurinjatapojenuudistamistyötä,jonka
Snellmanymmärsipolitiikkana.

Äänioikeusargumentaatiossanaisasianaisettekevätsiisensinnäkin
käsitteellisenliikkeen,jonkaavullahepystyvätperustelemaanpoliit-
tisen toimijuutensa sen samaisen snellmanilaisen siveellisyydenkä-
sitteenavulla,jokaalunperintoimiperusteenaheidänulossulkemi-
selleen.Naisasianaiset riisuvat siveellisyydenkorkeimmanmuodon
mies-konnotaatioista jaesittävät,ettänimenomaannaisten–osaksi
äitiyteen,kasvattamiseenjarauhanrakentamiseenliittyvienkokemus-
tensavuoksi–tulisijohtaayhteiskunnallistakehitystä.Toisaaltasnell-
manilainen siveellisyyden käsite toimii kehyksenä, johon tukeutuen
naisetmäärittelevät,minkälaistapolitiikantulisiolla.Voisikinsanoa,
ettätekemästäänkäsitteellisestäkumouksestahuolimattanaisasianai-
setpitäväthänenvisionsaeettisestäpoliittisesta toiminnasta jaSnell-
maninyhteisestähyvästäelossa”rikkirevityksi”näkemässäänmaassa.

”Siveellisyys” normatiivisena käsitteenä

VaikkanaisasianaistenjaSnellmaninkäsityksetpoliittisestatoimin-
nastavastaavatjossainmäärintoisiaan,siveellisyys-käsitteenkäyttö-

24  Hagman 1906, 70; Hagman 1903, 2.
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tavassatapahtuumerkittävämuutos.KutenTuijaPulkkinenkoros-
taa,Snellmanviittaatermilläsedlighetasenteeseennormejakohtaan,
einäidennormiensisältöön.Kuitenkinmonetporvarillisetnaisasia-
naisetpyrkivätantamaankäsitteellekiinteännormatiivisensisällön,
jokaonkirjoittajastariippueneritavoinpainottunutyhdistelmääi-
tiyttä,kristinuskonperiaatteitajaihmisyysaatetta.Naistenargumen-
taatiossatermisiveellisyyskuvaasnellmanilaisittainpoliittiseentoi-
minnanasennetta,muttamyöstiettyäeettistänormistoa,jokanaisten
tulisituodayhteiskunnanjavaltionperustaksi.

Tässämielessä tapa, jollanaisasianaisetkäyttävät termiä,vastaa
niitämuutoksia,joitaseolikohdannutSnellmaninajatustensaadessa
populaarimpiasävyjähänenkäsitteidensäjatkaessaelämäänsäeril-
läänalkuperäisestäkontekstista.1800-luvunloppuakohdensiveel-
lisyysolikadottanutluovuuteenjauudistamiseenliittyväämerkitys-
täänjatullutyhdistetyksiuskonnollisuuteenjaperinteisiintapoihin.
MarjaJalavanmukaanetenkinfennomaanit lukivatSnellmaniata-
valla,jossayksilönjayhteisöndialektiikkaakoskevatajatuksetkor-
vattiinvaatimuksellatotellaauktoriteetteja.Luovakulttuurinentoi-
minta vaihtui annettuihin normeihin mukautumiseksi, ja kulttuuri
korvautui joukollamuuttumattomiaarvoja janormeja, jotkasaivat
sisältöäkristinuskosta.25

Kristinuskonäytteli tärkeääosaanaisliikkeisiinkuuluviensääty-
läis- japorvarinaistenmaailmankuvassa ja toimiperustananaisten
poliittistaosallistumistakoskevillevaatimuksille.26Äänioikeuttakä-
sittelevissä teksteissä ”siveellisyys” poliittisen toiminnan määreenä
sisältää ajatuksenuudistamisesta ja kehityksestä,mutta samallaon
selvää, ettämonillenaisilleon todellistavainkehitys, jokaonyh-
teydessäkristillistenarvojenlevittämiseen.Kunnaisasianaisetargu-
mentoivat,ettänaistentehtäväontuodapolitiikkaansiveellisyyttä,

25  Jalava 2005, 204–207.
26  Markkola 2002; Ollila 2000.
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monetheistätarkoittavat,ettänaistentulisipyrkiätuomaankristilli-
setarvotlakienjainstituutioidenperustaksi.27EsimerkiksiAleksan-
draGripenbergkirjoittaa,ettätuodakseensiveellisyyttävaltiolliseen
elämään naisten ei tulisi hakea ”tyydytystä politiikan moninaisuu-
desta”vaan”seuratapolitiikassakinkristinuskonikuisiaperustusla-
keja”.28

Naisasianaistenteksteissäsiveellisyysyhdistyykristinuskonohel-
lamyösäidillisiinarvoihinjayhteiskunnalliseenäitiyteen.Hagman
kontrastoisynnyttämisenjasiveellisenäitiyden,johonkuuluutule-
vansukupolvenkasvattaminen,muttamyösyhteiskunnanjalakien
”hedelmöittäminen”äitiydentunteella.29

Useatnaisasianaisetnäkivätnaistenpoliittisenosallistuminenar-
vottomanatai jopavaarallisena,mikäliseeivastaisi tätä”siveellis-
täpolitiikkaa”,jokanaisjärjestöjenpääideologienteksteissähahmot-
tuu.EsimerkiksiMaikkiFribergargumentoitoistuvasti,ettänaisten
osallistumisesta saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä, jos he
osallistuvat intohimoisestipuoluepolitiikkaan.30AlexandraGripen-
bergpuolestaantoteaa,että”...jolleivätnaisettuo[kristinuskonperi-
aatteita]muassaanonheidänpoliittinentoimintansaolevahukkaan
joutunutta...”.31VaikkaLucinaHagmankritisoiargumentointitapaa,
jossa naisten osallistumista perustellaan oikeudenmukaisuuden si-

27  Anonyymi 1908, 49
28  Gripenberg 1905, 92-93.
29  Hagman 1908a, 121; Hagman 1908b, 135.
30  Friberg 1908b, 140–142; Friberg 1908a, 146–148.
31  Gripenberg 1905, 92. Ajatus naisten äänioikeuden hyödyttömyydestä, mikäli naiset eivät 

käytä sitä kristillisten periaatteiden levittämiseen, tulee esille myös muissa Koti- ja Yhteis-
kunta -lehden sekä Suomen naisyhdistyksen aktiivijäsenten kirjoituksissa. Vaikka kristinus-
kon arvoihin viitataan myös Naisten Äänessä, ei yhteys ole mielestäni yhtä suora. Kun Lu-
cina Hagman rinnastaa siveellisyyden kristinuskon opetuksiin (1908a, 118), tai ”sydämeen 
kirjoitetun raamatun” kuuntelemiseen (1908b, 10), on kyse enemmänkin rakkauden ja oi-
keuden ihanteiden noudattamisesta kuin orjallisesta sitoutumisesta kristinuskon moraalisiin 
periaatteisiin.
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jaan hyötynäkökulmilla,32 myös hän implikoi useissa teksteissään,
ettänaistenosallistuminenpolitiikkaan saattaisiolla turha,elleivät
helevittäisipolitiikkaan”siveellistäarvontunnetta”.33

”Siveellisestäpolitiikasta” tehtiin sitenmalli, jonkahaluttiinoh-
jaavankaikkienkansanryhmiennaistenpoliittisenosallistumisenta-
paajapäämäärää.Vaikkatermiä”siveellisyys”käytettiinuseinnaisia
valtaistavassamielessä, sitä käytettiinmyösmäärittelemäänhyvän
naiskansalaisen rajoja. Siveellisyys-käsitteen eri merkitystasot toi-
mivat tässä tapauksessa rinnakkain. Tekstinkohdissa, joissa termiä
käytetäänkuvaamaanpoliittistatoimintaa,onkysesittentoiminnan
asenteestataisitäohjaavistanormeista,senavullakorostetaanyhte-
näisyyttäjakätketääntärkeitänaistenvälisiäeroja.Kuntermisaasu-
kupuolimoraaliajaseksuaalisuuttakoskevanmerkityksen,sitäkäyte-
täänerottelujenjahierarkioidentekemiseen.

Kutentodettu,poliittisentoiminnanyhteydessä”siveellisyys”viit-
taa pyrkimykseen ylittää erot ja yhdistää isänmaa. Sama yhtenäi-
syysperiaatekoskeesitänaiskansalaistenryhmää,jotaäänioikeusar-
gumentaatiossarakennetaan.VaikkaHagmanmyöntää,ettänaisten
väliset, yhteiskuntaluokkaa, asuinpaikkaa, ammattia ja äidinkieltä
koskevaterotovattärkeitäpuoluekantaanvaikuttaviatekijöitä,”si-
veellisissäydinkysymyksissä”hänolettaanaistenolevansamaamiel-
tä.34 ”Siveellisen” poliittisen toiminnan näkökulmasta kaikki muut
erotnäyttäytyvätalisteisinasukupuolelle.Julkisessaelämässänaisten
tuleeollapuoluejaotylittäväyhteneväryhmä,joka”ohjaavaltiotasi-
veelliseensuuntaan”.

Kun kirjoittajat käyttävät termiä sen sukupuolimoraalia ja sek-
suaalisuuttakoskevassamerkityksessä,setoimiitehokkaanaerotte-
lujen jahierarkioiden tekemisenvälineenä.Tämänäkyyerityisesti

32  Hagman 1906a, 32. Myös Käkikoski 1904.
33  Esim. Hagman 1906, 70.
34  Hagman 1906a
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porvarillistennaisasianaistenjatyöväennaistenvälisissäväittelyissä,
joitakäytiin1900-luvunalussa.Vaikkaaiheetvaihtelivatpalvelijatta-
rienasemastajanaistenyötyöstäaviottomillelapsillejaäideilletar-
koitettuihin turvakoteihin, nämä keskustelut käytiin siveellisyyden
käsitteenympärillä.Kyseeiollutainoastaansiitä,pitäisikövaltion
rakentaaturvakoteja,vaansiitä,kuinka”siveellisyys”määritelläänja
kukavoidaannimetäsiveelliseksi.

Avioliitto oli yksi tärkeä kiistan aihe. Suomen Naisyhdistyksen
toimittamassaKotijaYhteiskunta-lehdessäepäsiveellisiksileimattiin
maaseudunjatyöväenluokannaiset,joidenparissaesiaviollinensek-
si jaaviottomat lapsetolivatyleisiä.Työläisnaisaktiivitkiistivätnä-
mäsiveellisennaiseudenjaavioliitonmääritelmät.HildaPärssisen
mukaansuurinrikossiveellisyyttävastaanolivatyläluokannaisten
järjestetytavioliitot,joissa”naisetmyyvätitsensätaloudellisistasyis-
tä miehille, joita he eivät rakasta ja joissa miehet salassa tapaavat
prostituoituja”.35Paljonkiistaaaiheuttimyösniinkutsuttupalvelija-
tarkysymys.KotijaYhteiskunta-lehdessäpalvelijattariapidettiin”si-
veellisinäuhkina”perheillejaheillevaadittiinjopapakollisiasuku-
puolitautitestejä.PalvelijatarlehdenartikkeleissataaskritisoitiinMiina
Sillanpään johdollaporvarismiestenmuodostamaa”siveellistävaa-
raa”, jonka palvelijoiksi pestautuneet nuoret ja viattomat maalais-
tytöt joutuivat kohtaamaan.36Työläisnaisten teksteissä termi siveel-
lisyyseijuurisaapolitiikkaanjavaltioonliittyviämerkityksiä.Mutta
kunkyseon”siveellisyyskysymyksestä”jaetenkinseksuaalimoraa-
lista,hepyrkivätaktiivisestimäärittelemäänkäsitettäkyseenalaista-
enporvarillistennaistensilleantamansisällön.Selvätaisteluvallasta
määritellä,mikätekeeihmisestätaiavioliitostasiveellisen,viittaasii-
hen,ettäkyseessäonmuutakinkuinerimielisyysperheenorganisoi-

35  Pärssinen Työläisnainen 1907/21.
36  Palvelijatarlehti 1905/11–12.
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misesta.Vaikka”siveellisyys”eitässäyhteydessäviittaapoliittiseen
muutokseenvaan–päinvastoin–kykyyneläätiettyjenkristillisestä
perinteestäammentaviennormienmukaistaelämää,seonvoimakas
käsite, jonkakäytölläonpoliittisia seurauksia.Henkilön tai ihmis-
ryhmänkäytöksentaiajatustenleimaaminenepäsiveellisiksitoimii
tapana kyseenalaistaa heidän kykynsä toimia kansalaisina. Siveel-
lisyysymmärrettynäkyvyksieläänormienmukaistajaseksuaalisesti
puhdastaelämäänouseesitenedellytykseksipoliittistenarvostelmi-
entekemiselle.

Kansalaisuudenidea, jotaporvarillisetnaisasianaisetäänioikeus-
argumentaatiossaan konstruoivat, on sukupuolittunut, sillä sisällyt-
täessäänsukupuolenkansalaisuudenmääritelmäännaisetrakensivat
erityistänaiskansalaisuuttamieskansalaisuudenrinnalle.37Tämäkä-
sityskansalaisuudestaolikuitenkinmyösseksualisoitunut,sillänai-
set määrittelivät kansalaisen heteroseksuaaliseksi, perheorientoitu-
neeksi ja ”siveäksi”. Naisia, joiden seksuaalisuus ei täyttänyt näitä
määritelmiä,einähtyymmärrettäviksikansalaisiksi.Sensijaanhei-
dätkäsitteellistettiinvaatimuksettäyttävien”siveellisten”jaäidillis-
tennaiskansalaistenkorjaavanjakohottavantoiminnankohteiksi.

Siveellisenäidin ideaali, jotaHagman,Gripenberg jamuutsää-
tyläis- japorvarisnaisetedistivät,oliemansipatorinenjulkinenroo-
li,muttasamallaserajoittinaistenpoliittisensubjektiudenmahdol-
lisuuksia.Näyttääsiltä,ettäsiveellisestääiti-kansalaisestatuliainoa
kulttuurisestihyväksyttynaishahmo,jonkakauttanaisetolivatym-
märrettäviäpoliittisiatoimijoita.Heidänkykynsäkansalaisinamitat-
tiinsillä,kuinkahyvinhetämänidentiteetinomaksuivat.Senperus-
teellanaisetsaatettiinjakaapäteviinkansalaisiinja”epäsiveellisiin”
naisiin.

37  Esim. Sulkunen 1987; Ollila 1993
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Aktiivista käsitepolitiikkaa ja rajanvetoja

Olentässäluvussaeritellytsiveellisyys-terminmerkityksiäjakäyttö-
tapojasuomalaistennaistenäänioikeusargumentaatiossa.Snellman-
ilainenajatussiveellisyydestäpoliittisenatoimintana,jokaperustuu
omaan,moraaliseenpohdintaanjatähtääkansankehittämiseen,on
teksteissäselvästiläsnä.Verrattunatapaan,jollaSnellmankäsittinai-
setkonservatiiviseksivoimaksi janäki siveellisyydensenkorkeim-
massamuodossaainoastaanmiestenkykyjenmukaiseksi,naisetsaa-
vat aikaan merkittävän käsitteellisen muutoksen. He feminisoivat
poliittisensiveellisyydenkäsitteenjaperustivatitsensäjuurisiksiih-
misryhmäksi, jokaonkaikkeinpätevinkansakunnanohjaamiseen.
Siveellisyyssaateksteissämyöskiinteänsisällönäitiydestä,kristilli-
syydestäjaihmisyysaatteesta.Seeisitenviittaavaintoiminnanasen-
teeseen,vaanmyöspäämäärään,jotakohtinaistentuleepolitiikassa
pyrkiä. Kolmanneksi voidaan erottaa siveellisyyden selkeästi sek-
suaalisuuteen jasukupuolimoraaliin liittyvämerkitys,ajatussiveel-
lisestäihmisestäseksuaalisestipuhtaana.Näidenmerkitystasojenlo-
mittuminenargumentaatiossamahdollistaa terminmuodostumisen
avainkäsitteeksi, jonka avulla voidaan luoda naisten välistä yhte-
näisyyttäjakorostaaeroja,argumentoida,miksinaistentulisisaada
osallistuapolitiikkaanjasuositella,kuinkaheidäntulisisiinätoimia.

Siveellisyys-käsitteenmerkitystenjakäyttötapojentarkasteluaut-
taaymmärtämäänpoliittis-ideologistakontekstia,johonnaisasianais-
tenäänioikeusargumentaatioperustui.Naistenkäyttämäsiveellisyys-
sanasto kantaa mukanaan snellmanilaisia, saksalaiseen poliittiseen
filosofiaan perustuvia ideoita poliittisesta yhteisöstä ja valtiollises-
ta toiminnasta. Yhteydet näkyvät muun muassa naisten ”siveellis-
tävapautta”koskevissapohdinnoissa.Siveellinenvapaussisälsise-
kävoimakkaanitsekasvatuksenideanettäajatuksenvelvollisuudesta
valtiota jakansaakohtaan.Naisetvaativatpoliittistaroolia, jokaei
pelkistynyt poliittisiin oikeuksiin liberaalissa mielessä, vaan käsitti
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velvollisuuden kehittyä itsenäiseksi ihmiseksi ja artikuloida kansa-
kunnantarpeitajatoiveitasekäjohtaasenkehitystä.

Naisasianaistenteksteissäkorostetaan,ettäsydämenjajärjentuli-
si toimiapoliittistenvalintojenperustana.Onhuomionarvoista,et-
tätälleitserefleksiiviselleasenteelleannetaantilaavainsilloin,kun
kyseessäonmiehisenyhteiskunta-javaltiojärjestyksenkyseenalais-
taminen.Arvotjaihanteet, jotkanaisasianaisethalusivattuodapo-
liittisteninstituutioidenjalakienperustaksi,eivätolesamallatavoin
avoinna kaikkien kansanluokkien naisten kritiikille. Käytännössä
pienijoukkoylä-jakeskiluokannaisiapyrkimäärittelemäänsen”si-
veellisenpolitiikan”,jonkakaikkiennaistenoletettiinottavanjulki-
sentoimintansaohjenuoraksi.Samallahejäädyttivätsiveellisyyden
luovuuteenjamuutokseenliittyvänmerkityksenredusoidensenus-
konnollisuudenjaäidillisyydensekoitukseksi.

Siveellisyysymmärrettynämoraalisten ideaalien ja etenkin sek-
suaalisuuttasääteleviennormienseuraamisenajasiveellisyysuuden
luomiseenkannustavanapoliittisentoiminnantapanaovatkiinteässä
yhteydessä.Porvarillistennaisasianaistenteksteissäsiveellisyyssuku-
puolimoraalinpuhtautenalinkittyyyksilönkykyyntehdäkansakun-
nantulevaisuuttakoskeviapäätöksiäjatoimiiedellytyksenäpoliitti-
selletoimijuudelle.Seksuaaliseltamoraaliltaanalempinapidettyjen
työväennaistenoletettiinsitenautomaattisestihyväksyvänsensisäl-
lön, jonkaporvarillisetnaisetkäsitteelleantoivat,kunhemääritte-
livät”siveellisensuunnan”, jotakohtiyhteiskuntaa javaltiota tulisi
kehittää.

Vaikuttaakinsiltä,ettänormatiivisenaidentiteettinäjasuositeltu-
na poliittisen toiminnan muotona siveellinen äitikansalainen ja si-
veellinenpolitiikkasulkivatulkopuolelleenmuitatapojaollanainen
jamuitamahdollisiatapojatoimiapoliittisesti.Samallakunnaisasia-
naiset sisällyttivät naiset kansalaisuuden ja snellmanilaisenpoliitti-
sentoiminnanmääritelmään,heloivataktiivisestirajojasille,kuka
laskettiinkansalaiseksijamikäolisesiveellisyys,jonkatulimäärittää
kansalaisenpoliittistatoimintaa.
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EDVARD WESTERMARCKIN 
”SIVEELLISYYDEN” POLITI IKKA
TuijaPulkkinen

Edvard Westermarck kuului niihin ajattelijoihin, joiden työn seu-
rauksenasiveellisyys-termialkoimenettäämerkitystäänsuomenkie-
lessä.Westermarckitsetoimikansainvälisestiantropologiantutkija-
naeikäkäynytkiistojasuomenkielensanoista.Hänentuotantonsa
olikuitenkinsuuritekijäsiinämuutoksessa,jokaakateemisestamaa-
ilmastakäsinvähitellensyrjäyttiJ.V.Snellmaninkäsitteistön.Tark-
kaankatsoenWestermarckinvoimyösnähdäteksteissäänkäsitepo-
litikoivantämänmuutoksenpuolesta.

SenenempääWestermarckkuinSnellmankaaneikirjoittanutsuo-
menkielellä.Ruotsinkielisyyseikuitenkaanheikennäkummankaan
asemaasuomenkielisensiveellisyys-käsitteenhistorianvaikuttajana.
Suomen jaruotsinkielikietoutuvat tiiviisti toisiinsavarsinkinSuo-
messakäydyssäabstraktissaakateemisessakeskustelussa,jotensuo-
men käsitehistorian yhteydessä on aina välttämätöntä tarkastella
myösSuomessakäytettyäruotsia.1Politiikan,moraalinjaseksuaali-

1 Suomen ja ruotsin kielen yhteenkietoutumisesta suomenkielisen poliittisen käsitteistön his-
toriassa ks. ”Johdanto” teoksessa Hyvärinen et al. (toim) 2003, 917.
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suudensuomenkielinentermistömuotoutuikäännöksissäsuomenja
ruotsinsekämuidenkieltenvälillä.

Vielä suomea ja ruotsia olennaisempaa Snellmanin ja Wester-
marckin työssä olivat kuitenkin heidän kansainväliset kielensä.
Snellmankirjoittikansainvälisentuotantonsasaksaksi,kuntaasWes-
termarckinakateeminenpääkieliolienglanti, jollaeiennenhänen
aikaansaollutmerkittäväärooliaSuomenakateemisessamaailmas-
sa.EinoKailankerrotaanmyöhemmin todenneen,että juuriWes-
termarckavasisuomalaisilleenglanninkielisenajattelunmaailman.2
Samanprosessinvoimyössanoavähitellensulkeneensuomalaisil-
tasaksankielisenmaailman,varsinkinkunenglanninkielenasema
onsittemminvahvistunutjamuodostunuttoisenmaailmansodanjäl-
keenhallitsevaksi.Akateemisenkielensiirtymäsaksastaenglantiin
liittyy olennaisesti myös siveellisyys-termin historiaan sekä termin
liikkumiseenkohtivanhahtavaajasääntöihintarkentuvaaseksuaali-
suuteenliittyväämerkitystä.Tässäsiirtymässätärkeävälittäjänrooli
onmoraalifilosofialla.

TarkastelenkintämänluvunensimmäisessäosassaSnellmaniaja
Westermarckiamoraalifilosofeina.ToisessaosassaperehdynWester-
marckin tekstien siveellisyyteen liittyvään käsitepolitiikkaan siten,
että seuraan sanan tapa (custom) käyttöähänen teksteissään jakyt-
kensenhänenfilosofisistavalinnoistaanjohtuviintarkastelunäkökul-
miin.LuvunviimeisessäosassakeskitynWestermarckinsukupuolta
koskeviinajatuksiin.SekäSnellmaniaettäWestermarckiakiehtoija
askarruttise,ettämoraali–tavatjauskomuksetsiitä,mikäonhyvää
japahaasekäoikeaajaväärää–vaihteleeerikulttuureissa.Molem-
pia ajattelijoita kiinnosti toisin sanoen erityisesti se, mitä nykyisin
kutsutaan moraalisen relativismin ongelmakentäksi. Sukupuolten
järjestystä,erityisestiavioliiton japerheenolemassaoloa jaasemaa

2  Morris Ginsberg lainaa Kailan lausuntoa Westermarckin oppilaalta Agnes Dawsonilta saa-
mansa kirjoituksen perusteella. Ginsberg 1982, 21–22 sekä nootti 18, 23. 
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molemmatkuitenkinpitivät relatiivisuuden tuollapuolenolevana,
ajastajapaikastariippumattomanavakiona.Tässäheidänsukupuo-
lipolitiikkansaon samansuuntainen, vaikkaheperustelevatkin sen
täysinerilaisillafilosofisillakeinoilla.

Snellmanilleuusikeskeinenajatusolikansakunta,jokanäyttäytyi
ennenkaikkeakielellisenäyksikkönä,muttamyösmoraalisäännöil-
tään toisista kansakunnista poikkeavana yksikkönä. Snellman ko-
rostaaerikansakuntien tapojenpoikkeavan toisistaan jahänpitää
tärkeänäsitä–relativistista–periaatetta,ettäkansakuntienitsemää-
räämistä tapojensa suhteenkunnioitetaan.Westermarckia taaskut-
sutaanyleisestirelativistiksijahäntutkiperusteellisestijuurierikan-
sojen erilaisia tapoja. Moraalifilosofisissa teoksissaan Westermarck
pyrki kuitenkin pikemminkin osoittamaan, että kulttuurisesta eri-
laisuudestahuolimattaonsuurimääräuniversaalisestihyväksyttyjä
moraalisääntöjä.3

Moraalifilosofeina Snellman ja Westermarck toimivat kumpikin
aikansa poliittisissa ja filosofian poliittisissa ympäristöissä. Käytän
omissatutkimuksissanikäsitettä”filosofianpolitiikka”viitatessanisii-
henkamppailuun,joitaerifilosofisiaperusolettamuksiaomaksuneet
kirjoittajat harjoittavat suhteessa toisiin perusolettamuksiin. Usein
omanfilosofianpoliittisen”puolueen”keskeinenkäsitteistö toistuu

3  Sekä Snellmania että Westermarckia on kutsuttu eettiseksi relativistiksi. ”Eettinen relativis-
mi” on yksi yleisistä oppikirjamäärittelyistä Westermarckin ajattelusta. Hän käytti myös it-
se relativismi-termiä omasta ajattelustaan, ja yksi hänen myöhäisistä teoksistaan vuodel-
ta 1932 on nimeltään Ethical Relativity. Teos ilmestyi myös ruotsiksi nimellä Etisk relativism 
1949. Westermarckin eettisestä relativismista ks. Stroup 1982, xi,; Ginsberg 1982, 9 ja Iha-
nus 1990, 227–229. Snellman taas ei itse käyttänyt itsestään tätä termiä, ja relativismin hä-
nen yhteydessään on nostanut esille yksi hänen seuraajistaan Helsingin yliopiston filosofian 
professuurissa, Jussi Tenkku. Ks. Tenkku 1973 ja Tenkku 1984. Relativismilla voi moraalifi-
losofisena kantana mielekkäästi tarkoittaa sen vakavasti ottamista, että eri kulttuureissa val-
litsevat erilaiset säännöt ja arvot, ja että on kiinnostavampaa paneutua tämän asian luomiin 
tilanteisiin ja ongelmiin sen sijaan, että pyrittäisiin ensi sijassa löytämään yleisen moraalin 
kaikkialla pätevä ydin.
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teksteissä ja kilpailevien lähestymistapojen käsitteistöä kartetaan.
Kirjoittajat saattavatmyös tehdä taitaviafilosofianpoliittisia ”siirto-
ja”,esimerkiksivallatavanhankäsitteenuuteenkäyttöön.4

SnellmaninjaWestermarckinfilosofianpoliittisetympäristöt,hei-
dän käsitteelliset valintansa ja taktiset käsitteelliset siirtonsa näissä
ympäristöissä ovat osa siveellisyyden käsitteen historiaa. Wester-
marckin englantilaisen empirismin mukaiset käsitteelliset valinnat
asettuivat kilpailemaan filosofianpoliittisesti saksalaisen idealismin
käsitteidenkanssamyösSuomessa.Snellman (1809–1883) ei enää
ollut henkilökohtaisesti vaikuttamassa suomalaiseen akateemiseen
maailmaan,kunWestermarck(1862–1939)aloittiomanintellektuaa-
lisentaipaleensa,muttahänenperintönsävaikuttiedelleenvahvasti
fennomaanisessapolitiikassajaakateemisessakielenkäytössä.

Westermarck ja Snellman sijoittuvat sekä filosofisilta että myös
maailmanpoliittisilta perspektiiveiltään erilaisiin tilanteisiin. Snell-
mankatsoimaailmaasaksalaisenidealisminkauttaherderiläisittäin5

4  Filosofian politiikaksi kutsuttu kamppailu tapahtuu käsitteiden valintojen ja käsitteiden toi-
siinsa liittämisen muodossa, ja kirjoittajat voivat harjoittaa sitä teksteissään enemmän tai vä-
hemmän tietoisesti. Kirjoittajan siirto saattaa olla myös esimerkiksi alentaa jonkin käsitteen 
asemaa yhdistämällä se halveksittuihin asioihin tai vastaavasti ylentää aiemmin ikäväksi 
miellettyä käsitettä yhdistämällä se yleviin asioihin. Merkittävä siirto filosofian politiikassa 
on täysin uuden käsitteen käyttöön otto, jolloin muodostuu uusi merkitys, kuten esimerkiksi 
Hegelin käyttöön ottama Sittlichkeit. Filosofian poliittiset siirrot tapahtuvat määrätyssä ym-
päristössä: tiettynä aikana käsitteellisessä kamppailussa on yleensä mukana kilpakump-
paneiden joukko, jotka ovat suhteessa toisiinsa, ja aikakausien muutoksessa on usein ky-
se siitä, että yksi käsitteellinen verkosto voittaa ratkaisevasti toisen. Käsitteellisiä siirtoja on 
tutkittu perinteisesti retoriikan alueella, ja poliittisen ajattelun historian tutkimuksessa. Eri-
tyisesti Quentin Skinner on viime vuosikymmeninä ollut tunnettu tämän suuntaisesta tutki-
musintressistä. Samaisen tutkimusintressin voi kuitenkin käsittää myös laajemmin tekstien 
poliittiseksi lukemistaidoksi ja poliittiseksi ajatteluksi, jollaisena se on käsitetty esimerkiksi 
Suomen akatemian ”Poliittinen ajattelu ja käsitemuutokset” -huippuyksikön (2006–2011) oh-
jelmassa. 

5  J. G. Herder (1774–1818) oli keskeisimpiä kulttuuriin perustavan kansakunnan ajatuksen 
luojista. Snellmanin kansallishengen ajatuksesta Ks. Pulkkinen 1986.
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erillistenkansakuntiennäkökulmasta.Hänenperspektiivinsäavau-
tuiaiemminRuotsinjasittemminVenäjänmonikansaiseenvaltakun-
taanasettuneestaSuomensuuriruhtinaskunnastakäsin.Kielellisenä
vähemmistönäimperiuminperiferiassaelävänkansankulttuurisenja
oikeudellisenautonomisuudenvaadetaustoittihänentieteellistätyö-
tään.Westermarckinvalitsemafilosofinenlähiympäristöolienglan-
tilainenajattelutraditio,jahänentieteellisenmaailmankeskuksensa
oliLontoo.Lontooolimyöskinlaajimmillaanolevan,voimakkaan
Brittiläisenimperiuminkeskus, jostahallittiinympärimaailmansi-
joittuvia kulttuureiltaan erilaisia alueita. Riippumatta varsinaisis-
tapoliittisista suuntautumisistaan,WestermarckperiLontoosta tie-
teelliseentyöhönsäsisältyväksinäkökulmaksiimperiuminytimestä
maailmaaarvioivankulttuurienhierarkiannäkökulmanjasitähei-
jastavanuniversalismin.

SnellmaninjaWestermarckinvalitsemienfilosofistenperinteiden
jakäsitteistöjenerotovatsyvätjaniistäseuraaerilainensuhdepaitsi
siveellisyydenkäsitteeseen,myösargumentointitapoihin.Esitäntäs-
säluvussa,ettäWestermarckintavan(custom)käsitteenkäytössävoi
erottaaainakinkolmeerilaistahegeliläiseensiveellisyyteenliittyvää,
käsitepoliittistaulottuvuutta, jotkaheijastavataikakaudenfilosofian
politiikkaa.Esitänmyös,ettävaikkaWestermarckfilosofisenperin-
teeneroavuudenvuoksiperusteleekantansatäysineritavallakuin
Snellman,hänentieteellisessätuotannossaanharjoittamatosiasioilla
politikointi avioliiton alkuperäisyyden puolesta lähentää häntä su-
kupuolipoliitikkonaSnellmaniin.Molemmatvahvistavattieteellisel-
lätuotannollaan1800-luvunuuttaydinperhettäjaavioliittoayhteis-
kunnanperustana.
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Snellman ja moraalifilosofia

Snellmanopiskelifilosofiansa1820-luvullaTurussa,jossatieteenalaa
harjoitettiinhyvinyksiselitteisestisaksalaisenidealisminperinteessä.
Snellmaninfilosofisessamaailmassamoraalifilosofianperustantarjo-
siKantinmoraalioppi.Selähteeajatuksesta,ettäihmisetovatolioita,
jotkaeivättoimiainaluonnollistenintressiensämukaisesti,vaanjot-
kakykenevättoimimaanmyösvastoinomaaetuaan.Tämäonasia,
jotaKantkutsuuvapaudeksivastakohtanaluonnollejasemerkitsee
hänellesuurtaeroa ihmisen jaeläimenvälillä.Luonnonolio toimii
oman luonnollisen etunsa eli tarpeidensa ja viettiensä mukaisesti,
muttaihmisetovatsekäluonnonolioitaettävapaita.Ihmisetvoivat
yksinkertaisesti tyydyttääluonnollisia intressejään,muttahevoivat
myöstoimiamoraalisistavaikuttimista,yksinomaansiksi,ettäjokin
onhyväätaioikein.Ihmisetjakavatasioitahyviinjapahoihin,oikei-
siinjavääriin,jatämätosiasiaonKantillenimeltäänvapaus.

Vapaudenkeskeinenpaikkaonomatunto.Kantinmoraalifiloso-
fiankeskeinenajatusonitseäänjatoimintaansajatkuvastitarkkaile-
va, oman toimintansa sääntöjä pohtiva, reflektoiva moraalisubjek-
ti.Reflektoidessaanjapohtiessaanmoraalisubjektikäyttääjärkeään.
JärjenkäyttöjamoraalikykykuuluvatKantinmoraalissasiisolennai-
sestiyhteen.Järjellisiäyleisiäsääntöjäsisimmässäänpohtiessaanmo-
raalisubjektilöytääoikeantavantoimia.

Opiskellessaan1880-luvullaWestermarckkuulikylläpaljonKan-
tista, mutta tämän filosofointitavan opetteleminen ei ollut hänen
maailmassaanyhtäkiehtovaakuinajanmuotiajatukset, joidenmu-
kaanWestermarckvalitsimyöskielellisenorientoitumisensa,saksan
sijastaenglannin.1800-luvunlopunEuroopannuoriavetävissäaja-
tustavoissaluonto,elämänprosessijaihminensenosanasekäluon-
toahavainnoivajaselittävätiedeolikiehtovaa.Ajansuurinimioli
Darwin.”Reflektio”,”järki”ja”vapaus”olivatvanhanaikaisiakäsit-
teitä”luonnon”,”lajin”,”kokemuksen”ja”havainnon”rinnalla.
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KantintarjoamanpohjavireenlisäksimerkittäväajatusSnellma-
nin ympäristössä oli 1800-luvun alun itäisen Keski-Euroopan vai-
kuttava ideologinen tekijä, ”kansan” käsitteen ilmaantuminen aja-
tuksellisillemarkkinoille.JohannGottfriedHerderolitärkeätoimija
siinä käsitteellisessä vallankumouksessa, jossa termit kansa ja kan-
sakuntayhdistettiinensikertaaajatukseenkieltenjakulttuurienai-
nutlaatuisuudestajaalkuperäisestäerityislaatuisuudesta.Tämäajatus
muodostuiSuomessaäärimmäisentärkeäksihistorialliseksi tekijäk-
si:suomenkieltäpuhuvillemuodostuiyhtäkkiäarvojatulevaisuus.
MyöskinSnellmaninvarsinainenfilosofinenesikuva,GeorgFried-
rich Wilhelm Hegel, oli sisällyttänyt kansoja ja niiden erillisyyttä
koskevanajattelunfilosofiseenjärjestelmäänsä,vaikkakansaeikuu-
lukaanhänenkäsitteistöönsä samalla laillakeskeisesti kutenSnell-
manilla.

Snellmaninhegeliläisetkysymyksetlähtivätedellämainituistaele-
menteistä:hänelleolitärkeääpitääylläKantinmoraalisentoimijan
elimoraalisubjektinajatusta.Keskeisessäosassahänenajattelussaan
olimoraalikyvylläeliomallatunnollavarustettuyksilö,jokapohtiija
tekeepäätöksiäsiitä,mikäonhyvääjamikäpahaa,mikäoikeinja
mikäväärin.Yhtätärkeäelementtihänenajattelussaanonse,ettäon
toisistaaneriäviä,kansallisiakulttuurejajaettäeroavuudetkoskevat
myösjanimenomaansitä,mitäpidetäänhyvänäjamitäpahana.Kol-
masSnellmaninhegeliläisiäkysymyksiäohjaavaelementtiolivan-
hempaaperua.Siinäonkyseluonnonoikeudentraditiosta,jossaole-
tetaaneräitäpysyviksioletettujaoikeusperiaatteita.Näihinkuuluvat
oikeuspersoonanajatus,sopimuksenajatussekäomaisuudenajatus.
Näiden kolmen elementin: luonnonoikeuden, yksilöllisen omaan-
tuntoonperustuvanpäätöksenteonjaerilaistenkulttuurienolemas-
saolonyhteensovittaminenoliSnellmaninkysymyshänenpohties-
saanmoraalistapäätöksentekoa.

Snellmankysyikirjoituksissaan,mitenmoraalisenarvioimisenta-
pahtumatulisiymmärtääjamitentulisimoraalisestiarvioida.Pelk-
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käluonnonoikeuseiriitäratkaisemaanoikeuskysymyksiä,koskasen
säännöksetovathyvinyleisiäeivätkäsiksikykeneratkaisemaaneri-
tyisiäkysymyksiä.Myöskäänpelkkäkantilainenajatusreflektoivasta
moraalisubjektistaei riitäSnellmaninmukaanyksittäisessämoraa-
lisenarvioinnintilanteessa.Yleisiäjärjellisiäsääntöjäsisimmässään
pohtiessaanmoraalisubjekti löytääkyllä itselleenoikean tavan toi-
mia,muttaseeioleriittäväkriteerioikealleteolle.Moraalistatoimin-
taansapohtivaottaaainamyöshuomioonomassayhteisössävallitse-
vamoraalisäännöstön,Snellmaninkäsitteistöllä”kansantavatjalait”.
Pelkkäänsisäiseenpäätökseenvetoamineneiolekokokuvausmo-
raalisenharkinnantilanteesta,japelkästäänsisäiseenpäätökseenve-
toamallavoipäätyävääräänarvostelmaan.Sisäinenpäätösonolen-
nainenjavälttämätöntekijäjokaisessamoraaliarvostelmassa,mutta
niinonmyössetosiasia,ettämoraalistapäätöstätekeväonsijoittu-
nutjohonkinyhteisöön,jossavallitseetietynlainen,tosinkokoajan
historiallisestimuuttuvamoraalisäännöstöelikäsityssiitä,mikäon
hyvääjamikäpahaa,mikäoikeinjamikäväärin.Nämäsäännöstöt
ovatjokaisellekansallekunakinaikanaerilaisetjamuuttuvatkansan
omanhistorianmukaisesti,eikäniitäyhdistämässäolemitäänyleistä
kansojentapojenmoraalia.Moraalisäännöstöontoisinsanoenviime
kädessärelatiivinenaikaanjapaikkaannähden.

Snellmanillaonomanimikullekinkolmelleelementilleoikeus-
ajattelussaan.Luonnonoikeuson”abstraktioikeus”,kantilaisenmo-
raalisubjektin sisäiseen päätökseen liittyvä osuus on ”moraali”, ja
kansantapojajalakejakoskevaosuus,johonsamallasisältyvätedel-
lisetosat,onnimeltään”siveellisyys”(sedlighet,Sittlichkeit).

Siveellisyysonsiiskäsite, jollaon tietty tehtäväSnellmaninhe-
geliläisessä,järjestelmänmuotoiseksirakennetussaajattelussa,jossa
keskeisilläkäsitteilläon tarkka suhde toisiinsa.Siveellisyydessäon
kyse tavoista (Sitte, sed), mutta ei pelkästään tavoista. Siveellisyys,
kolmantena osuutena hegeliläisessä järjestelmällisessä esityksessä,
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onmyössisällyttänytitseensäkaksiedellistäosaa,abstraktinoikeu-
den ja moraalin. Kansan tapoihin ja lakeihin sisältyvät abstraktin
oikeudenyleisetperiaatteet, jakansantavat jalaitmuuttuvatkoko
ajanyksittäistenihmistentehdessämoraalisiaarvostelmia.Kokotä-
mäajatusliikkeessäolevasta,yksittäistenihmistenaktiivisuuteenno-
jaavasta,yhteisöneettisestämaailmastasisältyy”siveellisyyden”he-
geliläiseenkäsitteeseen.

Snellmaninmoraalioppionsaumattomassayhteydessähänenyh-
teiskuntafilosofiaansa. Moraalisessa päätöksenteossa on kyse myös
yhteiskunnallisestajapoliittisestapäätöksenteosta.Snellmanerottaa
vahvasti yhtäältä pelkästään yhteiskunnallisesti lainkuuliaisen toi-
minnan,jossavainnoudatetaanolemassaoleviatapojajalakeja,ja
toisaaltapoliittisestiyksilönomaanarviointiinperustuvanmuutos-
hakuisenyhteiskunnallisentoiminnan.Jälkimmäistätoimintaa, jos-
sasekänoudatetaanolemassaolevaajärjestystäettäennenkaikkea
muutetaansitä,hänkutsuu”siveelliseksitoiminnaksi”.”Siveellinen
toiminta”Snellmaninsanastossamerkitseeyhteiskunnallisissaarvos-
telmatilanteissasellaistatoimintaa,jossayksilötekeesisäisenmoraa-
lisenpäätöksenniin,ettäkuunteleeomantuntonsaääntäpyrkiessään
tavoittamaanyhteisöntapojenoikeankehityssuunnan.Siveellisessä
toiminnassa siisyhdistyvätomatunto jakansan tapojenreflektoiva
ajattelu.

Snellmanin filosofianpoliittinen tilanne oli vahvasti hegeliläisen
kysymyksenasettelun sisäinen tilanne, ja hänenkäsitteelliset valin-
tansa johtuivat luontevastihänenfilosofisestaympäristöstään.Hän
eimyöskäänollutainoahegeliläinenvaanyksiuseampienjoukossa.
Snellmaninomasiirtohegeliläisessäfilosofianpolitiikassaolikanti-
laisenmoraalineliomanomantunnonelementinkorostaminenhe-
geliläisessä järjestelmässä. Systemaattisessa esityksessään Hegeliin
nähdenSnellmanmoraalistaaluonnonoikeuttajakorostaamyössi-
veellisyydessämoraalin,oliomansisäisenomantunnonmukaiseen
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päätöksentekoonperustuvaaosuutta.6Hänenyhteiskuntafilosofiaan-
saluonnehtiisenvuoksitietynlainenyhteiskunnallinenmoraalinen
rohkeus:täytyyuskaltautuatekemäänomiapäätöksiäsiitä,mikäon
oikeinjahyvääkaikillejakokokansakunnalle,vaikkamillääneivoi
varmistuaolevansaoikeassa.

Siveellisyys tulee terminä Snellmanin kielenkäytössä kytketyksi
kahteeneriajatukseen.Yhtäältäsiveellisyysliittyysiihenajatukseen,
että tavat, kuten laitkin, ovat kulttuurisesti autonomisen yhteisön
omintaolemistajaniidenmuutosonymmärrettäväyhteisönitsensä
hallitsemisenprosessina.Toiseksisiveellisyysliittyyajatukseensiitä,
ettämoderniyksilöarvioikokoajanomankulttuurinsatapojajala-
kejajatekeeitsenäisestipäätöksensäsiitä,minkäsuuntainenmuutos
niissäonkansakunnallehyväksi.

Siveellisyys-termi tuli Snellmanin käyttöön filosofianpoliittisista
syistä:seonkeskeinenhegeliläisenajattelunseurauksenamuodos-
tunutuusikäsite, jokakokoaamonikerroksisenajatusrakennelman
luonnonoikeudesta,moraalista jatavoista.Siveellisyydestätulikui-
tenkinSnellmaninpoliittisenhahmonmyötävaikuttavasanamyös
suomalaisessapäivänpolitiikassa.Seolikeskeinentermi,jokayhdis-
ti yhtäältä kielellisesti vähemmistössäolevankansanpuolestahar-
joitetunkulttuurinationalistisenpolitiikanjatoisaaltamoderninde-
mokraattisenyhteisönajatuksensekävaatimuksenosallistuasiihen
yksilöllisesti.Siveellisyysterminäviittasisamallakertaasekäkulttuu-
riseenerityisyyteen(erityisiintapoihin)ettäpoliittiseenrohkeuteen
puolustaakulttuuristaerilaisuuttajasenmäärittämistä.Seoliikään
kuinidentiteettipoliittineniskusana,jollaiseksisemuodostuikinfen-
nomaanienkäytössä.

6  Moraali on tärkeä ja usein vähälle huomiolle jäävä elementti Hegelin ajattelussa. Moraali-
osan asemasta Hegelin oikeusfilosofiassa Siep 1982 ja 1992 sekä Pulkkinen 1990 ja 1997. 
Snellman kuitenkin vielä nostaa huomattavasti moraalin osuutta esittäessään versionsa He-
gelin järjestelmästä. Pulkkinen 1989, 1996 ja 1999.
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Westermarckin moraalioppi

Westermarckin moraaliopin perusteet olivat hyvin erilaiset kuin
Snellmanin:kutenjotodettiin,ajassaliikkuvatkiintoisatteematoli-
vatelollinenluontojakokemusperäisyys.Westermarckolikiinnos-
tunut ajattelusta, jokapyrki löytämäänvastaukset filosofisiinkysy-
myksiin ensisijaisesti havainnoivalla, kokemusperäisellä tiedolla.
JosKantinajattelunhallitsemassaSnellmaninmaailmassamoraaliin
kuuluvatennenkaikkeaajattelu, reflektio,arvostelma ja järkiylei-
simpinävarmuudenlähteenä,niinWestermarckinfilosofisessamaa-
ilmassajärkeilyeioleluotettavakeino.Sensijaanpyrkimysonpa-
lauttaaasiatkokemiseen:kokemusjaempiirinenhavainnointiovat
olennaisiaperusorientaatioitajavarmuudenlähteitä.

Westermarckjahänenesikuvansaolivatkiinnostuneettutkimaan
etiikkaa”tieteellisesti”.Tieteellisenetiikanpyrkimyseiollutensisi-
jaisesti löytää sääntöjä toiminnalle, vaan tutkia moraalitietoisuutta
tosiasiana.Olennaistatämäntehtävänasettelunkannaltaolihavain-
noidaempiirisestijasaavuttaakokemustaihmistenmoraalijärjestel-
mistä.Vaikkasuuntaus johtaa loogisesti tutkimaanantropologisesti
jasosiologisestivertaillenmoraaliaeripuolillamaailmaa,niinteh-
tävänasetteluonkuitenkinolennaisestifilosofinen.Westermarcktuli
tunnetuksiantropologinajasosiologina, jollaolivaltavamääräke-
rättyätietoasosiaalistenyhteisöjen–hänenterminologiassaan”kan-
sojen”, ”rotujen” ja ”heimojen” – tavoista,muttahänenkysymyk-
senasetteluissaan oli pohjimmaisena aina filosofinen vire: tiedon
kerääminentavoistavastaakysymykseenmoraalistatosiasiana.

Keskeinen tekijäWestermarckin teoriapoliittisessa tilanteessaoli
Darwinintyöjamaineikkuus,ennenkaikkeateoriaelollisestaevo-
luutiosta.Evoluutioteorianpääkäsitteetolivat”biologia”,”laji”,”elä-
mä”,”lajinsäilyminenjajatkuminen”.Teoriankeskeinenantituol-
loisessatilanteessaolimyössenpolitiikkakristinuskonsuhteen:siinä
olikyseessäajatuskehityksestä,jollanäyttiolevansuuntajapäämää-



164 Tuija Pulkkinen

rä,muttapelkästäänluonnonjaelämänprosessinperusteellailman
teologistakehystä.7

Westermarckkirjoittitapojenhavainnoinnin,luokittelunjaselittä-
misenlisäksimyöseksplisiittisestimoraalifilosofiasta.Hänkiinnostui
jovarhainbrittiläisestämoraalifilosofiastajaerityisestiAdamSmit-
hinTheoryofMoralSentimentsolihänelletärkeäteos.Tässäkinajat-
telussa hallitseva käsite on kokemus, ei järki tai ajattelu. Kyse on
elollisten olioiden kokemuksista, tuntemuksista ja tunteista. Smith
palauttaamoraalisetarvostelmatviimekädessähyvänjapahanolon
tunteisiin eli kokemuksiin miellyttävästä ja epämiellyttävästä. Mo-
raalieisiisolehänelleerillinenintressistävapaajajärkeenperustuva
kyky,kutenseoliKantille.

NäistätekijöistämuodostuuWestermarckinkysymyksenasettelu.
Evoluutioteoriankehyksessähänkysyyennenkaikkeaalkuperääja
syytäkäyttäennäitäkäsitteitämelkolaillatoistensakanssasamassa
merkityksessä.Alkuperälläjasyyllähänviittaaennenkaikkeabiolo-
gisiinehtoihintaieloonjäämisarvoon.Esimerkiksiavioliitonsyytai
alkuperäonsentarjoamapidennettyvanhempiensuoja,jokaedes-
auttaaeloonjäämistä.

Moraalikäsitteet,kutenhyväjapahasekäoikeajaväärä,palautu-
vatWestermarckinmukaan tunteisiin, jotkaviimekädessä liittyvät
eloonjäämiseenjalajillehyödylliseen,nimittäintuskankarttamiseen
japositiiviseensuhtautumiseennautintoajamielihyväätuottavaan.
Paheksuntaonaggressiivisuuttatuskaajakipuatuottavaakohtaanja
hyväksyntäpositiivistasuhtautumistanautintoa jamielihyvää tuot-
tavaakohtaan.WestermarckseuraaAdamSmithiämyössiinä,että
hänanalysoihyväksyntääjapaheksuntaasympatianavulla.Hyväk-

7  Darwin ei itse korostanut tarkoitusta valinnassa, johon evoluutio perustuu. Hän oli kiinnostu-
nut siitä, että valintaa tapahtuu ja että valinta on seurausta tietyistä ominaisuuksista. Sen si-
jaan evoluution päämäärästä hän ei spekuloinut. Tästä huolimatta monet Darwinin seuraa-
jat ovat tulkinneet evoluutioteorian tekevän elämästä sittenkin päämääräisen prosessin. 
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symme,kunvoimme jakaa tunteen,paheksumme,kunemmevoi
sitäjakaa.

Moraaliseenhyväksyntäänjapaheksuntaanelimoraaliseenemoo-
tioonkuuluuWestermarckinmukaankuitenkinpelkänhyväksynnän
japaheksunnanlisäksise,ettäarviotehdäänilmanomaaintressiä,eli
ollaanpuolueettomiaarvioitsijoita.Tässäkohdinonmielenkiintois-
ta,ettäWestermarcktuleeitseasiassahyvinlähelleKantinkuvausta
moraalista nimenomaan omasta, luonnollisesta intressistä vapaana
toimintana.KutenGeorgHenrikvonWrightonhuomauttanut,hän
eitästähuolimattatässäyhteydessäkeskusteleKantista.8Tämäliit-
tyysiihen,mitäkutsunfilosofianpolitiikaksi.Westermarckinfiloso-
fiapoliittinen siirtymä saksankielisestä englanninkieliseen keskuste-
luunmerkitsikäsitteellisiävalintoja.VaikkaWestermarcktaisisaksaa
jaKantolihänelleopintojenperusteellatuttu9javaikkahänennä-
kemyksensäintresseistävapaastaarvostelmastaitseasiassamuistut-
taahyvinläheisestiKantinoppiaintresseistävapaastaarvostelmas-
ta,hänkeskusteleetietoisestienglantilaisenperinteenkäsitteillä,eikä
sellaisillakantilaisillakäsitteilläkuin”järki”ja”vapaus”.

Tosiasioiden politiikka

WestermarckinmoraaliakäsitteleväkaksiosainenteosTheOriginand

DevelopmentoftheMoralIdeasilmestyivuosina1906–1908.Siinäesi-
tetään paitsi oppi moraalisista emootioista, myös suuri määrä ha-
vaintotietoa sosiaalisista instituutioista, jotka selitetään viittaamalla
perustallaoleviinemootioihin:hyväksyntäänjapaheksuntaan.Mo-
raalisääntöjensisällönsuhteenWestermarckintutkimustuloson,että

8  Von Wright 1982, 27–28 ja 47–48.
9  Kant oli ensimmäinen filosofi, johon Westermarck filosofian opinnoissaan Th. Reinin oppi-

laana tarkemmin perehtyi. Von Wright 1982, 27.
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merkittävistäeroavuuksistahuolimattaihmiskunnanmoraalikäsityk-
sissä vallitsee huomattava samanlaisuus. Myös hänen ilmaisujensa
mukaan ”sivistymättömien kansojen” ja ”alempien rotujen” paris-
samurhajavarkausovatkiellettyjä,hyväntekeväisyys,velvollisuus
jaanteliaisuushyvejavalehteluauseinvältetään.Laajallelevinnei-
näkulttuurinuniversaaleinapiirteinähänpitiomistusoikeutta,ran-
gaistuksenideaajaerilaisiaavioliitonsääntöjä,kuteneksogamiaaeli
kieltoanaidaläheisestäsukulaispiiristä.

Westermarcknojaaevoluutioonsikäli,ettähänselittisosiaalisiail-
miöitäeloonjäämiselläjaluonnollisellavalinnalla.Häneiollutkui-
tenkaan kiinnostunut esimerkiksi tarkentamaan evoluution asteita
inhimillisissä sivilisaatioissa. Silti hän puhuu kautta tekstiensä ”al-
kukantaisesta”sekä”alemmasta”,”kehittyneemmästä”ja”korkeam-
masta”.Westermarckeiolluttässäkielenkäytössäpoikkeus.Vahvas-
tikulttuurejahierarkisoivakielenkäyttö (myös sellaiset termitkuin
”raakalaiset”,”villit” ja”barbaarit”)oliyleistäantropologiassaaina
1970-luvulle.Vastasilloinkolonialismitietoisenkeskusteluntulokset
alkoivatnäkyämuuttuneenakielenkäyttönä.

KunWestermarckiasanotaanmoraalirelativistiksi,niinkuinhän
itsenimittiitseäänjaniinkuinhäntämoraalifilosofianyleisesityksis-
säuseinkutsutaan,ontärkeäähuomata,ettärelatiivisenvastakäsite
eioletässäuniversaalinen,vaanobjektiivinen.Westermarckinniin
kutsutturelativismionsitä,ettähäneiuskonutolevanobjektiivista
eli yleiseen järkeenperustuvaamoraalia. Sen sijaanhänpalauttaa
moraalin subjektiivisiin miellyttävän ja epämiellyttävän tuntemuk-
siin.Moraalieihänenmukaansaperustuyleiseenpäättelykykyyneli
järkeen,vaanmoraalisettermitovatyleistyksiätaipumuksestasaada
aikaantiettyjätunteita.Taipumusnähdämoraalisetarvostelmatob-
jektiivisinaperustuuainoastaansiihen,ettämoraalisääntöjäyleensä
kunnioitetaan.Westermarckinmukaaneioleabsoluuttisiamoraali-
siaperiaatteita,onvainsosiaalisiakonventiota.
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Westermarckolikuitenkinvakuuttunutsiitä,ettäsosiaalisissakon-
ventioissaonuniversaalejapiirteitä.Hänolikiinnostunutlöytämään
yleisyyksiä, toisin sanoen juuri universaalin jäljittämisestä. Vaikka
häneiuskonut,ettäonjärkeenperustuvia,yleisiämoraaliperiaattei-
ta,hänpyrkiempiiriseentutkimukseenperustuvanfilosofianpolitii-
kanpuitteissanimenomaanluomaanyleistyksiä.Meidänaikamme
kysymykseenmoraalinrelatiivisuudestataiuniversaalisuudestaWes-
termarck näyttääkin sen vuoksi vastaavan melko universalistisesti.
Hänenargumenttinsaon,ettäeiolevälttämätöntä(järjenmukaan),
ettäonkaikilleyhteisiämoraaliperiaatteita,muttaontotta(havaitta-
vientosiasioidenperusteella),ettänäinon.

Kunhavaittavaempiriaonniinlaajakuinkaikkimahdollisetkult-
tuurit,onkäytännössämahdotontahavaitakaikkea.Kunhavaintoon
lisäksiliittyyvahvastitulkinta,rinnastuuempiiristätutkimustateke-
vänhavaintojenperusteellatodeksitoteamajossakinmäärinsiihen,
mitäjärkeennojaavaajattelijaväittäätodeksisenvuoksi,ettäsepe-
rustuujärkeen.Esimerkiksisukupuoleenjaseksuaalisuuskäsityksiin
liittyenWestermarckinjaSnellmaninvakaumuksiajatotuuksiavoi-
daanverratatarkastellen,mikäoliyhdenmielestähavainnoitutosi-
asiajatoisenmielestäjärjellistä.KunSnellmanpolitikoisukupuoli-
jaseksuaalisuusjärjestyksessä”yleisellä järjellä”,Westermarckinvoi
nähdäpolitikoivansamoissaasioissa”tosiasioilla”ja”havainnoilla”.

Westermarck väitti, että kun nähdään moraalin perustuvan ob-
jektiivisen järjen sijaan subjektiivisiin tunteisiin, ja todetaan abso-
luuttisen järkeen perustuvan standardin puuttuminen, tämä tekee
ihmisetsuvaitsevaisemmiksierilaisiatapojakohtaan.Hänolihyvin
optimistinensensuhteen,että”sivistynyt”suvaitsevaisuusmaailmas-
salisääntyyja”primitiivinen”aggressiivisuusväheneetämännäkö-
kulman muutoksen seurauksena. Westermarck ei optimismissaan
ottanut huomioon sitä, että myös tosiasiaväitteillä voi saada aikai-
seksiyleistyksiä,jotkaheijastavatsyviäuskomuksia,valta-asetelmia
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ja voimasuhteita. Johänenomavastakohta-asettelunsa sivistyneen
japrimitiivisenvälilläheijastaamaailmanpoliittisiaasetelmia.Tässä
suhteessavoi jopa sanoa, ettäSnellmanolimoraalirelativistisempi
kuinWestermarck.Snellmanillevastausmoraaliseenkysymykseen
onriippuvainensiitä,missäkulttuurissaeliminkäkansanparissaja
mihinaikaantähänkysymykseenollaanvastaamassa,eikäeritilan-
teitaylittävääkysymyksenasetteluaole.Westermarcktaasesittääky-
symyksensä totuuden ja faktojen metatasolla, ikään kuin minkään
erityisenarvomaailmanulko-taiyläpuolella,vaikkahänitseasiassa
istuitekemässäkokomaailmantapojentutkimustaanBritishMuseu-
missalähetyssaarnaajienjaeurooppalaistenkolonialistienkeräämän
tutkimusaineistonavulla.



Tavat ja siveellisyys Westermarckin teksteissä

KäsitteellisellätasollaSnellmaniajaWestermarckiayhdistävätekijä
ontapa(Sitte,sed,custom).Snellmanillesedlighetonyksihänenmo-
raali- ja yhteiskuntafilosofiansa keskeisimpiä käsitteitä ja Wester-
marcktaastutkijuurieriyhteisöjentapoja,joistahänenenglannin-
kielisissäpääteoksissaankäyttämäterminsäolicustom.Tapa(custom)
onWestermarckilleerittäinolennainenkäsite,johononehkäkiinni-
tettyliianvähänhuomiota;seeläämielenkiintoistaelämääWester-
marckinteksteissä.

TapayhdistääWestermarckinantropologisensosiologianjahänen
moraalifilosofisenoppinsa.Tapa(custom)onWestermarckilleenem-
mänkuinpelkkäyhteisöllinentottumus(habit),tapaansisältyyhänen
mukaansamyössääntö.Tapoihinliittyyintressittömyysjapuolueet-
tomuus,jokatekeeniistänimenomaanmoraalisestimerkitseviä.

WestermarckargumentoiTheOriginandDevelopmentofMoralIdeas
-kirjassavoimakkaastisitäkäsitystävastaan,ettäomallatunnollava-
rustettu yksilö olisi moraalin alkuperä. Jälleen, jos katsotaan tar-
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kasti,tämäargumentointinäyttääolevansuhteessaKantiin,vaikka
Westermarckeiviittaakaanhäneensenenempääkuinomaanopet-
tajaansa, J.V.SnellmaninoppilaaseenTh.Reiniin10, jollekantilai-
nenvapausolihyvintärkeää.Moraalinalkuperä(syy)eioleWester-
marckinargumentoinninmukaanomallatunnollavarustettuyksilö,
vaanmoraalinalkuperäonyhteisöjasentavat.Ihmisetnoudattavat
tapoja,koskayhteisössähyväksytäänjapaheksutaan.Tämä–ikään
kuin yhteisöllinen painostus sääntöihin – on Westermarckin mu-
kaanloogisestimoraalinensimmäinenmuoto,alkuperäisempikuin
omantuntonsa parissa askarteleva yksilö. Jos sekä Snellmania että
Westermarckiatarkastellaansuomalaisenfilosofiankantilaisenjahe-
geliläisenfilosofianlinjassa,jokatavallaanjatkuiTh.Reininkautta,
voidaanväittää,ettäSnellmaninsiirtäessähegeliläisessäjärjestelmäs-
sä painotusta kantilaiselle moraaliselle omatuntoyksilölle, Wester-
marckpuolestaanpainottivahvastiHegelinkolmattaosuutta,tapo-
ja.SnellmaniajaWestermarckiayhdistääse,ettäyksittäisenihmisen
moraalikäyttäytymistävoiymmärtäävain,joskäsittäätapojenmer-
kityksen.

WestermarckinajatusmaailmassaeioleerityiskäsitettäSittlichkeit/

sedlighet/siveellisyys kuten hegeliläisessä kehikossa. Westermarckin
käyttämä käsite custom/sed/Sitte/tapa kuitenkin muodostaa sillan ja
kosketuskohdan”siveellisyyteen”jatässäfilosofianpoliittisessatilan-

10  Snellmania ja Westermarckia yhdistävä henkilö Thiodolf Rein (1938–1919) oli Snellmanin 
merkittävin oppilas, joka julkaisi hänen kootut teoksensa ja josta tuli Snellmanin seuraaja 
filosofian professuurissa Helsingin yliopistossa. Rein toimi myös Westermarckin filosofian 
opettajana tämän opiskeluaikana. Thiodolf Rein on Suomen filosofian historian merkittä-
vä ja hieman arvoituksellinen hahmo. Yhtäältä oppilaana ja toisaalta opettajana hän henki-
löi ristiriitaisesti sitä filosofian politiikan muutosta, joka niin suurena kysymyksenasettelujen 
erona näkyy Snellmanin ja Westermarckin välillä. Hänen professoriaikanaan filosofian har-
joituksen kiinnostus Suomessa siirtyi saksalaisesta idealistisesta filosofiasta englantilaiseen 
kokemusperäiseen filosofointiin. Silti hän itse oli moraalifilosofiassaan hyvin kantilainen ja 
piti Kantin vapaan tahdon ajatusta äärimmäisen tärkeänä. Reinistä tarkemmin Marja Jala-
van artikkelissa tässä kirjassa.
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teessamyösyhdenniistäkohdista, joissaWestermarckhienovarai-
sesti teoriapolitikoikäsitteillä.Politiikanmomentinvoinostaaesil-
letutkimallatarkkaan,mitäWestermarckteksteissääntekeesanalla
custom.

Kun seuraavassa analysoin tästä näkökulmasta Westermarckin
pääteoksissaan käyttämää käsitteistöä, näyttää siltä, että Wester-
marckinteksteissäesiintyyainakinkolmetoisiinsakietoutuvaakäsit-
teellisenpolitikoinnintasoa.EnsinnäkinWestermarcknäyttääerot-
tavan”tapa”-käsitteistöllä”meidät””muista”.ToiseksiWestermarck
näyttää eksplisiittisesti politikoivan hegeliläisen filosofian siveel-
lisyys-tematiikansuuntaanyhdistäensenprimitiiviseen.Tästäkehit-
tyykolmaspolitikoinnintaso, jokaliittyykysymykseenkansallisen
jaimperiaalisenuniversaalinsuhteesta.Erittäinmielenkiintoinenli-
säulottuvuuson,ettäkäsitepolitikointieionnistusamallalaillaWes-
termarckintekstiensuomenkielisissäkäännöksissäkuinenglannin-,
ruotsin- jasaksankielisissäversioissa.Suomenkielisentekstinvasta-
hankaisuuskertoosiveellisyyssanastonjojuurtuneestaerityisasemas-
tasuomenkielessä.KuinkatietoisestiWestermarckinaikomiahänen
teksteistäänlöytyvätpolitiikatovat,onselvittämättömissäolevaky-
symys.Jokatapauksessapaljonniistäperiytyyhänenfilosofianpoliit-
tisestaympäristöstäänEnglannista.

WestermarckinpääteoksetTheHistoryofHumanMarriage (1891),
TheOriginandDevelopmentoftheMoralIdeas(1906)jaEthicalRelativ-

ity (1932 ) tarjoavat erinomaisen runsaan materiaalin custom-käsit-
teenroolintarkasteluun.Westermarckinaikakaudentapakirjoittaa
kirjoihin useamman sivun mittaiset sisällysluettelot, jotka kertovat
kunkinluvunpääaiheetsekäargumentinkulun,ovathyvävälinekä-
sitetutkijalle.Näihinkirjojensalukujen”kertomuksiin”Westermarck
onkiteyttänytpääkäsitteensäjanetarjoavatmahdollisuudentarkas-
tellasitä,minkäasioidenyhteydessätavan(custom)käsitehänenar-
gumentoinnissaanesiintyyjamissäasioissahänsiirtyypoistästäkä-
sitteestäjakäyttäämieluumminmuitasanoja.
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Westermarckinkirjattarjoavattavallistamielenkiintoisemmankä-
sitehistoriallisentutkimuskohteenmyössiitäsyystä,ettäniistäonil-
mestynytversioitauseillakielillä.Westermarckkirjoittikirjansaeng-
lanniksi, mutta kaikista hänen pääteoksistaan on olemassa myös
ruotsin-jasaksankieliseteditiot.Ruotsinkielisetkäännöksetovathä-
nenomiaanjaneovatvalmistuneetainavainmuutamaavuottaal-
kuperäistäenglanninkielistätekstiämyöhemmin.Pääteokset ilmes-
tyivät myös suomenkielisinä käännöksinä 1930-luvulla ja ne ovat
mielenkiintoisialähteitätuonajansuomenkielensanastoon.Wester-
marckinomastavaikutuksestamyös suomenkielen tulevaisuuteen
kertookuitenkinenemmänhänenkäsitepolitiikkansaenglanninkie-
lisissäteoksissa.

Westermarckantaatermeillehabitjacustomselkeänkäyttömäärit-
telyn.Habitonkuvausjacustomonnormi.Sensijaanmuitasamas-
sasemanttisessakentässäliikkuviakäsitteitähäneitarkemminmää-
rittele.Custom-sanankäyttöympäristötjaliitoksetmuihintermeihin
näyttävät tällä sanalla tehdynpolitiikan.Mielenkiintoistaonmyös
niiden kohtien tarkastelu, joissa termiä olisi mahdollista käyttää,
muttasensijastakäytetäänjotakinmuutasanaa.TheOriginandDe-

velopmentoftheMoralIdeas-teos(1906)antaaerinomaisenesimerkin
Westermarckinkäsitepolitiikasta.Customon siinä tiheäänesiintyvä
jakeskeinenkäsite,muttasenkäyttöympäristötnäyttävätmuodos-
tuvanaivanerityisiksi.

Sana custom esiintyy heti teoksen esipuheen ensimmäisessä lau-
seessa.Westermarckkirjoittaa:”Tässätyössäesiintyvätuseatomissa
nimissäniesitetytviittauksetMarokonalkuasukkaidentapoihin[cus-

tom]jaajatuksiinvaativatselityksen.”11Toinensananesiintymäesi-
puheessaonlauseessa:”Jauskaltaudunuskomaan,ettätämäonaut-

11  ”The frequent references made in the present work, on my own authority, to customs and 
ideas prevalent among the natives of Marocco, require a word of explanation.” Westermarck 
1906, v. Suomennos TP. Vastaavaa esipuhetta ei ole liitetty suomennokseen.
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tanutminuaymmärtämäänerilaisiatapoja,jotkaesiintyvätsellaisella
sivilisaationtasolla,jokaontoinenkuinomamme.”12Nämäesiinty-
mätviittaavatjosiihen,mitäanalyysinimukaannäyttäätapahtuvan
läpikokokirjan.Custom-sanaliittyyhyvinuseinyhteensellaistensa-
nojenkuin”alkuasukkaat”(natives)kanssajaseliitetääntoisiinkult-
tuureihinkuin”meidän”.Nämätoisetkulttuuritmääritelläänhyvin
selkeäviestiselläkielelläeriasteissaalemmiksi.13

Mielenkiintoistaon,ettäcustom-sanaeiesiinnykirjanneljässäen-
simmäisessä kappaleessa. Näissä kappaleissa, ”Moraaliarvostelmi-
enalkuperä tunteissa” (Luku1) ja”Moraalisten tunteiden luonne”
(Luvut2-4),Westermarckesitteleeajatuksensamoraalisista tunteis-
tamoraalinperustalla.Keskustellessaannäissä luvuissaetiikasta ja
moraalista yleisesti ja omassa kulttuurissamme esiintyvänä ilmiö-
näWestermarckkäyttääeräänlaistaneutraaliajauniversaaliakieltä.
Tähäntekniseenterminologiaankuuluvatesimerkiksiilmaisutmoral

judgements, emotions, moral consciousness, moral truths, rules for human

conduct, scientific ethics, moral indignation, disinterested resentment, dis-

interested retributive kindly emotion, symphathetic resentment. Tämä on
terminologiaa,jonkaWestermarckjakaamuidenenglanninkielisten
moraalifilosofien kanssa. Merkittävämmät teoreetikot englantilai-
senmoraalifilosofiantraditiossahänelleovatSmith,Mill,Bentham,
Sidgwick,SpencerjaHutcheson.

Sen sijaan kuvatessaan moraalin ilmiötä ”primitiivisissä” yh-
teisöissä, Westermarck puhuu ”tavoista”, customs. Toisin kuin J.V.
Snellmanin teksteissä”tavat”eivät siiskuulu”meille”vaan,käyte-

12  ”…; and I venture to believe that this has helped  me to understand various customs occur-
ring at a stage of civilization different from our own.” Ibid, v. 

13  Niinpä Westermarck kirjoittaa esimerkiksi ihmisuhreista eritellen villeyden tasoja: “From this 
enumeration it appears that the practice of human sacrifice cannot be regarded as a cha-
racteristic of savage races. On the contrary it is found much more frequently among barba-
rians and semi-civilised peoples than among genuine savages, and at the lowest stages of 
culture known to us it is hardly heard of.” Ibid, 437. 
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tynsanastonperusteellayleensä”toisille”.Westermarckkirjoittaaesi-
merkiksi:

Dr.Nansen’s statementwith reference to theGreenlanders,
thattheircommunitieshadoriginallycustomsandfixedrules
foreverypossiblecircumstance,isessentiallytrueofmany,if
notall,ofthelowerraces.14

KokoTheOriginandDevelopmentoftheMoralIdeas-teoksenläpicustom
sanaesiintyyuseimmitenyhdistelmissätiettyihinsanoihintainiiden
läheisyydessä. Tällaisia sanoja ovat: villi/villit (savage/savages), var-
hainen(early),alkukantainen(primal),kulttuuriltaankehittymättömät
kansat(uncivilizedpeople)jaalemmatrodut(lowerraces).Westermarck
kirjoittaaesimerkiksi:”Nordoessavagecustomalwaysallowindiscrim-

inate slaughter even in warfare.”15 Tämä on niin tiheää, että Wester-
marckintekstissätälläkielenkäytöllärakentuuerottelu,jokamelkein
sanoo,että”meillä”eioletapoja(customs),tapojaonainoastaantut-
kimuskohteilla.Tapojenmukaanelämineneiolemilläänmuotoayl-
peydenaihe,päinvastoin.

Sanaesiintyykirjassaerityisestiluvuissa,joissapuhutaanprimitii-
visistätavoista,joistasivilisoidutyhteisötovatpäässeet.Tyypillises-
tiWestermarckkäyttääcustom-sanaapaljonesimerkiksikappaleissa,
joissahänpuhuuvanhempienjalastentappamisesta,verikostosta,ja
muistameillevieraistaprimitiivisistätavoista16.

Joskusnäyttääsiltä,ettäcustomliittyysellaisiintapoihin,jotkaon
jätettävätaakse.Sensijaanhyvät,vaikkakinprimitiivisettavateivät

14  Ibid, 328.
15  Ibid, 335.
16  Sisällysluetteloteksteistä voimme esimerkiksi lukea: ”The custom of abandoning or killing 

parents who are worn out with age or disease” … ”The custom of abandoning or killing per-
sons suffering from some illness” … ”Infanticide among many savage race permitted or 
even enjoined by custom” (xv)… ”The prevalence of the custom of blood-revenge” (xvii).
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olecustom.17Westermarcktuntuumyösliittäväncustomsananensisi-
jassamoraaliseenpaheksuntaan.Kunhänryhtyypuhumaanmoraa-
lisenhyväksynnänilmaisuistakappaleessaV,jossaonensinkeskitty-
nytmoraaliseenpaheksuntaan,custom-sanaaeienääesiinny.18

Ensimmäinenhavaitsemistanipolitiikoista, ja ehkämyös tämän
tekstinmerkittävinpolitiikkatapahtuunäilläsiirroilla.Erittäinmie-
lenkiintoista tässä Westermarckin tavassa käyttää custom, Sitte, sed-

sanaaon,ettäverrattunasaksalaisenidealisminryydittämäänSnell-
manin kielenkäyttöön, tapa siirtyy meidän puoleltamme heidän
puolelleen.Meemmeoleniitä,joillaontapoja;metutkimmetoisten
tapoja.”Tavat”kuuluvatvilleillejameillekuuluu”moraalinenarvos-
telma”.”Moraalinenarvostelma”vaikuttaaneutraalilta,sivistyneeltä
arvioltahyvästäjapahasta,termitapasensijaanyhdistyyarviointei-
hin,jossaollaanprimitiivisenahdasmielisiätapojenuhreja.



Hegel-politiikka

Westermarckinsanastossa customonsiisenemmänkuinvainhabit,
seonmoraalisääntö.Sisällysluettelotekstissätämäonilmaistu:”Cus-

tomnotonlyapublichabit,butaruleofconduct”19Käyttäytymissääntö
(ruleofconduct)jamoraalisääntö(moralrule)ovatWestermarckinylei-
siä, neutraaleja moraalifilosofisia termejä. Varhainen yhteisö (early

society)onkuitenkinerikoistapausmoraalisääntöjensuhteen:varhai-

17  Esimerkiksi sisällysluettelotekstissä ei näy custom-sanaa kohdassa: ”Uncivilized peoples 
as a rule described as kind towards members of their own community or tribe, enjoin chari-
ty between themselves as a duty, and praise generosity as a virtue.” (xviii). Sen sijaan Wes-
termarck käyttää tässä kohdin yleisiä moraalifilosofisia sanoja ”duty” ja ”virtue”.

18  Luvussa V Westermarck keskittyy sivuilla 118–128 moraaliseen paheksuntaan, ja custom-
sana on käytössä. Luvun lopussa, sivuilla 129-130, hän pääsee moraaliseen hyväksyntään, 
eikä custom-termiä enää esiinnny.

19  Ibid, ix. Sisällysluettelokohta viittaa sivulle 118.
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sessayhteisössäonainoastaantapoja,eimuunlaisiamoraalisääntöjä.
”Customconceivedofasamoralrule.Inearlysocietycustomstheonlymoral

ruleseverthoughtof.”20

Westermarckrakentaatälläseikallasuureneronalkukantaisense-
käuniversaaliseksi janeutraaliksi rakentuvanoman tarkastelukult-
tuurimmevälille.Villissäyhteisössämoraaliarvostelmattehdäänai-
noastaantapaannojatenjatavastapoikkeamistajoukollapaheksuen.
”Publicindignationliesatthebottomofcustomasamoralrule.”21….”At

thelowerstagesofcivilizationcustomthesoleruleofconduct.”22Alkukan-
taisenkulttuurintapojenvaraanrakentuvanmoraalinvastakohtake-
hittyneessäyhteisössäonyksityinenomatunto,privateconscience.

VerrattaessaWestermarckia Snellmaniinonmielenkiintoista, et-
tätoisinkuinSnellmaninajattelussa,Westermarckillatavanmukaan
toimimiseeneiliityminkäänlaistareflektionmomenttiaelisiitäpuut-
tuukokonaanSnellmanilleolennainenomanomantunnonaspekti.
WestermarckonsiisluonutSnellmaniinnähdenaivanuuden”tavan
mukaisentoiminnan”käsitteen,jokamuistuttaaautomaattista,omaa
harkintaavaillaolevaatoimintaajajonkahänliittääalkukantaisiin
yhteisöihin.Tässäonsiiskysehyvinerilaisestatavankäsitteestäkuin
siinä,mikäliittyySnellmaninsiveellisyydenkäsitteeseen,jossasisäi-
senpäätökseneliyksityisenomantunnonmukaisenpäätöksenmo-
menttionolennainen.

Westermarck kieltäytyy eksplisiittisesti tunnistamasta tällaista
eroavuutta hegeliläiseen ajatteluun nähden. Päinvastoin hän ei lii-
täomaaajatteluavaillaolevaa,tavanmukaistatoimintaaainoastaan
villeihin,vaanmyösniihinomanaikansatoimijoihin,jotkakäyttävät
positiivisestitavankäsitettä–jatässäkohdenhänenfilosofianpoli-
tiikkansatuleeeksplisiittisemmäksi.Primitiivistenyhteisöjenpintty-

20  Ibid, ix. Sisällysluettelokohta viittaa sivulle 118.
21  Ibid, ix. Sisällysluettelokohta viittaa sivulle 121.
22  Ibid, x. Sisällysluettelokohta viittaa sivuille 161–165.
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neistätavoistapuhuminenonWestermarckintekstissäseainoakon-
teksti,jossaHegeljaSittlichkeittuleehänentekstissäänmainittuaja
esille.

Westermarckkirjoittaa:

TheGreekideaofcustomaryTonominon,showstheclosecon-
nectionbetweenmoralityandcustom;andsodothewords
ethos,ethos,andethika,theRomanmosandmoralis,theGerman
SitteandSittlichkeit.Moreover, inearlysociety,customsare
notonlymoralrules,buttheonlymoralruleseverthoughtof.
ThesavagestrictlycomplieswiththeHegeliancommandthat
nomanmusthaveaprivateconscience.23

Tämä Westermarckin kuvailema hegeliläinen käsky, että ”kenel-
lääneisaaollayksityistäomaatuntoa”,onyllättäväjajyrkkätulkin-
ta Hegelistä ja hegeliläisestä suhteesta tapaan; niin jyrkkä, että se
antaaymmärtääjonkinlaisenfilosofianpoliittisenmomentinolevan
kyseessä.Sittlichkeit ja tavatyhdistyvätsiisWestermarckinmukana
yhtäältäHegeliin jatoisaaltaalkukantaiseen,primitiiviseen, toisiin.
”Primitiivinen” jahegeliläinen tulevatyllättävästiniin lähelle toisi-
aan,ettätämänpolitiikanvoiajatellaliittyvänpaitsienglantilaisenfi-
losofisenympäristönyleiseenHegelinkarttamiseenmyöskotimaan
fennomaanienlisääntyväänkulttuuriseenhegemoniaan.

Hegeliläinenajattelutuleeliitetyksimyöshienovaraisestitapojen
tyranniaan jaepävapauteenWestermarckin tekstissä.Moneenker-
taantuleetodettua,että”Inlowerstagesofcivilization,especially,custom

isatyrantwhobindsmanwithironfetters,andwhothreatensthetransgres-

sor...”24Westermarckinkaltainenomanaaikanaanliberaaliajattelija

23  Ibid. 119.
24  Ibid. 119–120.
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näkivarmastiHegelinnimeenvannovassasuomalaisessafennomaa-
nisessapolitiikassamoniaepävapaudenpiirteitä.Primitiivisyydenja
alkukantaisuudenleimaaeitietenkääntekstissäsystemaattisestiliite-
täsuoraanhegeliläisiin,muttatavan(Sitte,sed)jasiveellisyyden(Sitt-

lichkeit,sedlighet)käsitteidenpositiivinenlatausfennomaniassatulee
tavanprimitiivisyyteenliittämisenmyötämetonymisestimyösliitet-
tyäprimitiivisyyteen.

Samallatuleekuitenkinmyöstehtyätoisenlaistapolitiikkaa.Toi-
sinkuinSnellmanin tekstissä, tapaeioleWestermarckillakaikkiin
yhteisöihin–omammemukaanlukien–liittyväkuvaus,vaantapa
siirtyytekijäksi, jokaerottaameidätvilleistä.Villeilläontavat, jot-
kaovattyrannejajauhkaavatväkivallalla,meilläonvapaus.Wes-
termarckinsanastoonkuuluvatkansojenjakosivistyneisiin,puolivil-
leihinjavilleihin25.Hänopettisuvaitsevuuttajatietoutta,muttapiti
myös selvästiylläkulttuurisiahierarkioita.SamallaWestermarckin
tekstissätuleetodettuafilosofiapoliittinenvastakkainasettelu:hegeli-
läisessäajattelussaonjotakinerilaista,jopaniinerilaista,ettäsenvi-
holliseksitoteamiseksitekstiliittäähegeliläisenajattelunyhteenkult-
tuuristaeroaalleviivaavan”villi”-terminkanssa.

MaailmanpoliittisestanäkökulmastakatsoenWestermarckin cus-

tom-termin käyttö viestii liittymistä imperiaaliseen politiikkaan ja
ajatusmaailmaan.Imperiaalisestanäkökulmastakatsoenonolemas-
sayleinen,modernijakehittynyt”ihmisenyleensä”moraali,jonka
edeltäviäasteitakehityksessäWestermarckinajanbrittiläinenantro-
pologiatutki.Antropologiaeikoskaanolisituolloinvoinutesimer-
kiksitutkiaomanaikansaenglantilaistentapoja.Siveellisyys-termija
tavatliittyvätkäsitejatkumossakansakuntienajatukseensekäpoliitti-

25  Puolivillejä olivat tässä sanastossa esimerkiksi kiinalaiset, Perun inkat ja muut vanhat sivili-
saatiot. Westermarck puhui myös ”enemmän kehittyneistä” ja ”vähemmän kehittyneistä ro-
duista”.
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seennationalismiin,jokaonimperiaalisenlogiikanjapolitiikanvas-
taista.Sensijaanalkukantaisuus,jokaliittyy”villeihin”,kutenmyös
alkukantaisuus,jokaliittyynationalistiseenajatteluun,kuuluvatmo-
lemmatBritannian imperiumin ja imperiaalisenajattelunkannalta
negatiivisenpiiriin.

TästänäkökulmastakatsoenSnellmanin jaWestermarckinvälil-
le muodostuu myöskin vastakohtaisuus: yksi katsoo asiaa kansan
eriyttämisen kannalta, toinen tarkastelee maailmaa imperiaalises-
ta näkökulmasta. Hegelin siveellisyys-sanasto, joka liittyy herderi-
läisenkansa-käsitteenjatkumoon,kytkeytyykansakuntaanliittyviin
kulttuurisiin pyrkimyksiin Suomessa. Tämän vuoksi on myös ym-
märrettävää,ettäkunnationalistinenprojektimyöhemminvähitel-
lenmuuttuuSuomessavähemmänajankohtaiseksijakadottaamuu-
tokseenliittyvänmomenttinsa,myössiveellisyyssanastohäviääsen
mukana.Hegeliläisenfilosofianvastustaminen,jokakuuluiWester-
marckin englannin moraalifilosofisen ympäristön itsestäänselvyyk-
siin, toimitti tätämuutostakansakunta-ajatteluunliittyvänkäsitteis-
tön kitkemiseksi. Moraalifilosofiset ja filosofiset käsitesiirrot eivät
varmastikaan olleet Westermarckin kannalta katsottuna tarkoitettu
kansallisenkulttuurineivätkävarsinkaanoikeudellisen itsemäärää-
misoikeuden vaatimusten vastaisiksi. Silti ne toimivat kansakunta-
ajatteluunliittyvänkäsitteistönkorvaamiseksiyleisyyteenliittyvällä
käsitteistöllä,jokaasettaa”toiset”itsestäänselvästijatieteenaukto-
riteetillaalemmas.WestermarckolipoliittisestiSuomenitsenäisyys-
pyrkimystenkannattaja, eikähänollutmaan suomenkielisenkult-
tuurin kehittämisen vastustaja, vaikkei selvästi sen intohimoinen
edistäjäkään.Voikysyä,mitäviestiätavoistapuhuviensuomenkie-
lisenkulttuurinedistäjienleimaaminenarveluttavastiprimitiivisyy-
denpuolellekantoi.Varmastisitäsaattoikäyttäämonellatapaapa-
noksenamyöskotimaankulttuuripolitiikassa.
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Suomennokset

Suomenkielisenterminologiankannaltaonmielenkiintoistatarkas-
tella1930-luvullatehtyjäWestermarckintekstienkäännöksiä, jotka
kertovatjotakinkäsitehistoriallisestimerkittävääsekäfilosofianpoliit-
tisentilanteenelämisestäettänationalistisenprojektinhiipumisesta.

Westermarckolikääntänytenglanniksiilmestyneetkirjansaruot-
siksi hyvin pienellä viiveellä ja saksankieliset versiot ilmestyivät
myöspian.OriginandDevelopmentofMoralIdeas-teoksen(1906)suo-
menkielinenversioilmestyivasta1930-luvulla.EmerikOlsoninsuo-
mennosolipitkä,jo1912aloitettuprojekti.Siihenottivateritavoin
osaakeskeisetsuomalaisenfilosofianvaikuttajat:ArviGrotenfeltjo
alkuvaiheessaprojektia ja J.E. Salomaa terminologian lopullisena
ajanmukaiseksitarkastajana.26

LäpiWestermarckinomienruotsinnostenterminologiapysyyhy-
vinlähellävastaavaaenglanninkielistä.Yleinenjaneutraaliilmaisu
Moraljudgementskäännetäänruotsiksihelpostimoraliskaomdömen ja
siitäerottuvaakansallista/primitiivistäcustom-termiävastaavaruot-
sinsanaonsed.Tämämerkitsee,ettämoral-termistönjased-termistön
välillemuodostuumyösruotsiksiselväero.Ruotsinnosvastaaeng-
lanninkielisen teoksen politiikkaa eli käsitteistö performoi samalla
tavalla:seliittääsed-sanannegatiivisiinkonnotaatioihin:alkukantai-
suuteen,pinttyneisyyteen,ajattelemattatehtyynsäännönseuraami-
seenjaahdasmielisyyteensekäjoukkopaineeseen.

Sen sijaan suomennoksessa asia on toisin. Suomentajien sanan-
valinnatkertovatsekäsiveellisyyssanastonmerkittävämmästäjaar-

26  Westermarck 1933, Suomentajan ”Alkusana”. Arvi Grotenfelt toimi Helsingin yliopiston fi-
losofian professorina 1905–1929 ja J. E. Salomaa Turun yliopiston filosofian professorina 
1931–1958. Alkusanoissa mainitaan myös, että suomennoksen korjausluvussa avusti mais-
teri von Fieandt; Kai von Fieandt oli myöhemmin Helsingin yliopiston psykologian professori 
(1951–1973). 
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vostetummastaasemastasuomessakuinruotsissajaenglannissaettä
myös tämänseikanmuuttamispyrkimyksistä tekstissä.Siveellisyys-
sanastonvoimasta ja luontevuudestakertoose,ettäTheOriginand

DevelopmentofMoralIdeas-teoksensuomennoksessa(1933)moralei
suinkaan systemaattisesti käänny ”moraaliseksi” kuten ruotsinnok-
sessa,vaanhyvinusein tämäyleisin ja tekstissähierarkkisestikor-
keintermisuomennetaan”siveellisyys”-sanastolla.

Siveellisyys-sanaston luontevuus suomennoksessaonosoitus sii-
tä,ettäSnellmaninsanastooli jo tähänmennessäsaanutniinvah-
vanaseman,ettäWestermarckinruotsiksiharjoittamakäsitepolitiik-
ka”tapa-”ja”siveellisyys”-terminologiaakohtaaneiottanuthelposti
onnistuakseensuomenkielessä.Vakiintunutsanastovastustitätäpo-
litiikkaajakäänsiuseanfilosofinasiantuntemuksellapolitiikantoisin
päin.Se,mitänykyisinsanotaansuomessakinmoraaliksi,oli1930-
luvullaedelleenuseinvankasti”siveellisyyttä.”

KunWestermarckinenglanninkielisenteoksenalkuosakäsittelee
yleistä jauniversaalia imperiaalisellakatseellapuhuenmoraalisista
arvostelmistayleensä, tämäpuhekääntyy1930-luvunsuomenkie-
leen”siveellisyydeksi”.Esimerkiksiensimmäisen luvunotsikkoon
”Siveellistenarvostelmientunnealkuperä”27jakokoluvunläpimoral

judgements,moralconceptsjne.käännetäänyhdistelmillä”siveellisetar-
vostelmat”,”siveellisetkäsitteet”,”siveellinenvakaumus”,jne.Ruot-
sinkielisessälaitoksessavastaavatkohdatovatDemoraliskaomdöme-

nas ursprung (moraliska odömen, moraliska känslor, moraliska begrepp,

moraliskaföreställningar).
Suomennoksessa käytetään kuitenkin kumpaakin termiä, ”mo-

raalia” ja ”siveellisyyttä”, sekä myös adjektiiveja ”moraalinen” ja
”siveellinen”.Kirjannimion”Moraalin synty jakehitys”.Siltien-
simmäisten lukujen otsikot ovat ”Siveellisten arvostelmien tunne-

27  Westermarck 1933, 10.
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alkuperä”, ”Siveellisten tunteiden luonto”, ”Siveellisten tunteiden
synty”, ”Abstraktisten siveyskäsitteiden analyysi”, ”Tapa ja laki si-
veellistenkäsitteidenilmaisuina”,”Siveellisenarvostelunkohteiden
yleinenlaatu”ja”Tahtosiveellisenarvostelunkohteena”.Alkuperäi-
sessätekstissäkaikissanäissäkohdintermionmoral.Vaikkamolem-
mat termitovatkäytössä,”siveellinen”onvahvemmassaasemassa
yleisessämerkityksessä.

Silloin tällöin käsitteitä siveellinen, siveys ja moraali käytetään
neutraalinvaihtelevasti.Esimerkiksijohdannossakirjoitetaanyhtääl-
tä siveellisyys-terminologialla: ”Teoksen ensimmäinen osa sisältää
tutkimuksenabstraktisistasiveyskäsitteistä,semmoisistakuinoikea,
väärä, velvollisuus, oikeudenmukaisuus, hyve, ansiollisuus j.n.e.”.
Toisaaltataaskäytetäänmoraali-terminologiaa:”Sittentarkastellaan
niitäilmiöitäjoihinmoraalikäsitteitäsovelletaan,toisinsanoenmo-
raalisenarvostelemisenesineitä.”Molemmissanäissäkohdissaalku-
peräinentekstikäyttäämoral-terminologiaa:moralconcepts.

On kuitenkin myös huomattavissa, että silloin kun suomentajat
ovat tavoitelleetmerkityseroa termeille,kutenhe joissakinkohdin
tekevät,liittyysiveellisyysenemmänpaikalliseenkulttuuriinjamo-
raaliyleiseen.Näyttäätoisinsanoensiltä,ettäWestermarckinkäsi-
tepolitiikkaapyritään seuraamaanainakin jossakinmäärin tainiin
hyvinkuinsuomenvakiintunutkieliantaasiihenmahdollisuuden.
Esimerkiksijohdannossa”moraalinen”ja”siveellinen”termejäkäy-
tetäänenglanninmoral-terminsuomennoksenasiten,ettänäidenvä-
lillemuodostuumerkitysero.KunWestermarckkuvaakirjansa tie-
teellisentutkimuksenkohdetta(tuonajansuomessa”esinettä”),hän
kirjoittaasuomennoksessa:”Senesineenäonihmiskunnanmoraali-
nentietoisuuskokolaajuudessaan.”Muttakunhänesipuheenlopus-
saviittaasiihen,ettäkirjastasaattaisiollakäytännöllistähyötyä,hän
sanoo”Sillä, joskohtameidänsiveellisetkäsityksemmejohtavatkin
juurensa luontomme tunnepuolesta, niinpystyy ajatteleva järkikin
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niihinsuurestivaikuttamaan”.28Kun”moraali” luontevammintun-
tuuliittyvänabstraktiinteoreettiseenesitykseenjayleiseen,kokoih-
miskunnanmoraaliin,niin”siveellinen”tuntuuliittyvänpiintyneisiin
tapoihin.Niinpä:”Sitäpaitsiselviää,ettämonisiveellinenarvostus
elääuseastikauemminkuinsesyy,jostaseonsaanutalkunsa”.29

Käännöskontekstienvalikointi, eli se,milloinmoral-termin sijas-
takäyteteäänmoraali-jamilloinsiveellisyys-terminologiaa,näyttää
vastaavanjoenglanninkielisessäteoksessamoraalisensäännön(mo-

ral rule) ja tavan (custom) välillemuodostuvaahierarkiaa.Moral-sa-
nastoliittyyimperiuminkeskustastakatsovaanyleisyyteen,”meihin”
valistuneisiinjakehittyneisiin;tapa-jasiveellisyys-terminologialiit-
tyy ahtaasti japerinteisesti arvosteleviin alemmalla tasollaoleviin.
Moraali onmyös tosiasioidenpuolella tai tosiasiat tukevat sitä, si-
veellisyys ja tavatpuolestaanovatuseinpiintyneitä eivätkävastaa
tosiasioita.

Käännöskertoohavainnollisestisiirtymästä,jokaolitapahtumas-
sasuomenkielenkäsitteistössä.Westermarckintekstionosaproses-
sia, jossa tapa- ja siveellisyys-sanat muuttuvat ilmentämään paitsi
vanhanaikaista ja alkukantaistamyös itse asiassa epämoraalista eli
mekaanistasäännönseuraamista,jostapuuttuumoraalinenharkinta.
Tässäsedlighetonkääntynytpäälaelleensnellmanilaiseenkorostuk-
seensanähden.

Siveellisyys ja sukupuolen politiikka


Siveellisyys-sanalleolijoWestermarckinaktiiviaikaantultaessakeh-
keytynyt moraalifilosofisen merkityksen lisäksi myös hyvin vahva
seksuaalisuuteen viittaava konnotaatio. Westermarck oli itse myös

28  Ibid. 8.
29  Ibid. 9.
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sukupuolipoliitikko.Hänpolitikoieksplisiittisestivanhanaikaisiata-
pojajasiveellisyydenahdasmielisiätulkintojavastaanjahänettun-
netaan seksuaaliberaalina.30 Mielenkiintoista ja jälleen harvemmin
huomattuaonkuitenkinsetoinensukupuolipolitiikka,jotahänhar-
joitti tieteellistenväittämienmuodossa.Voikinväittää,ettäWester-
marckolisukupuolipoliitikkomyöstieteellisessätuotannossaan.Tä-
mä politiikka liittyy hänen moraalifilosofiseen kantaansa, joka ei
olluttapojensuhteenrelativistinen,vaanyleisiämoraalisiasäännön-
mukaisuuksia vakiinnuttava. Kun Westermarck päivänpolitiikassa
puolustivapauksia,suvaitsevaisuuttajapiintyneidentapojenvastai-
suutta, hän samalla kuitenkin tieteellisessä tuotannossaan politikoi
tosiasioilla.Tässäpolitiikassauniversaaliväittämientavoittelu toimi
avioliitonyleisenarvonpuolesta.

Westermarckinvarhaistentutkimustenkysymyksenasettelualkoi
Th. Reinin antamasta aiheesta moraalin alkuperä ja kehitys, mut-
takaventui tästäkoskemaanerityisestiseksuaalisenhäveliäisyyden
alkuperääjaluonnetta.Westermarcklähestyikysymystäkehityksen
näkökulmastajasiirtyitarkastelemaanyleensäkinsukupuoltensuh-
teita ja tuon ajan antropologiassa yleisesti hyväksyttyä hypoteesia
alkuperäisestäpromiskuiteetista.Hänenomavahvateesinsäoli,et-
täperhe(jokakoostuuisästä,äidistäjaheidänlapsistaan)perustuu
olennaisiinbiologisiinehtoihinjaonollutaina,koskasensyytovat
olleetaina (toisinkuinryhmäavioliiton,ryöstöavioliiton jne.).Kun
ydinperhekuitenkinonmuodostunutvasta1800-luvunalun länsi-
maissamerkittävimmäksiarkielämänrakenteeksi,31Westermarckin
tuotannossaontässäkohdin,kutenSnellmanillakin,yhtähyvinkyse
järjestyksentekemisestäkuinsenkuvaamisesta.

WestermarckinensimmäinenjahänetLontoossahetinuorenakuu-
luisaksitehnyttyöHistoryofHumanMarriage(1891)perustuiBritish

30Tarkemmin Antu Soraisen artikkelissa tässä kirjassa. Ks. myös Jalava 2005.
31  Erinomainen esitys tästä prosessista on Häggman 1994. 
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Museuminkansatieteellistenaineistojenparissatehdyllevertaileval-
letyölle.32Westermarckargumentoiavioliittorakenteenuniversaali-
suudenpuolesta javastaanvallitsevaakantaa, jonkamukaanavio-
liittojaperheonkehittynytvastamyöhäänvarhaisistaseksuaalisesti
moniavioisistajaerilaisiinryhmäavioliittoihinperustuvistajärjestel-
mistämoniavioisuudenkauttayksiavioisuuteeen.Westermarckinar-
gumentoinnin kaksi keskeisintä väitettä olivat eksogaamisääntöjen
alkuperänjamerkittävyydenselitysjaoppiperheenalkuperäisestä
jauniversaalisestaluonteesta.Westermarckinajatteluaperusteellises-
titutkinutJuhaniIhanuskorostaa,ettäWestermarckinteoriainsesti-
kiellonjasenlaajentumanelieksogaamisensäännöstönalkuperästä
eioleyksinkertaisestibiologinen,vaistomaistaaversiotakorostava.
Westermarckonesittänythänenmukaansapikemminkinkolmiker-
roksisenmallininsestikiellonjaeksogaamistensääntöjenrakentumi-
sesta.IhanusesittääasianWestermarckinominsanoin:”Itexplainsa

world-wideinstitution[sosiaaliantropologinentaso]bymentalcharacter-

istic[psykologinentaso]whichmaybepresumedtobecommontoallraces

ofmen.Ittracestheoriginofthismentalcharacteristictotheneedsofthespe-

cies[biologinentaso]33.

32  Tässä oli kyse siitä lähetyssaarnaajien ja kolonialistien keräämästä aineistosta, jonka pe-
rusteella Westermarckia on myös syytetty nojatuolivertailijaksi. Esimerkiksi Emile Durk-
heimin vastakkainasettelu Westermarckin kanssa perustui siihen, että Durkheimin mukaan 
aineisto täytyy tutkia ympäristössään, jossa sen merkitys käy ilmi ja hän vastusti antropolo-
gisten aineistojen irrottamista ympäristöstään ja niiden abstraktia vertailua. Westermarck te-
ki kylläkin myöhemmissä Marokko-tutkimuksissaan perusteellista antropologista kenttätyö-
tä. Durkheim kritisoi Westermarckia myös evoluution olettamisesta. Ks. esim. Lagerspetz 
sine datum ja Stroup 1982, xiii.

33  Ihanus korostaa, että Westermarck ei ollut dogmaattinen evolutionisti. Ihanus 1990, 59. Hän 
kirjoittaa myös: ”Vaikka Westermarck toistuvasti käsittää tutkivansa ’historiaa’ ja selvittävän-
sä ’alkuperiä’ ja ’kehitystä’, hänen tutkimuksessaan on kosolti spekulatiivista historiaa ja hä-
nen kehitystarkasteluissaan ’etnografisen nykyisyyden’ ajattomuutta ja muuttumattomuutta. 
Useinkaan ei käy ilmi, mitä hän tarkoitti sosiaalisilla ja psykologisilla alkuperillä; instituuti-
oiden luonnonhistoriassa on lukuisia aukkoja, kirjoittamattomia kappaleita, vuosituhantisia 
’historiattomia’ historioita.” Ihanus 1990,133.
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Westermarckväitti,ettäinsestinkammoonihmiskunnassalähes
universaalijaettämuutamiaharvojapoikkeuksiavoidaanpitääepä-
normaalisuuksina.Väittelyerilaisten insestiteorioidenpaikkansapi-
tävyydestäon jatkunutnykypäiväänsaakka. JamesFrazerinesittä-
mä, Westermarckin eksogamiakäsitysten lopulta voittanut kritiikki
kiteyttäädikotomianluonto(vaisto)–kulttuuri(kielto).Frazerarvos-
teliTotemismandExogamy -teoksessa (1910)ankarin sanoinWester-
marckiasiitä,ettätämäoliyrittänytselittääinhimilliseninstituution
(eksogamian)kehityksenliianyksipuolisestiluonnontieteellisistäläh-
tökohdistajasamallalaiminlyönytinhimillisenälykkyyden,harkin-
nanjatahdon.34

Primitiivinen promiskuiteetti oli vallalla oleva antropologinen
teoria.35Senmukaanvarhaisetkansatolivateläneet(jaelivätedel-
leen) promiskuiteettitilassa, jossa seksuaalisuutta ei säädelty. Pro-
miskuiteettihypoteesia pidettiin 1880-luvulla monilla tahoilla jo
todistettunatosiasiana.Avioitumisensääntelynkatsottiinyleensäke-
hittyneenpromiskuiteetistaryhmäavioliittojenkauttamatriarkaattiin
jalopultapatriarkaattiin.TutkiessaanaineistojaBritishMuseumissa
Westermarckpyrkiosoittamaan,ettänäineiollut.Monogamiaoli
Westermarckinvakaankäsityksenmukaanvarhaisintunnettuavioi-
tumismuoto,kuntaaspolygamiajapromiskuiteettiovatmyöhempiä
jamerkityksettömimpiäpoikkeamialuonnollisestajauniversaalista
monogamiasta.36

34  Ihanus 1990, 164–167. Ihanuksen mukaan Westermarckin teorian vastustajien on ollut vai-
kea sulattaa sitä, että Westermarck katsoi monien inhimillisten käyttäytymisen muotojen 
olevan sekä vaistomaisesti ehkäistyjä että sosiaalisesti kiellettyjä.

35  Alkuperäisen promiskuiteetin teoria oli hyvin yleisesti hyväksytty antropologien käsitys, 
ja esiintyi jossakin muodossa ainakin seuraavilla antropologeilla: Lubbock, L. H. Morgan, 
McLennan, Tylor, Bachofen, Giraud-Teulon, Engels, Spencer, Maine, Bastian, Lippert, Le 
Bon, Post ja Wilken. 

36  Ihanus 1990, 171.
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Monogaaminen vaisto sekä äidin- ja isänvaisto ovat Wester-
marckin teorian mukaan olleet perustana varhaisille seksuaalisille
suhteillejayhteiselämänmuodoille.WestermarckargumentoiDar-
winiinvedoten,muttaolimyösselvilläsiitä,ettäDarwinitseoliepä-
varmasiitä,mitenavioliittomuodotovatkehittyneeteikäollutkiin-
nostunutspekuloimaanasiasta.Westermarckinväitteetmonogamian
universaaliudestajasenprimitiivisestäalkuperästähyväksyttiinylei-
sesti. Kuitenkin myös promiskuiteettihypoteesilla oli pitkään kan-
nattajia.JotkutheistäsyyttivätWestermarckinavioliittoteoriaamyös
”taantumukselliseksi”,”porvarilliseksi”tai”teologiseksi”.37

Omanaikammeantropologitjamoraalifilosofiteivätenääesittäisi
lainkaannäinkattaviaväitteitätämänkaltaisistaasioita.Onmahdo-
tonta todentaa väitteitä ”primitiivisistä kulttuureista” yleensä, puo-
leentaitoiseen.KutenIhanustoteaa,myössekäWestermarckinettä
häntä kohtaan ankarimmin hyökänneen Briffaultin ”käyttämä ai-
neistoonmonintavoinlöyhääjaanekdoottimaista.Aineistonmoni-
selitteisyysjättäätilaalukuisilletulkinnoille.”38

Mielenkiintoista nykypäivästä katsoen on pikemminkin se, että
Westermarckintutkima”tosiasia-aineisto”olibrittiläistenviktoriaa-
nienkeräämääjaettähänenpyrkimyksensäoliuniversaalistaatältä
pohjalta.Tuloksetheijastavatkinsiksitieteenluonnettamyöstosiasia-
väitteilläpolitiikkaa tekevänä.Antropologiset yleiset tosiasiaväittä-
mät tekevät todellisuutta esittäjiensä ympäristön moraalikäsityksiä
vastaavaksisamallakunkuvaavattuntemattomiatapojatämänym-
päristöntiedonpiiriin.Sitätutkimalla,mitäWestermarckväitti”ha-
vainnoiduksi”totuudeksi,onnäissäolosuhteissahyvälähtökohtasen
tarkasteluun,mitähänjahänenaineistonsatuottaneethavainnoijat
pitivättotuutena.MikäoliWestermarckinsukupuolipolitiikkahänen
tieteellisessätuotannossaan?

37  Ibid. 172–175. 
38  Ibid. 177.
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IhanuksenmukaanWestermarckei suinkaankatsonut, ettänai-
senasemaolisiluontoiskulttuureissaolluttäysinoikeudeton,mutta
seoli”luonnolliseen”työnjakoonperustuva.Westermarckinnaisnä-
kemyksessä painottuu hänen mukaansa kuitenkin naisen ”alkupe-
räisesti alemman” aseman selittäminen evolutionistisesti ”luonnol-
liseksi”sekä”miehisen”samastaminen”aktiiviseksi”ja”naisellisen”
samastaminen ”passiiviseksi’.39 Olennaisinta hänen tuotannossaan
on kuitenkin avioliiton luonnollistaminen ja ikuistaminen. Hänen
pääteesinsä vahvistaa 1800-luvun yhteiskuntarakenteen keskeisen
uuden,ydinperheeseenperustuvanavioliitonaseman.

Sanatapaonkäytössävainhyvinvähäntässäavioliittoakäsittele-
vässäkirjassa,muttaWestermarckkäyttääsitäkylläjoskus:

Mitäavioliitonalkuperääntulee,pidäntodenmukaisimpana,
ettätämäyhteiskunnallinenlaitosonkehittynytalkuaikaises-
tatavasta.Meilläonsyytäluulla,ettäalkuaikanaolimiehel-
läjanaisella(taiuseammillanaisilla)tapanaelääyhdessä,olla
sukupuoliyhteydessätoistensakanssajayhteisestielättääjäl-
keläisensämiesperheensuojelijanajaelättäjänä,nainenhä-
nenapunaan ja lasten imettäjänä.Tämän tottumuksenvah-
vistialuksi tapa,myöhemminlaki, jasekehittyi tällä tavoin
yhteiskunnalliseksilaitokseksi.Olenperustelevaarveluani,et-
täsellainentapaonollutvoimassameidänvanhimmillainhi-
millisilläesi-isillämme,sekäyritänselittääsenalkuperää.40

”Tapa”onsiistässäkinyhteydessäkäytössänormista, jokaonollut
voimassaalkukantaisissayhteisöissä.Voispekuloidamyössillä,että
jossnellmanilaisessakehikossatapaliittyysukupuolenjaseksuaali-
suudensääntelyyn,merkitseeköWestermarckinpyrkimysyhdistää

39  Ibid, 206. 
40  Westermarck 1932, 3.
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tapaalkukantaisuuteenmyössitä,ettähänpitääomanaikansasuku-
puoltajaseksuaalisuuttakoskeviasääntöjäjoaikansaeläneinäjamo-
derniinyhteiskuntaankuulumattomina?Hänenyhteiskunnallisessa
keskustelussaedustamansaliberaalijatoleranttisukupuolipolitiikka
viittaatähänsuuntaan.

Westermarckkuitenkinpolitikoimyösempiirisellä tieteellä,hän
kätkeytyytutkimuksientaaksejavyöryttää”tosiasioita”.Hänento-
siasiatodistuksista koostuvat, paksut opuksensa jäsentävät tarkaste-
lemaansa asiaa käsittein, joiden viestiä voi tarkastella seuraamalla
niiden suhteita hänen jäsennyksissään. Aineistokuvauksissa sek-
suaalisestierilaiset jaavioitumattomatovatkyllä läsnämuttapoik-
keuksina.Heitätuleekylläsuvaita,muttajuuripoikkeuksina–teo-
riarakentuusenvaraan,ettäavioliittoonuniversaalisestinormaali
yhteiskunnanjärjestysmuoto.Suomenaatehistoriantavanomaisessa
kuvauksessa Westermarck on liberaali edistyksellinen ja Snellman
konservatiivinenajattelija.Tämästandardikuva jättäähuomaamat-
tasen,ettäWestermarckpolitikoimyöstieteellisillätosiasioilla,että
tämänsukupuolipolitiikankeskiössäoli1800-luvunsukupuolijärjes-
tyksenjaavioliitonkeskeisyydenylihistoriallinenvakiinnuttaminen,
mikäeieroaolennaisestiSnellmanista.

SnellmanjaWestermarckkuuluvatmolemmatnykypäivästäkat-
sottuna menneisyyteen, mutta Snellmanin kaukaisuus on helpom-
mintunnistettavissa.Westermarckinetäännyttäminenolisikuitenkin
itseasiassatärkeämpää,koskavastaavaa,evoluutiontosiasioillapo-
litikointia esitetään myös nykypäivän keskustelussa. On helpompi
etääntyäsaksalaisestaidealismistaja”siveellisenjärjestyksen”sanas-
tostakuin”tieteellisestähavainnosta”ja”tosiasioiden”evidenssinsa-
nastosta,jokauseinyhäedelleenkäytäydestämyösihmisistäjakult-
tuureista puhuttaessa, vaikka sekä antropologinen että filosofinen
keskusteluontodennutmyösnäidenrelatiivisuuden.SekäSnellma-
ninettäWestermarckinpolitiikkasiveellisyys-termilläonhyväesi-
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merkkikäsitepolitiikasta,jotalakkaamattaonkäynnissäintellektuaa-
lisessajapoliittisessamaailmassa.

SiveellisyydenkäsitteenhistorianjamuutoksenkannaltaWester-
marckinmonitasoinenpolitikointiolimerkityksellistä.”Siveellisyys”
liittyyhänenjälkeisenäaikanaanvarmuudellanationalistiseenpoli-
tiikkaan,muttanyteienäärohkeaansellaiseen,vaansäännönseu-
raamiseen ilman omaa ajattelua. Samalla koko nationalistinen nä-
kökulma siirtyy intellektuaalisena projektina konservatiiviseksi.
Siveellisyysjatavatliittyvätmoraalifilosofiankannaltaalkukantaisiin
yhteisöihin,eivätmeihin,jotkaolemmetieteensubjekti.Samallasi-
veellisyysalkaaassosioituavanhakantaisuuteen,piintyneisiintapoi-
hinjamyösseksuaaliseenahdasmielisyyteen.Liberaalisuvaitsevai-
suus näyttäytyy ”siveellisyydelle” vastakkaiselta. ”Moraali” korvaa
”siveellisyyden”vähitellenmoraalifilosofisena terminä ja”seksuaa-
lisuus”alkaamyöhemminsaadajalansijaa”siveellisyyden”semant-
tisellaalueella.Westermarckinsukupuolipolitiikkaankuuluikuiten-
kinvieläSnellmaninpolitiikkaaolennaisestimuistuttava1800-luvun
pohjoiseurooppalainenideaaliydinperheeseenperustuvastaaviolii-
tostayhteiskunnanperustana.
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SIVEELLISYYS JA SEKSUAALISUUS  
SUOMEN RIKOSOIKEUSTIETEESSÄ 1 
AntuSorainen

Snellmaninkäytössäsiveellisyys tarkoitti sellaistaaktiivista toimin-
taa, jossayhdistyvätomatunto jakansantapojenreflektoivaajatte-
lu.2Käsite kuitenkinmuuntui eri yhteiskunnallisissakeskusteluissa
1900-luvunmittaanviittaamaanseksuaalisuuteenjalopultavanhen-
tuneeseen seksuaalimoraaliin.Tarkastelen tässä luvussa sitä,miten
siirtymä siveellisyydestä seksuaalisuudenkäsitteistöllä tapahtuvaan
keskusteluun ja säätelyyn tapahtui rikosoikeudessa. Aineistonani
ovat rikosoikeustieteilijöitten kirjoitukset, komiteanmietinnöt, laki-
tekstitjamuulainvalmisteluunliittyvämateriaali.

Termisiveellisyys(sedlighet)esiintyyrikoslaissaeriyhteyksissävuo-
den1889lainalkuperäisistäruotsinkielisistäsanamuodoistalähtien,
muttasuomenkielinenkäsiteuutuusseksuaalisuusotettiinlakitekstiin
vastavuonna1950.Siveellisyys, sellaisenakuin se1800-luvulla ri-
kosoikeustieteessäymmärrettiin,liittyylaajoihinyhteiskuntakeskus-

1 Kiitokset Harri Kalhalle, Juulia Jyrängille, Johanna Niemelle, Päivi Paastolle ja Tuija Pulkki-
selle asiantuntevista kommenteista käsikirjoitukseen.

2  Pulkkinen tässä teoksessa luvussa 7.
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teluihinjaniidentaustoihin.3Enpaneuduvarsinaisestiniihin,vaan
seuraanluvussanierityisestisitä,mitenjamissäyhteyksissäkeskus-
teluasiveellisyys-jaseksuaalisuus-termeistäkäytiinrikosoikeudessa.
Terminologinen rajanveto näyttää olevan usein yhteydessä homo-
seksuaalisuuteen.

Siveellisyys-sanalle eri aikoina annettujen vaihtelevien merki-
tysten jänniteonkantanut jälkiävoimassaolevaanrikoslainsäädän-
töömme. Rikosoikeudessa käsitemuutokseen siveellisyydestä sek-
suaalisuuteenliittyyomaerikoispiirteensä.Yhteiskunnanvastaisena
pidetyn seksuaalisuuden lisääntyneen kontrolloimisen taustalla on
kiinnostavailmiö.Siveellisyysrikostenkategorisoinnissajaniitäkos-
kevassa rikosoikeudellisessa pohdinnassa alkoi 1900-luvun alussa
näkyäyhäselvemmin1800-luvunlopunseksuaalitieteidenvaikutus:
seksuaalisuusalettiinnähdäolemassaolevanaasiana,jokavoitiinla-
jitella,luokitellajahierarkisoida.Tämäluokittelusisälsiarvottamisen
hyväksyttyyn ja ei-hyväksyttyyn seksuaalisuuteen yhteiskunnassa.
Tällainenarvottaviaerottelujatekeväajatteluonjatkunutyhteiskun-
nallisessa ja poliittisessa keskustelussa nykyhetkeen asti, vaikka ri-
koslakionkinvirallisestisanoutunutirtimoraalikriminalisoinneista.

Kun tarkastellaan sitä, miten seksuaalisuutta ja moraalia koske-
vaajatteluliittyvättoisiinsasuomalaisessarikosoikeustieteessäjasen
historiassa,onEdvardWestermarckmerkityksellinenhahmo.4Wes-

3  Siveellisyyteen 1800-luvun yhteiskuntakeskusteluissa liittyneistä laajemmista politiikoista ja 
merkityksistä ks. Pulkkinen, Jalava ja Elomäki tässä teoksessa. Rikosoikeuden kytköksis-
tä yhteiskunnallisiin keskusteluihin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa ks. Backman 
1976; 1992.

4  Westermarck syntyi 1862 ja kuoli 1938. Hän toimi käytännöllisen filosofian professorina Hel-
singin yliopistossa vuosina 1906–1918. Hänet nimitettiin 1907 London School of Economic-
sin sosiologian professoriksi, jossa hän toimi vuoteen 1930 asti. Hän oli myös mukana pe-
rustamassa Åbo Akademita ja toimi sen ensimmäisenä rehtorina 1918–1921 ja filosofian 
professorina 1918–1932. Westermarck pohti tutkimuksissaan yhteiskunnan moraalijärjes-
telmää eli moraalin syntyä ja kehitystä. Pääosan tuotannostaan hän julkaisi englanniksi. 
Westermarck oli myös poliittisesti aktiivinen muun muassa jääkäriliikkeen taustavoimana ja
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termarck on jälkipolvien keskuudessa tunnettu erityisesti antropo-
logina,muttahänentieteellistä työtäänleimaamyösmoraalifiloso-
finen ja sosiologinen ote.5 Englanninkieliseen tutkimusmaailmaan
suuntautuneineoppilaineen–joistatunnetuimpiaovatHildaGran-
qvist,RafaelKarstenjaGunnarLandtman–Westermarckvaikutti
oleellisestisuomen-jaruotsinkieliseenseksuaalimoraaliakoskevaan
keskusteluun.

Westermarckinvaikutusosuiaivan1800-luvunlopulleja1900-lu-
vunalkuun.Tuolloinsuomalaisessarikosoikeustieteessäkäytiinkes-
kusteluakahdenerirangaistusajattelunvälillä:yksinkertaistettunail-
maistentoinenkorostirangaistuksenkohdistuvantekoonja toinen
rikoksentekijään.Klassisenoikeuskouluntekokeskeinenajattelutapa
pohjautuiidealistiseen,saksalaiseenfilosofiaanjasosiologisenoikeus-
koulunerityisestävyydenpainottaminenempiristiseenyhteiskunta-
ajatteluun.6Westermarckasettui tässäkeskustelussarikoksentekijää

 kansainvälisissä diplomaattisissa tehtävissä. Hän keräsi adresseja Suomen itsenäistymisen 
puolesta ja edusti 1920 Yhdistyneissä Kansakunnissa suomenruotsalaisten Folktingetia, 
jolloin hän menestyksellisesti vastusti Ahvenanmaan liittymistä Ruotsin valtioon. Englannis-
sa häntä epäiltiin sota-aikaan vakoilijaksi, kuten monia muitakin antropologeja. Wester-
marck 1929, 264–66; 277; 283–293; ks. vakoojaepäilyistä siirtomaavaltojen keskinäisissä 
valtasuhteissa Ollila 2010, 134. 

5  Ihanus 1990, 15.
6  Rikosoikeuden oppihistoria pitää vahvasti yllä näkemystä koulukunnista. Siveellisyys-tee-

man kannalta merkittävät rikosoikeudelliset ajattelijat Jaakko Forsmanista Inkeri Anttilaan 
ovat myös itse tuottaneet koulukunta-ajatusta. Koulukuntien alle on pyritty myös niputta-
maan yhteneväistäviä teemoja kunkin aikakauden ristiriitaisista ja keskenään kamppail-
leista tieteellisistä keskusteluista. Rikosoikeuden klassinen koulukunta oli pitkälti vaikuttu-
nut Hegelin oikeusfilosofiasta ja sen keskeisestä momentista, siveellisyydestä (Sittlichkeit). 
Pääpaino oli sovitusopilla ja tekorikosoikeudella. Sitä edelsi 1800-luvun alussa syntynyt his-
toriallinen oikeuskoulu, joka korosti kansallista oikeuskulttuuria, ja oikeustieteen tehtäväksi 
nähtiin toimiminen oikeuden lähteen eli kansanhengen (Volksgeist) tulkkina. Historiallisen 
koulun ajattelussa tunnettiin vastenmielisyyttä lakikodifikaatioita, erityisesti Napoleonin la-
keja kohtaan – voi ajatella, että kyse oli konservatiivisesta vastareaktiosta yhteiskuntakriit-
tisiä yhteiskuntateorioita ja porvariston vallankumousta kohtaan. Backman 1976, 86–104. 
Sosiologisen koulun kiteytymänä voidaan pitää Franz von Liztin Marburgin julistusta vuo-
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ja häntä ympäröiviä yhteiskunnallisia olosuhteita painottavien ri-
kosoikeusteoreetikkojen tueksi. Positivistisen yhteiskuntamoraalin
tutkimisen ja seksologia-tieteen yhteen kietominen yhdistää Wes-
termarckin1900-luvunalkupuolen sosiologisestaoikeuskoulusta ja
positivismista vaikutteensa hakeneisiin rikosoikeudellisen juristie-
liitinedustajiinAllanSerlachiukseenjaAnttiTulenheimoon.Muita
tarkastelussaninäkyviärikosoikeudenauktoriteetteja1800-luvunlo-
pulta1900-luvunpuoliväliinovatprofessoritJaakkoForsman,Bry-
nolfHonkasalojaBrunoA.Salmiala.

Omanlisänsätarkastelemieni1800–1900-luvunrikosoikeustietei-
lijöittenmiehiseenkaartiintuorikosoikeudenprofessoriInkeriAntti-
la. Hän oli keskeinen vaikuttaja vuoden 1967 seksuaalirikoskomi-
teassa, joka pyrki ottamaan seksuaalisuus-sanan uutena terminä
käyttöön rikoslaissa.7 Seksuaalirikoskomitean ehdotus täydensi si-

 delta 1882 – hän halusi täysin syrjäyttää sovitusopin ja perustaa rangaistuksen oikeellisuu-
den sen välttämättömyydelle ja rangaistusvallan tavoitteellisuudelle. Käsitys oikeusnormi-
en luomisprosessista oli täysin vastakkainen historiallisen koulun Volksgeist-käsitykselle. 
Erään sosiologisen suunnan keskeisen teoreetikon (Ihering) mukaan oikeus syntyi ja säilyi 
taistelussa, jota kävivät valtiovallat, säädyt ja yksilöt – empiristinen ”tiede” ja metafyysinen 
klassisen koulun idealismi asetettiin siis jyrkästi vastakkain. Backmanin mukaan suomalai-
set rikoslainoppineet ovat Serlachiusta lukuun ottamatta yleensä korostaneet koulukuntien 
jyrkkiä vastakohtia, vaikkakaan Suomessa mitään varsinaista taistelua niiden välillä ei esiin-
tynyt. Rikosoikeusajattelun ”kriisi” Suomessa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa oli 
luonteeltaan paljon syvällisempi ilmiö kuin tekoon tai tekijään keskittyminen. Eriäviä ratkai-
superiaatteita eri ajatussuuntien välillä oli myös sellaisissa kysymyksissä kuin tekokäsitys 
ja rikostunnusmerkistöjen rakenne, rangaistuksen määräämisen periaatteet, seuraamusjär-
jestelmä (turvaamistoimenpiteet rangaistusten rinnalle), rangaistuksen sisältö, syyllisyysop-
pi, syyntakeisuuskäsitys, kysymys vähentyneestä syyntakeisuudesta, yritysoppi ja rikoksen 
valmistelun rankaiseminen sekä osallisuusoppi. Backman 1976, 122–133, 134–142, 149, 
165.

7  Inkeri Anttila syntyi 1916. Hän väitteli ensimmäisenä naisena Suomessa oikeustieteestä 
1946 ja toimi ensimmäisenä naispuolisena rikosoikeuden professorina 1961–1980. Hän vai-
kutti niin kutsutun rationaalisen kriminaalipolitiikan ja kriminologian kehkeytymiseen 1960–
70-luvun Suomessa ja Pohjoismaissa. Häntä edeltäneiden rikosoikeuden professorien 
tapaan Anttila toimi poliittisesti näkyvillä paikoilla – tosin ei politiikan kentän yhtä oikealla lai-
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tä 1960-kuvun lopun lainsäädäntötyötä, jota ironisoiden kutsuttiin
seksipaketiksi.8Reformiinkuuluivatseksuaalipoliittisesti,moraalisesti
ja yhteiskunnallisesti keskeiset kontrollivälineet eli aborttilaki, ste-
riloimislaki jakastroimislaki.Seksuaalirikoskomiteanlempinimeksi
vakiintui juristieliitinkeskuudessasäädytönkomitea.Senlainsäädän-
tötyö vaikutti suoraan rikosoikeudelliseen päätöksentekoon ja sitä
kauttalukuisienihmistenelämään:muunmuassatuhannetlaittomat
abortitpoistuivatvuonna1971.9

Rikoslainotsikoinnitovatsiveellisyys-termistönosaltamuuttuneet
yllättävin tavoin. Rikoslain 20 luku koskee nykyään seksuaalisuu-
teenliittyväksimiellettyjätekoja.Vuoden1889laissakyseiseenlu-
kuunkuuluikuitenkinmuunkinlaisiakuinseksuaalisiatekoja.Vuosi-
na1889–1971rikoslain20luvunotsikkooliSekaannuksestajamuusta

haureudesta. Luvun otsikoksi tuli 1971 yllättäen Siveellisyysrikoksista,
kunsiveellisyys-sanaoliarkikielenkäytöstäjokäytännöllisestikatso-
enunohtunut.Vuodesta1999lähtienrikoslain20lukuunonviitattu
seksuaalirikoslakina,jonkakeskeinenkäsiteonseksuaalinenintegriteetti
eliitsemääräämisoikeus.10

 dalla. Suomen johtavat rikoslainoppineet kuuluivat järjestään 1800-luvun lopulla ja 1900-lu-
vun ensi puoliskolla valtiollisen vallankäytön eliittiin. Rikoslainoppi ja politiikka ovat olleet mi-
tä läheisimmässä yhteydessä toisiinsa rikosoikeuden professorien henkilöiden kautta.

8  Seksuaalirikoksia koskeneet komiteanmietinnöt ja ehdotukset ovat usein olleet käsitteiden 
ja systematiikan suhteen uudistusmielisempiä kuin varsinainen lainsäädäntö, mutta ei ole 
varmaa, että juuri uudistusten yhteydestä löytyy niin paljon tietoisia ja vakiintuvia kantoja sii-
tä, mitä siirtymä seksuaali-käsitteistöllä tapahtuvaan keskusteluun ja sääntelyyn tarkoittaa 
kuin ehkä muista yhteyksistä. Kiitos huomiosta Päivi Paastolle.

9  Vikatmaa 1971, 203; Utriainen 1989, 490.
10  Rikoslain 20 luku Seksuaalirikoksista. Sen piiriin kuuluu yhdeksän seksuaaliseksi teoksi 

määriteltyä tekoluokitusta raiskauksesta seksikauppaan ja paritukseen. Seksuaalisella teol-
la tarkoitetaan tässä luvussa ”sellaista tekoa, jolla tavoitellaan seksuaalista kiihotusta tai 
tyydytystä ja joka tekijä ja kohteena oleva henkilö sekä teko-olosuhteet huomioon ottaen on 
seksuaalisesti olennainen”. Seksuaalisen teon määritelmää halutaan muuttaa kapeammak-
si lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten osalta uusimmassa lainsäädäntötyössä, joka on tä-
tä kirjoitettaessa kesken. 
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Teonkuvauksissasiveellisyydenkäsiteesiintyyyhäerikoisessasu-

kupuolisiveellisyydenmuodossaniinkutsutussajärjestyslaissaelirikos-
lain17luvussa.Siinäseliittyyerityisestilapsipornografisenmateriaa-
lin,muttamyösjulkisessatilassatapahtuvanloukkaavanseksuaalisen
käytökseneliyleisenseksuaalimoraalinsääntelyyn.11Järjestyslainsu-
kupuolisiveellisyys-pykäliä sovellettiin 2008 erikoisella tavalla en-
simmäisessä suomalaisessa oikeustapauksessa, jossa poliisi takava-
rikoi taidegalleriasta lapsipornona pidettyä taidetta. Taiteilija Ulla
Karttunenkatsottiinsyylliseksisukupuolisiveellisyyttäloukkaavan,lasta

esittävänkuvanhallussapitoonjalevittämiseen.12Kyseolitaiteilijanyri-
tyksestä tuoda julkisuuteen ja kritisoida internet-teinipornon help-
poasaatavuutta.

Siveellisyys-termistöäsovelletaanmyöseduskunnan2006hyväk-
symässälaissalasipornografianlevittämisenestotoimista.Siinälap-
sipornosivustolla tarkoitetaan lasta esittävän, sukupuolisiveellisyyttä

loukkaavankuvanlevittämistäinternetinkautta.13Uusimmassa,lasten

seksuaalistariistoajahyväksikäyttöäkoskevassalainsäädäntötyössäsu-
kupuolisiveellisyys-sanaavältelläänmuutoinkuinjoolemassaolevi-
nateonkuvauksina.Siveellisyysrikos-käsitettäpidetäänkuitenkinit-
sestäänselvänä–vaikkakinvanhanaikaisena–terminäviittaamassa
seksuaalisuuteenjasenjulkisestipaheksuttaviinmuotoihin.14

11  Rikoslain 20 luku Rikoksista yleistä järjestystä vastaan: tekokategoriat §18 Sukupuolisiveel-
lisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen, §18a Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan, 
lasta esittävän kuvan levittäminen, §19 Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän 
kuvan hallussapito, §20 Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi, §21 Sukupuolisi-
veellisyyden julkinen loukkaaminen.

12  Karttunen jätettiin kuitenkin rangaistukseen tuomitsematta, koska katsottiin ettei hän ollut 
vaarantanut laissa tarkoitettua oikeushyvää. Jyränki ja Kalha 2009, 99–104. 

13  HE 99/2006. Laki 1068/2006 tuli voimaan vuoden 2007 alussa. 
14  Esim. OM 34/2010, 29: ”Käsitettä ”seksuaalinen teko” ja näin ollen myöskään sen määritel-

mää ei ollut nykyistä rikoslain 20 lukua edeltävässä siveellisyysrikoksia koskevassa luvus-
sa. Sukupuoliyhteyden ohella aikaisemmassa lainsäädännössä käytettiin laissa tarkemmin 
määrittelemätöntä käsitettä ”haureus”. Kun seksuaalirikoksia koskevia rangaistussäännök-
siä uudistettiin, viimeksi mainitun käsitteen epämääräisyys todettiin.” 
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Sukupuolisiveellisyys-termi toimii rikosoikeudessa siis ristiriitai-
sintavoin.Yhtäältäseesiintyyylhäältäpäintulevana,julkisenalueen
järjestyksenpidon terminäviitatessaanyleisesti ja yhteisesti hyväk-
syttyihinseksuaalinormeihinja-tapoihin,joitavoidaanloukatajasi-
tenaiheuttaapahennusta–kutentaiteilijaKarttusennäyttelyssäKluu-
vintaidegalleriassakatsottiintapahtuneen.Toisaaltaseaktuaalistuu
erityisestilastenseksuaalisenintegriteetinsuojelunelilapsipornogra-
fiaajainternetinsensuuriakoskevanlainsäädännönyhteydessä.15

Mistäonkyse?Mitäarkikielestäpoisjääneensiveellisyys-termin
nykyinensoveltaminenlapsipornografianjajulkisenjärjestyksenpi-
donyhteydessäkertoosiveellisyys-käsitteenjännitteisestähistoriasta
rikosoikeudessa?Olisikoniin,ettäSnellmanindynaamiseenpoliitti-
seentoimintaanjajärjenkäyttöönviittaavatermionnykylainsäädän-
nössä kääntynyt päälaelleen viittaamaan sukupuolisiveellisyyden
muodossaaikuistenjaetenkinlastenseksuaalisuuteenmonoliittise-
naasiana– jasiihen liittyväänmoraaliin jonakin liikkumattomana
jaabsoluuttisenajaettunamääreenä.Jostähänjohtopäätökseentul-
laan,näyttäänykyinenseksuaalirikoslakitavoittelemansamoraaliar-
vovapaudensijastatukevansittenkinkonservatiivistaajatustayhdes-
täseksuaalimoraalistajarikoslaintehtävästäsenvarjelijana.

Mikä ihmeen siveellisyysrikos?

Suomessa on ollut oma kansallinen rikoslaki vuodesta 1889.16 Sii-
nä siveellisyysolikokonaanuusikäsite.Ruotsinvuoden1734 lain

15  Sorainen 2007, 211–213.
16  Rikoslaki annettiin eli julkaistiin 19.12.1889, mutta erinäisten seikkojen takia se tuli voimaan 

vasta huhtikuussa 1894. Sen alkuperäinen ruotsinkielinen terminologia on luotu niiden sa-
nojen ja käsitteiden pohjalta, jotka olivat liikkeessä 1860–1880-luvulla, jolloin sen valmiste-
lu oli käynnissä. Ks. rikoslain valmistelun alkuvaiheista Backman 1976, 160–161; Kivivuori 
1971, 10–29; Sorainen 2005, 3.
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säädöksissä,jotkaolivatSuomessakinvoimassakansallisenrikoslain
voimaantuloon asti, ei käytetty lainkaan siveellisyys- tai seksuaali-
suus-sanastoa.Niidenrikosten,joidennykyäänymmärrämmeliitty-
vänseksuaalisuuteen,rangaistavuuskohdistuituolloinlähinnäsellai-
siin tekoihin, joidenajateltiinrikkovanavioliittoa,”sukuoikeuksia”
jasukupuoltenjärjestystävastaan.17Vuoden1889lakiinsiveellisyys-
sanaomaksuttiinkytkettynäosittainyleisiintapoihin.Siveellisyyttä
loukkaaviksi rikoksiksikatsottiinmuunmuassauhkapeli, laittomat
arpajaiset,eläinrääkkäysjajulkinenpäihtymys.18

Siveellisyysrikosten käsite liittyi kuitenkin ensisijaisesti seksuaa-
lisuudenyhteiskunnalliseenarvottamiseenjasukupuoltenjulkiseen
järjestykseen,silläniihinlaskettiinmyösseksinmyyminen,paritus,
seksinaispuolistenalaikäistenhuollettavienkanssa, sukupuolitauti-
en levittäminenseksinmyymisenyhteydessä ja julkiset ”haureelli-
setteot”,jotka”loukkaavatyleistäsiveellisyydentuntoa”.19Vuodesta

17  Vuoden 1734 lain tekojen nimitykset olivat osin samoja kuin vuoden 1889 laissa: salavuo-
teus, sekaannus, huoruus, haureus ja sukurutsa. Agricolan käännöksen mukaan Pahate-
gon Caaressa esimerkiksi luku III oli otsikoitu ”Salawuoteudesta”, IV luku ”Luwattomasta 
secannuxesta kihlauxesa ja awioskäskyn-lijton alla”, V luku ”Yhdenkertaisesta huorudesta”, 
VII luku ”Haureuden edesauttamisesta ja haureudesta” ja IX luku ”Sucurutzaudesta ja lihal-
lisesta secannuxesta muisa kieltyisä polwisa”. Laki tunsi myös ”Sodoman synnit” (sodomi-
tiska synder), joilla viitattiin lähinnä eläimiin sekaantumiseen. Analogiatulkinnan avulla eläi-
meen sekaantumista koskevat säädökset voitiin kuitenkin ulottaa haluttaessa myös miesten 
keskinäiseen seksiin. Löfström 1994; Sorainen 2005, 7. 

18  Aspegrén ja Saxen 1917, 43–117: Brotten mot sedligheten. 
19  Aspegrén ja Saxen 1917, 43–117. Käytän tietoisesti kautta linjan nykytermejä. Jos viittaan 

aikalaistermeihin, ne on kursivoitu tai merkitty lainausmerkein. Lakiteksteissä ja niitä koske-
vissa kommentaareissa käytettiin termejä haureus (otukt), haureuden harjoittaminen (skör-
lefnad), sukupuolikuri tai siveys (tukt), luonnonvastainen haureus (naturvidrig tai onaturlig 
otukt), epäsiveellinen julkaisu (bildligt framställning som sårar tukt och sedlighet), säädyl-
lisyys (anständighet) ja siveettömyys tai epäsiveellisyys (osedlighet). Käsitteiden käännök-
sissä ruotsista suomeen on kirjavuutta, käsitteet vaihtuvat lakiehdotuksesta toiseen, eivätkä 
oikeusoppineet päässeet termien juridisista tulkinnoista tai siveellisyysrikosten systematii-
kasta yksimielisyyteen. Tämä on ollut erityisen näkyvää pornografisten tuotteiden sääntelyn 
historiassa – kyse oli ensin rikoslain 20 luvun sisäisestä pykälästä (RL 20: 14,2), joka ku-
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1889vuoteen1971asti siveellisyysrikoksinapidettyjen tekojenpii-
riinkuuluimyösvuoden1734lakiinnähdenuusijauudellatavalla
ymmärrettyseksuaalistajärjestystärikkonutteko,haureudenharjoitta-

minentoisensamaasukupuoltaolevankanssa.20
Vuoden1889rikoslain20luku,jossaniinsanottujasiveellisyys-

rikoksiakäsiteltiin,otsikoitiinruotsiksiOmlägersmålochannanotukt

(Luvattomastasekaannuksestajamuustahaureudesta)21.Siveellisyys-

rikos–terminkäyttämistärikoslainotsikossaolikuitenkinehdottanut
ensimmäisenkerranjolakitieteellinentiedekuntavuoden1875rikos-
lakiehdotuksestaantamassaanlausunnossavuonna1880.Samaater-
miä kannatti myös vuoden 1884 rikoslakiehdotus.22 Siveellisyysri-
kos-terminvälttämiseenvuoden1889lainotsikoinnissasaattaaolla

 mottiin vuoden 1926 erillisellä lailla epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä, 
joka kumottiin sittemmin siirtämällä sääntely jälleen rikoslakiin, sen 17 lukuun eli järjestys-
lakiin. Terminologinen hämmennys alkaa vuoden 1875 lakiehdotuksen ”puhdastunteisuutta 
loukkaavista haureellisista kirjoituksista” ja jatkuu vuoden 1884 tarkistettuun ehdotukseen 
”siveyttä ja siveellisyyttä” (tukt och sedlighet) loukkaavista kirjoituksista ja siitä edelleen vuo-
den 1889 rikoslain ”säädyllisyyden ja siveellisyyden” kautta vuoden 1926 lakiin, jossa louk-
kaus koskee ”sukupuolikuria tai säädyllisyyttä” (molemmissa ruotsinkielinen muoto on tukt 
eller anständighet). Esimerkiksi Forsmanin tulkinnassa vuoden 1889 lain käsitteen ”hau-
reellinen kirjoitus” (sårar tukt och sedlighet…utan att något sedlig eller loflig ändamål där-
vid föreligger…) yhteydessä esiintyvä sana sedlig tarkoittaa Serlachiuksen mukaan ”tavan 
määräämiä rajoja”, kun taas Salmialan mielestä kyse on ”siveellisestä tai luvallisesta tarkoi-
tuksesta”. Salmiala 1965, 121–124; Serlachius 1912, 105.

20  Suomen rikoslain suhteesta sodomia-lainsäädäntöperinteeseen ks. Sorainen 2005, 3. 
21  Otukt voidaan kääntää suomeksi myös sukupuolikuriksi tai seksuaaliseksi järjestykseksi.
22  Tulenheimo 1914, 6; Kivivuori 1971, 17. Siveellisyysrikos-termi löydettiin rikosoikeuden ar-

kistosta kuitenkin vasta vuonna 1971, kun käsite korvasi rikoslain 20 luvun otsikossa hau-
reuden ja sekaannuksen, Tosin vuoden 1971 lakimuutokseen nähden 1880 ehdotettiin 
hyvin toisenlaista rikosten ryhmittelyä. On ristiriitaista, että samainen vuoden 1971 rikos-
oikeuden uudistus, joka julkilausutuissa tavoitteissaan nimenomaisesti vastusti moraalikri-
minalisointeja, otti käyttöön siveellisyysrikos-termin, joka yleiskielessä oli viimeistään 1950-
luvun tienoilla siirtynyt viittaamaan moraalisesta suoraselkäisyydestä tukahduttavaan ja 
vanhanaikaiseen seksuaalimoralismiin. Käsitemuutoksen ajallinen paikallistaminen tarkas-
ti ei ole mahdollista eikä se ole tämän kirjoitukseni tarkoitus, sillä siirtymiä tapahtui 1800-lu-
vun lopulta lähtien eri yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Ks. Pulkkinen, Elomäki, Urponen 
ja Kalha tässä teoksessa.
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selityksenärikosoikeudenprofessori JaakkoForsmaninrikosoikeu-
dellinenajattelu.

Forsmanillaolivuoden1889rikoslainkirjoittamisessajasenkäsit-
teistönmuokkaamisessakeskeinenosa.23Hänoliomaksunutrikos-
oikeudellisetnäkemyksensäetenkinHegeliltä,Snellmaniltajarikos-
oikeudenklassiseltakoulultajamuokannutniistäomanversionsa.24
ForsmanoliseurannutHelsinginyliopistossahegeliläisenSnellma-
ninluentojajasuorittanutfilosofiankandidaatintutkinnonennenla-
kitieteenopintoja.SiveellisyysviittasihänelläHegelinOikeusfilosofian
kokonaisuuteen, jossaSittlichkeitoliyksivapaantahdonkehitysku-
lunvaiheista, jokapiti sisälläänperheen, kansalaisyhteiskunnan ja
valtion– siispaljonmuutakinkuin seksuaalisuuteen liittyvätasiat.
Forsmankuitenkinmuunsitulkinnoissaanhegeliläis-snellmanilaisen
siveellisyydenkristilliseksi,jotaseeialunperinollut.Hänkäyttisi-
veellisyys-sanaapaitsitavanmukaisenjayleisenkurin,myöskristillisen

yhteiskuntamoraalinmerkityksessä.25Kristillisetmoraalinormitolivat
kuitenkinvieraitaSnellmaninfilosofisenajattelunjasiveellisyys-sa-
nanalkuperäiselle“relativismille”.26Fennomaniajakristillisetnäke-
myksetsiirtyivätForsmanilleehkäluontevastiperheestä,sillähänen
isoveljensäoliYrjöKoskinen.27

23  Jaakko Forsman syntyi 1839 ja kuoli 1899. Hän oli rikosoikeuden ja oikeushistorian profes-
sori Helsingin yliopistossa vuosina 1879–1899. Forsmania pidetään Suomen rikoslain kes-
keisenä taustahahmona, joka vaikutti sen terminologiaan ja systematiikkaan ehkä enem-
män kuin kukaan muu yksittäinen henkilö. Forsman oli myös näkyvä poliitikko. Hän muun 
muassa edusti papistoa säätyvaltiopäivillä vuodesta 1882 kuolemaansa asti. Hän oli kiih-
keä suomalaisuusmies, jonka oikeustieteen väitöskirja (1874) oli alallaan ensimmäinen suo-
meksi julkaistu. 

24  Backman 1976, 93–104, 154–155; Klami 1977, 26, 98–103; Ylikangas 1989, 4, 8.
25  ”Man kan väl säga, att engifte är en af de hörnstenar, på hvilka det kristna samhällets kultur 

och sedlighet hvila.” Aspegrén & Saxen 1917, 17.
26  Ks. Snellmanista Pulkkinen, Jalava ja Elomäki tässä teoksessa.
27  Yrjö Koskisen vaikutus Forsmaniin oli ilmeisesti suuri. Forsman esimerkiksi aloitti julkisen 

toimintansa julkaisemalla Helsingin Uutiset -nimistä sanomalehteä vuodesta 1863 yhdes-
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VaikkaForsmaneiottanutsiveellisyysrikos-käsitettärikoslainot-
sikointiin,hänkuitenkinkäsittelivuoden1889rikoslakiaselittävissä
luennoissaanjoukkoarikoksiaotsikollaBrottenmotsedligheten(Rikok-
siasiveellisyyttävastaan).Hänantoisiveellisyysrikoksillekaksimää-
ritelmää,joissamolemmissatuleejonäkyviinterminymmärtäminen
vahvasti seksuaalimoraalin käsitteenä.Yhtäältä siveellisyysrikokset
tähtäsivätForsmaninmukaan”sukupuolivietinlaittomaantyydyttä-
miseen lainvastaisen sukupuoliyhdynnän tai muun laittoman hau-
reudentaiteonkautta”.Toisaaltaneolivattekoja,jotka”loukkasivat
yhdessäelämisenkuriajahyviätapoja”(kränkatuktochgodasederi

denallmännasammanlefnaden).28Forsmaninsiveellisyyskattaayleisen
”kurin” ja ”hyvien tapojen” lisäksi myös seksuaalisen järjestyksen
(tukt),jonkaylinnormioliheteroseksuaalinenaviollinenseksi.

Forsman käytti myös vietin käsitettä, joka ei Snellmanilla ollut
lainkaankäytössä.Forsmaninvoiehkäajatella saaneenvaikutteita
EdvardWestermarckinajattelusta,vaikkatämäajattelikinyhteiskun-
taavarsinerilähtökohdista.Westermarckillaviettiolikeskeinenter-
mi–eikuitenkaanFreudilta,vaanDarwiniltajaevoluutioajattelusta
omaksutussamielessä.29Forsmanviittaainsestiäkoskevissaluennois-
saanjoulukuussa1889”kaikillakansoillatavattuunvaistomaiseenin-
hoon”(ennaturligafsky)sukurutsaa(blodskam)kohtaan.30Tässäsaattaa
ollalinkkiWestermarckiin,jonkaläpimurtoteosTheHistoryofHuman

Marriage,Part I:TheOriginofHumanMarriageoli ilmestynytsama-
navuonna.SiinäWestermarckesittikuuluisaninsestitabu-teoriansa,

 sä Yrjö Koskisen ja Agathon Meurmanin kanssa. En kuitenkaan lähtisi arvioimaan tätä vel-
jellistä vaikutussuhdetta aivan saman luokan psykologisoivalla varmuudella kuin Ylikangas 
1989, 7–8, 35.

28  Aspegrén & Saxen 1917, 44. 
29  Esim. Westermarck 1925, 532: ”[…] self-decoration is intended to stimulate the sexual in-

stinct of the opposite sex […].” Ihanuksen (1990, 47) mukaan Westermarck ei tehnyt käsit-
teellistä eroa vietin ja vaiston välillä vaan piti näitä käsitteitä pitkälti samaa merkitsevinä.

30  Aspegrén & Saxen 1917, 63. 
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jonkamukaansamassaperheessäkasvaneetperheenjäsenettunsivat
vaistomaistaseksuaalistavastenmielisyyttätoisiaankohtaan.

Seksuaalisuus-sana oli Forsmanin kulttuurisessa ympäristössä
ja etenkin hänen tieteellisissä piireissään tunnettu ennen Wester-
marckiakin, sillä suomalaiset oikeustieteilijät seurasivat tarkkaan
saksankielistäkirjallisuuttajatunsivathyvinuusienkriminologia-ja
seksologia-tieteidenperusteoksetjakäsitteet.Forsmaneikuitenkaan
halunnuttehdäseksuaalisuudestarikoslainvirallistatermiä–ehkäpä
aitosuomalaisistasyistä;sanahanonlähtöjäänvierasperäinen.31Luen-
noissaanrikoslaistaForsmankylläkinkäyttiseksuaalisuus-sanaa,kun
hänmäärittelihaureudenolemustaei-aviollisessaheteroseksissäeli
salavuoteus-rikoksessa (lönskaläge).Haureusoli tässä sukupuolivietin
käsitteenkauttamääriteltyä”törkeääsiveellisensäädyllisyydenlouk-
kaamistaseksuaalisessamielessä”.32

Salavuoteus oli Forsmanin systematiikassa siveellisyysrikosten
keskeinen rikostyyppi eli perusdelikti. Teko jätettiin kuitenkin ko-
konaanrangaistavuudenulkopuolellevuoden1926 lainmuutoksel-
la.33 Dekriminalisointi ei kuitenkaan tapahtunut niinkään moraa-
linhöllentämiseenliittyvistävaankäytännöllisistäsyistä.34Yhtäältä
Suomi oli kansainvälisesti vertaillen niiden harvojen maiden jou-
kossa,joissateostaenäärangaistiin–esimerkiksiRuotsissasalavuo-
teusolidekriminalisoitujo1864.Toisaaltatekooliniinyleinen,että

31  Termi juontuu latinan sexualis-sanasta, jonka merkitys on ”sukupuoleen liittyvä”. http://www.
etymonline.com/index.php?search=sexual&searchmode=none. 

32  Aspegrén & Saxen 1917, 60: ”Säsom otuktig måste man således beteckna hvarje handling, 
som är framkallad af könsdrift eller afser att väcka denna drift, men icke nödvändigt att till-
fredsställa densamma, och som på ett groft sättt kränker sedlig anständighet i sexuellt af-
seende.”

33  On kuitenkin huomattava, että Forsman kannatti salavuoteuden dekriminalisoimista jo 1877 
tarkastellessaan vuoden 1875 rikoslakiehdotusta. Ehkä poliittis-taktisista syistä hän kuiten-
kin hyväksyi salavuoteuden kriminalisoimisen vuoden 1889 rikoslaissa. Ylikangas 1989, 
28–29.

34  Backman 1976, 263.
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sen kontrolloiminen kävi rikoslain keinoin mahdottomaksi. Ran-
gaistuskäytännössävallitsisalavuoteudensuhteenniinkutsuttutosi-
asiallinendesuetudo,jokatarkoittaa,ettälainkohtaajätettiinjatkuvasti
soveltamatta.Tavallaannormikorvasisiinätoisennormin,silläoi-
keuskäytännössä ilmaistiin, ettei laki vastannut voimassaolevaaoi-
keuskäsitystä.35Esimerkiksilainvalmistelukunnanehdotuksessa1914
todettiinsalavuoteudenosaltasiveellisyystermiäkäyttäenjamoraa-
liajatteluunviitaten,että”sellainensäännös,jotarankaisemattavoi-
daanrikkoa,pikemminkinhorjuttaakuinvahvistaasiveellisiäkäsi-
tyksiä”. Ehdotuksen mukaan ”saattaa siveellisyysrikos tuottaa […]
siveellistä turmeltumista, joka tekeeuhrinkykenemättömäksinou-
dattamaanyhteiskunnassavallitsevaasiveellistäjärjestystä”.36

Vuoden1967seksuaalirikoskomiteatulkitsi tätäsamaahistorial-
lista käännettä seksuaalisuussanastolla ja psykologisoivasti, likipi-
täen jonkinlaisen lajinäkemyksenmukaisesti. Senmukaanvuoden
1926”lainmuutosjohtuisentosiasianhyväksymisestä,etteirangais-
tussäännöksillä pystytty kovinkaan menestyksellisesti ohjaamaan
seksuaalista käyttäytymistä”.37Eronäkemyksissäon selvä: vuoden
1914 ehdotus puhuu siveellisistä käsityksistä eli näkemyksistä, joita
voidaanmuokata,vuoden1967komiteataasseksuaalisestakäyttäyty-

misestäeliihmislajinsosiaalisestatoiminnasta.
Rikosoikeuden siveellisyys irtaantui 1900-luvun mittaan yhä

enemmän snellmanilaisestamerkityksestään ja tarkentui seksuaali-
suuteen. Salavuoteuden dekriminalisoimisen jälkeen siveellisyysri-
kosten kontrolliala kohdistui heteroseksuaalisuuden avioliitollisen
kunniallisuudenvahtimisensijastavoimakkaamminyhteiskunnalli-

35  Toinen esimerkki lähes tosiasiallisesta desuetudosta oli 1960-luvun lopulle tultaessa lain-
kohta, jolla säädettiin rangaistavaksi samaa sukupuolta olevien välinen haureus. Mustola 
1995.

36  Lainvalmistelukunnan ehdotus 1914, 22.
37 Lainvalmistelukunnan ehdotus 1914:2, 34; Seksuaalirikoskomitean mietintö 1967, 8.
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sesti”abnormaaleina”tai”poikkeavina”pidettyihinilmiöihin.38Näi-
hinkuuluivatetenkinhomoseksuaalisuus,seksilähisukulaistenkans-
sa, seksi lasten ja nuorten kanssa, seksi eläinten kanssa, paritus ja
seksin myyminen. Oikeusoppineet ja eduskunnan enemmistö kat-
soivat,ettänäitävoitiinyhävalvoarikoslainpiirissä.39

Sukupuolisiveellisyys-termin genealogiaa

Forsmanin hegeliläis-snellmanilais-kristillinen siveellisyys kohta-
si 1900-luvulle tultaessa empiristisen, biologistisen ja patologisoi-
vanseksuaalisuus-ajattelunrikosoikeudessa.Tätäajatuksellistajayh-
teiskunnallistakurssinvaihdostaennakoi ja ilmensirikosoikeudessa
1900-luvunalussaspekulointisukupuolisiveellisyyden(könssedlighet)
käsitteellä.

Sukupuolisiveellisyydenkäsiteolivilahtanutkertaalleen jovuo-
den1875tarkistetussakomiteanmietinnössä,jossaperusteltiinehdo-
tettujarikoslain21–23lukujaRikoksistaperhe-jasukuoikeuksiavas-
taan, Huoruudesta ja kaksinnaimisesta, Salavuoteudesta ja muusta
haureudesta.40Vuoden1884rikoslainehdotuksessasukupuolisiveel-
lisyys-sanaei enääesiintynyt, sen sijaanehdotettiinerillisiä lukuja
21 Siveellisyysrikoksista ja 47 Siveellisyyden rikkomisesta. Ensim-
mäinen näistä käsitti naisiin, lapsiin ja lähisukulaisiin kohdistuvat
seksuaalisetteot,pornografian,homoseksuaalisuudenjaeläimiinse-

38  ”Huoruutta” eli aviollista uskottomuutta koskevat säännökset kumottiin vasta 1948.
39  Seksuaalirikoskomitean mietintö 1967, 8.
40  Rikoslakiehdotus 1875, 215: ”[…] följa i 21:sta till och med 23:dje kapitlen åtskilliga brott, 

hvilka hufvudsakligen innebära angrepp å familjerättigheter samt familjens grundvalar: äk-
tenskapet och könssedligheten.” Ehdotus luetaan yleensä rikosoikeuden professori K. G. 
Ehrströmin aikaansaamaksi. Klami 1977, 23. Ehrströmiä pidetään hegeliläisenä rikoslainop-
pineena, jonka Hegel-tulkinnat olivat kuitenkin varsin utilitaristisia ja reformistisia. Backman 
1976, 94, 104.
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kaantumisen, jälkimmäinen rikoksia yleensä hyviä tapoja vastaan.
Vuoden1884tarkistettuaehdotustapidetäänForsmaninnäkemys-
tendominoimana.41

Eduskuntapyysi1908hallitukseltaesityksenrikoslainmuuttami-
seksi.42Hallituksenesitysannettiinkuitenkinvastapaljonmyöhem-
min, 1925, ja laajahko lainmuutos tuli ajankohtaiseksi vasta 1926.
TällävälinrikosoikeudenprofessoriAllanSerlachiusehti1920laatia
oikeusministeriön toimeksiannosta ehdotuksen kokonaan uudeksi
rikoslaiksi.43Tässäehdotuksessaanhänolisiottanutsukupuolisiveel-
lisyydenkäsitteenrikoslainotsikointiin.Voimassaolleenrikoslain20
lukuaolisitullutvastaamaanuusi23lukunimeltäänRikoksistasuku-
puolisiveellisyyttäkohtaan(Ombrottemotkönssedligheten).44Sukupuo-
lisiveellisyys-otsikointi olisi kaventanut forsmanilaisen siveellisyy-
denrikosoikeudessalähespelkästäänseksuaalisuuteen.45Serlachius
systematisoi ehdottamansa uuden 23 luvun sellaisen logiikan mu-

41  Tarkistettu rikoslakiehdotus 1884; Ylikangas 1989, 21.
42  Tyttöjen lisäksi myös poikiin sekaantuminen haluttiin saattaa rangaistavuuden piiriin ja yli-

päätään tehostaa lapsiin kohdistuneiden rikosten rangaistavuutta muun muassa syyteoi-
keutta laajentamalla. Lainvalmistelutoimikunnan huomattavasti pyydettyä laajempi esitys 
valmistui 1914. Antti Tulenheimolla oli sen laatimisessa ratkaiseva osa. Kun esitystä käsitel-
tiin vuoden 1925 valtiopäivillä, Tulenheimo toimi pääministerinä. Backman 1976, 248–265.

43  Carl Allan Serlachius (vuodesta 1935 Särkilahti) eli 1870 –1935. Hän oli rikosoikeustietei-
lijä ja poliitikko, joka sitoutui vahvasti fennomaniaan. Serlachius toimi Helsingin yliopiston 
rikosoikeuden ja oikeushistorian professorina 1902–1917. Muiden 1800–1900-luvun rikos-
oikeuden professorien tapaan hänkin oli vaikutusvaltainen oikeistolaispoliitikko. Hän edus-
ti pappissäätyä säätyvaltiopäivillä 1904–06, toimi suomalaisen puolueen kansanedustajana 
toisen sortokauden aikana 1914–17 ja senaattorina Tokoin hallituksessa 1917. Kekkonen 
1989, 149–150.

44  23 Kap: ”Kapitlet, vilket motsvarar 20 kapitlet i gällande strafflag…” Serlachius 1922, 48.
45  Serlachius käytti siveellisyys-sanaa muissa yhteyksissä viittaamassa myös etiikkaan ja 

moraaliin, esimerkiksi pohtiessaan Suomen Asianajajaliiton tehtäviä asianajajien ammat-
tietiikan vartijana: ”Asianajajan a ja o – se muistettakoon – on sekä oikeudellisesti että si-
veellisesti tulla tunnustetuksi lainkäytön elimeksi tuomarin ja syyttäjän rinnalla.” Serlachius 
1921, 258. 
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kaan,jossaseksuaalisuusoliolemassaolevaviettipohjainenasia,jon-
kailmenemismuotojavoitiinrikosoikeudellisestiarvostella.46

Serlachiuksen ehdotuksen inspiraationa olivat Euroopassa vai-
kuttaneet rikosoikeuden sosiologisenkoulunopit, joitahänmuok-
kasi suomalaiseen rikosoikeuteen soveltuviksi.47 Kyseisen ajattelun
mukaisesti hän halusi siivota rikosoikeuden alueelta abnormiteettei-

na kokonaan pois erilaiset patologiat, kuten homoseksuaalisuuden
jaeläimiinsekaantumisen.48Hänolisidekriminalisoinutmyös”sala-
vuoteuden”jaammattimaisenseksikaupan,muttainsestinhänolisi
siirtänyt siveellisyysrikoksien joukosta rikoksiin perhettä vastaan. In-
sesti kuului Serlachiuksen mukaan niihin rikoksiin, joiden edessä,

46  Kirjoittamissaan rikosoikeuden oppikirjoissa Serlachiuksen rikosten ryhmittely noudatti tie-
tenkin voimassaolevan lain systematiikkaa, mutta niissäkin tekojen, esimerkiksi haureuden, 
määrittelyissä oli Forsmaniin nähden merkittäviä eroja. Haureuden käsite ylipäätään oli ri-
kosoikeudellisesti liikkuva, tulkinnanvarainen ja monimerkityksinen, sillä haureuden tulkin-
ta-ala vaihteli paitsi rikoksesta myös oikeusoppineesta toiseen. Sorainen 2005, 9–17. 

47  Koulukunta-ajattelun mukaan positivismista vaikutteensa imenyt sosiologinen (tai antropo-
loginen) koulu pyrki 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa syrjäyttämään klassisen kou-
lun, mutta merkittävistä eroista huolimatta se limittyi osittain sen kanssa. Backman 1976, 
160–176; Forsman 1883, 37; von Liszt 1929, 32–42. Sosiologinen ja antropologinen kou-
lu merkitsevät monilla kirjoittajilla lähes samaa, mutta Ylikangas tekee seuraavan erottelun 
näiden välillä: ”[…] jos rangaistussysteemi ei vaikuttanut rikollisuuteen, vaan ihminen taipuu 
lainvastaiseen tekoon valtiollisista, yhteiskunnallisista ja muista vastaavista syistä, silloin on 
lähellä antropologisen koulun perusajatus […] Tietyssä katsannossa sosiologinen rikoskäsi-
tys […] päätyy samaan, joskin siinä orgaanisten, fyysisten ja psyykkisten tekijäin tilalla ovat 
yhteiskunnalliset olot, perhesuhteet, kasvuympäristö jne.” Ylikangas 1989, 25. 

48  Serlachiuksen ajatteluun oli vaikuttanut erityisesti saksalaisen rikosoikeusteoreetikon Franz 
von Lisztin tuotanto. Klami 1977, 103–104. von Lisztin Rikosoikeuden yleiset opit julkais-
tiin suomeksi ensimmäisen kerran 1920 ja uudistettuna painoksena 1929. Serlachius oli 
kuitenkin jo aiemmin seurannut saksankielellä rikosoikeudellista keskustelua. Sosiologisen 
koulun organisaattorin, 1889 perustetun Kansainvälisen Kriminalistien Yhdistyksen piirissä 
käyty keskustelu oli ollut jo Forsmanillekin tuttua, vaikka hänen rangaistusajattelunsa poh-
jautui sovitusajatteluun eikä niinkään yhteiskunnan suojeluun tai rangaistuksesta koituvaan 
hyötyyn. Jälkimmäiseen, muun muassa von Lisztin oppeihin, viittasi myös Honkasalo ylei-
sissä opeissaan. Hyödyn maksimoinnin mittapuu Serlachiukselle ja Honkasalolle oli ”tarkoi-
tuksenmukaisuus”. Kekkonen 1989, 389.
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mikäliluontaineninhoeiihmisiäteostaestänyt,rikoslakiseisoivoi-
mattomana.49

Insestinyhteydessärangaistavaaolisiollutvainheteroseksuaali-
nen yhdyntä, ei ”muu haureus” sukulaisten välillä.50 Perhettä vas-
taantehtynärikoksenarangaistavuudenlogiikkaolisiinä,ettäteon
seurauksenasaattoiollalähisukulaistenkeskenäänsiittämälapsi.Sen
sijaanraiskauksen,”tiedottomannaisenmakaamisen”janaisenpa-
kottamisen ”muuhun haureuteen”, jotka Forsmanin järjestelmässä
kuuluivatvapauttavastaantehtyihinrikoksiin,Serlachiusolisisijoit-
tanut sukupuolisiveellisyysrikosten kategoriaan. Aviomiehen teke-
mänäraiskauseikuitenkaanolisirikkonutsiveellisyyttä,vaikkakin
aviomiesolisivoinutsyyllistyäraiskauksenyhteydessämuihinrikok-
siin,esimerkiksipahoinpitelyyn.Sukupuolisiveellisyysrikoksissaran-
gaistavuusylipäätäänpoistui,mikäliosapuoletmenivätkeskenään
naimisiin.Tämäkoskiesimerkiksisellaisiaseksuaalisiatekoja,joissa
oli kysevalta- tai auktoriteettiasemanväärinkäyttämisestä.Se, että
avioliittopoistisiveellisyysrikoksenrangaistavuuden,oliSerlachiuk-
senmielestäniinitsestäänselvää,etteisitätarvinnutselittää(ejtorde

behövamotiveras).51Olimyösselvää(detförefallernämligenvaraklart),
että naisvirkamies ei syyllistynyt rikokseen sukupuolisiveellisyyttä
vastaan,joshänharjoittiseksiäesimerkiksiparantolanmiespuolisen
hoidokinkanssa,vaanainoastaanvirkarikokseen.Sensijaanmies-
puolinenvirkamiessyyllistyinaisenkanssavastaavassatapauksessa
ainamyössiveellisyysrikokseen.52

Serlachiuspainottihierarkkisenheteroseksuaalisensukupuolijär-
jestyksen ohella rikoksentekijän persoonallisuuden huomioimista

49  Serlachius 1922, 49: ”Den som ej av instinktiv avsky avhålles från detta brott, avskräckes ej 
heller från detsamma genom något straffhot.”

50  Serlachius 1922, 48–49.
51  Serlachius 1922, 48; 50.
52  Serlachius 1922, 49.
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rangaistustamäärättäessä.53Forsmaninajattelupuolestaanoliperus-
tunutklassiseenrikosoikeuteen,jossapainotettiinoikeudenvastaisen
teonsovittamista.Forsmankatsoirangaistuksenkohdistuvanrikolli-
seentekoon,eirikoksentekijään.54Forsmaninajattelussaluokiteltiin
klassisen rikosoikeusajattelunmukaisesti tekoja.Serlachius ja rikos-
oikeuden sosiologinen suuntaus laittoivatpääpainon rikoksentekijän

luokitteluun.55Tällöinrikoksiaajateltiinvoitavanehkäistäpohtimal-
laminkälaisetihmisettekevätrikoksiajamissäolosuhteissa,jamiten
rikollinentoimintavoidaanennaltaestää.Tässävalossaonloogista,
että homoseksuaaliset teot, joihin syyllistyivät patologisina pidetyt
persoonat,joita”normaalien”ihmistennäitätekojakohtaantuntema
vastenmielisyyseiestänytniistä,oliSerlachiuksenmielestäjärkevää
siirtääkokonaanpoisrikosoikeudenalueelta.Sukupuolisiveellisyyt-
tävoivatsiisrangaistavastirikkoavainnehenkilöt, joidenmielen-
laatuarangaistuksellaolimahdollistamuuttaajajoidenteotrikkoivat
hyväksikatsottuasukupuolitettuajaseksuaalistajärjestystä.56

Sukupuolisiveellisyyttä koskevaan rikosoikeudelliseen keskuste-
luunottiSerlachiuksenlisäksi1900-luvunalussaosaamyösrikosoi-
keudenprofessoriAnttiTulenheimo,jokaoliSerlachiuksentapaan

53  Serlachius 1920, 28.
54  Forsman 1898, 177– 178: ”rangaistuksen tulee etupäässä olla tehdyn rikoksen oikeellinen 

sovitus.” Forsman lähti siitä, että ”oikeus on siveellinen voima […] joka semmoisena velvoit-
taa ihmisiä toimimaan määrättyyn tapaan, että siis rikoslaki samaten kuin kaikki lait yleensä 
ainoastaan niin sanoakseni vahvistavat, mitä kansa muutoinkin pitää oikeana tai vääränä. 
Oikeus ja vääryys eivät siis synny lain kautta, vaan laki on ainoastaan ilmaisimena siitä, mit-
kä vallitsevan käsityksen mukaan on oikeata tai väärää. Toimiminen oikeusnormia vastaan, 
joka samassa käsittää toiminnan tiettyä ja tajuttua velvollisuutta vastaan, perustaa rangais-
tavaisuuden”. Serlachius 1903, 76–77.

55  Sosiologisena koulukuntana oikeustieteellisessä kirjallisuudessa usein esitetty doktriini oli 
pääasiallisesti von Lisztin ja italialaisen kriminologi Cesare Lombroson innoittamaa. Tosin 
näihin ajattelijoihin suhtauduttiin suomalaisen rikosoikeuden piirissä kriittisesti.

56  Serlachius 1920, 29.
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näkyvähahmopolitiikanoikeallalaidalla.57Tulenheimoosallistuinä-
kyvästisiihentaktiikkaan,jollayleisestäsiveellisyydestäspesifioitiin
erityinensukupuolisiveellisyys.58SiveellisyysoliTulenheimolle”ver-
rattainvarmojensosiaalistensääntöjen”noudattamistajasiveellisesti
elise,jokanoudatti”yhteiskunnassavallitsevaajärjestystäsukupuo-
lielämässä.”59Sukupuolisiveellisyysoli”oikeudenkannaltakatsoen
relatiivinenkäsite,jokakauttaaikojenonvaihdellutjaedelleenvaih-
telee.”60

Tulenheimolle sukupuolisiveellisyysolierikoinensukupuolitettu
oikeushyvä.61Seolisosiaalisenmerkityksensävuoksiyhteiskunnassa

57  Antti Tulenheimo (vuoteen 1906 Thulé) eli vuodesta 1879 vuoteen 1952. Hän oli muun 
muassa Allan Serlachiuksen yhteistyökumppani vanhasuomalaisessa puolueessa ja oi-
keusministerinä Tokoin senaatissa vuonna 1917, jossa Serlachius toimi sisäministerinä. 
Tulenheimo toimi pääministerinä vuoden 1925 hallituksessa. Myöhemmin hänestä tuli ko-
koomuspoliitikko ja finanssimies.

58  Tulenheimo oli primus motor vuoden 1914 lainvalmistelukunnan ehdotuksessa. Hän jul-
kaisi näkemyksiään samana vuonna myös suomenkielisen Lakimies-lehden artikkelissa, 
jossa hän spekuloi sukupuolisiveellisyyden käsitteellä pohtiessaan ”alaikäisiin kohdistuvia 
siveellisyysrikoksia”. Hän ei käyttänyt lainkaan seksuaalisuus-sanastoa vaan ainoastaan 
sukupuoli-sanaa sen useissa eri muodoissa: sukupuolikuri, sukupuolielämä, sukupuolinau-
tinto. 1900-luvun alun yleisessä kirjallisuudessa ja puhekielessä sukupuoli tarkoitti usein 
seksuaalisuutta. 

59  Tulenheimo hyväksyi osin forsmanilaisen siveellisyyskäsityksen, vaikka huomautti että se 
oli voimassa olleen ”tieteisopin” vastainen. Hän asettui haureuden olemusta käsitelleessä 
kysymyksessä Forsmanin ja Serlachiuksen välimaastoon. Rikosoikeuden ala oli Tulenhei-
mon mukaan rajoitetumpi kuin moraalin – sen tehtävä oli vain poistaa ulkoisia vaaroja siinä 
määrin kuin se käytettävissä olevalla keinollaan eli rangaistuksella voi vaikuttaa. Tulenhei-
mo 1914, 7–12. 

60  Tulenheimo viittasi von Lisztin oppikirjaan ja saksalaiseen kulttuurivaltioajatukseen (Kul-
tuurstaat) – samaten kuin Salmiala 1950-luvulla, kuten tulemme myöhemmin huomaamaan.

61  Tulenheimo 1914, 10–13; 18–19. Oikeushyvä on abstrakti käsite, jonka kautta määritel-
lään, mitä voidaan kriminalisoida ja mitä ei. Puhtaat moraalikriminalisoinnit eivät ole nykyi-
sin rikosoikeuden lainsäädäntöperiaatteiden mukaan hyväksyttäviä, vaan on voitava osoit-
taa erityinen suojeltava oikeushyvä. Oikeushyväoppi voi olla väline rikoslain kritiikkiin: mikäli 
kriminalisoinnilla ei kyetä suojaamaan oikeushyvää, olisi kriminalisoinnista luovuttava. Hon-
kasalo 1965, 141; Nuotio 2009, 25.
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”sangenlähelläkunniaa,fysioloogisentärkeytensävuoksi–erityises-
tinaisille–taasenmitäläheisemmässäyhteydessäruumiillisenkos-
kemattomuudenkanssa”.Samaanhengenvetoonhänkuitenkinto-
tesi,ettäsiveellisyysrikoksetolivatmyösvaltionintressinvastaisia.62
Sukupuolisiveellisyys oli siis paitsi rikosoikeudellinen termi, myös
moraalisesti latautunutkäsite,eiainoastaan senmuitavahingoitta-
vassatailoukkaavassamuodossa,vaanyleensäyhteiskunnanjärjes-
täytymisenkannalta.

InsestinsiirtäminenSerlachiuksenehdotuksessapoissiveellisyys-
rikoksistarikoksiinperhettävastaanjahomoseksuaalisuudendekri-
minalisoiminen selittyy osittain Tulenheimon tulkinnan mukaisel-
laoikeushyvä-näkökulmalla.Josinsestintaihomoseksuaalisenteon
osapuolet ovat täysi-ikäisiä eikä kyseessäolepakko, ei yksilön in-
tegriteettiä loukata.63Toisaalta loukataankuitenkinseksuaalista jär-
jestystä,johoneivätSerlachiuksenjaTulenheimonmaailmankuvassa
kuuluneetperheensisäiseteivätkäsamaasukupuoltaolevienväliset
seksisuhteet. Heille oli myös itsestään selvää, että naisten kohdal-
lasiveellisyysrikostenoikeushyvää tarkasteltiin toisinkuinmiesten
jaettäavioliittopoistisiveellisyysrikostenrangaistavuuden.Insestin
rangaistavuusvoitiinperustaamoraaliloukkauksensijastaepätoivo-
tun lisääntymisjärjestyksen ehkäisemiseen, mutta aikuisten välisiä
vapaaehtoisiahomoseksuaalisia suhteitaoli turha järjestää rangais-
tavuudenalueelle.Katsottiin,ettäkyseolipikemminkinsairaudesta
kuinrikollisestatahdonsuunnasta.

Serlachiuksenvuoden1920rikoslakiehdotuksessasukupuolisiveel-

lisyysoliotsikkotasonlakitekninenkäsite,jokaviittasisukupuolienja
seksuaalisuuksien järjestykseen. Kun Forsmanin logiikassa oli luo-
kiteltu tekoja,Serlachiuksellemerkittäviäolivat tekijänominaisuu-
det:heteroseksuaalisuusjaei-patologisuus.Sukupuolisiveellisyyden

62  Tulenheimo 1914, 11.
63  Serlachius 1922, 49.
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käsitteenavullahänmääritteli sellaisetnormaalin seksuaalisuuden
rangaistavatmuodot,jotkakelpasivatrikoslainalueelle.Näitäolivat
esimerkiksiheteroseksuaalinenraiskausjamuuseksuaalinenpakot-
taminen.

ForsmanjaSerlachiusolivatajatuseroistaanhuolimattavälittäväl-
läkannallarikosoikeudellisensovitusajattelunjahyötyajattelunvä-
lillä.Sovitusajattelupainottaarangaistuksenmerkitystäyleisestävänä
pelotuskeinona,kunhyötyajattelunäkeerangaistuksenkohdistuvan
rikoksentekijään ja toimivan siten erityisestävänä keinona. Tosin
ForsmanjaSerlachiuslähestyivätnäitäajattelutapojaerisuunnistajo
siksikin,ettätieteellis-ajatuksellisestiheelivätselkeästierivuosikym-
menillä.Siveellisyysrikostensuhteentämätarkoittaasitä,ettäFors-
manlähestyikäsitettäkristillismoraalisenakysymyksenäjaSerlachi-
us epistemologis-poliittisena. Kysymys suojeltavasta oikeushyvästä
oliseerityinenkohta,jossanäidenlähestymistapojenrikosoikeudel-
linenmerkitysneuvoteltiin.Muttamitenrikosoikeudelliseenkeskus-
teluun moraalista ja seksuaalisuudesta vaikuttivat sen ulkopuoliset
tekijät,kutenesimerkiksiseksologiatiedejasensuomalainenedistäjä
EdvardWestermarck?

Seksologia ja seksuaalisuus

Yleisestiottaenpainopisteensiirtymäklassillisestasosiologiseenajat-
teluunsuomalaisessarikosoikeustieteessäsijoittuusamoihinaikoihin
kuinpainopisteensiirtymäsaksalaisestaidealismistabrittiläisvaikut-
teiseen empirismiin suomalaisessa kulttuuri- ja tiedekeskustelussa
yleensä.64Positivisminkasvaneeseenvetovoimaankietoutuukiintoi-

64  Klamin mukaan esimerkiksi Milliä ja anglosaksista talouspoliittista ajattelua seurattiin laajal-
ti 1800-luvulla, ja oikeusoppineiden katseet kääntyivät Saksaan vasta 1870-luvulla. Klami 
1977, 66–67. Millin ja Adam Smithin teoksia luettiin kuitenkin ruotsinkielisinä käännöksinä, 
kun taas Westermarck oppilaineen opetteli englantia.
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sastikristillisenjaidealistisenmaailmankuvankompleksinensuhde
darwinistiseen tieteelliseen näkemykseen yhteiskuntamoraalin pe-
rusteista.Westermarckkyseenalaistikristillisenmoraalinyhteiskun-
nalleulkopuoleltaannettunajakaikenkattavana,muttakaikilleajan
ajattelijoilletämäeiollutyhtäitsestäänselvää.65

Seksuaalisuuden erittely omaksi asiakseen oli keksitty uudessa
seksologia-tieteessä1800-luvunlopulla.66RichardvonKrafft-Ebing
Saksassa jaHavelockEllisBritanniassaolivat aloittaneet erilaisten
seksuaalisten perversioiden havainnollisiin tapaustutkimuksiin pe-
rustuvan luokittelun. Seksologian kategorisoinnit toivat seksuaali-
suudenjaseksuaalimoraalinyhteiskunnanjayksilönvälisensuhteen
keskiöön.Westermarckolikeskeisestimukananäissäkansainvälisen
seksologia-tieteenkehityskulussajakiistoissa.67

Käsite seksuaalisuus ilmaantui Westermarckin julkaisujen otsik-
koon 1908 homoseksuaalisuuden kontekstissa, jolloin hän julkaisi

65  Esimerkiksi Westermarckin ystävä, englantilainen sosialisti ja homoseksuaalisten oikeuk-
sien ajaja Edward Carpenter taisteli ajattelussaan syvällisesti kristillisen spiritualismin ja 
esoteeris-materialistisen maailmankuvan välillä. Carpenter sai Westermarckin Moraalin 
synty ja alkuperä -kirjasta tukea näkemyksilleen hyveiden ja paheiden kulttuurisesta relatii-
visuudesta sekä sille, miten eri kulttuurit olivat kohdelleet homoseksuaaleja sekä shamaa-
neina että kerettiläisinä. Rowbotham 2008, 300. 

66  Karl-Maria Benkert keksi termit ’homoseksuaali’ ja ’heteroseksuaali’ vuonna 1869.
67  Westermarck oli läheisissä kosketuksissa monien seksologien kanssa, eritoten englantilais-

ten Carpenterin ja Havelock Ellisin kanssa henkilökohtaisen ystävyyden tasolla. Wester-
marck seurasi tarkoin Ellisin tuotantoa, kirjoitti tämän teokseen esipuheen ja omisti Ellisille 
kirjansa The Future of Marriage in Western Civilization (1936): ”Dedicated to Dr. Havelock 
Ellis as a token of gratitude and esteem”. Ihanus 1990, 178–191; 295. Kuolinvuotenaan 
1938 Westermarck kirjoitti Nature-lehteen arvion Ellisin teoksesta Sex in Relation to Soci-
ety: Being the First English Edition of Vol. VI of “Studies in the Psychology of Sex (1937). 
Westermarck-arkisto/ÅA, Kapsel 41/8. Ellis kannatti Westermarckin näkemystä perheen si-
säisestä insestitabusta, mutta piti sitä tapana [habit], ei vaistona. Ellis oli esittänyt näke-
myksensä teossarjansa Studies in The Psychology of Sex osassa IV vuonna 1914. Kitey-
tyneenä sama ajatus esiintyy teoksessa Ellis 1940, 141. Freud tyrmäsi sekä Ellisin että 
Westermarckin näkemykset teoksessaan Toteemi ja Tabu, seuraten Sir James Frazerin 
esittämää kritiikkiä. Freud 1919 [2008], 142–145.
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saksaksiHomosexualität-nimisenartikkelinSexual-Problem-lehdessä.68
Tekstitasolla sana seksuaalisuus esiintyi Westermarckilla kuitenkin
joavioliitonhistoriaakäsittelevässä läpimurtoteoksessa, esimerkik-
sikuuluisaapromiskuiteetti-teoriaavalottavankappaleenesittelyssä
muodossa sexual desire, sexual freedom ja sexual connections.69Wester-
marck painotti yhtenä ensimmäisistä suomalaisista moraaliteoree-
tikoista järkiperäistä suhtautumista homoseksuaalisuuteen. Hän
kirjoitti:”tänkandemänniskorskolavarapåsinvaktemotdenvanligabe-

nägenhetenattsökaettrationellträttfärdigandeavomdömensomharsittur-

sprungirenaantipatier”.Westermarckoletti,ettäsääntönäonnormaa-
liheteroseksuaalinenavioliitto,jostaonainaolemassapoikkeuksia.
Homoseksuaalisuus oli tällainen poikkeus, luonnollinen variaatio,
jokavarmistaa säännön.Westermarckinomaksumandarwinistisen
kuvan mukaan turhat variaatiot hyödyttävät luonnonvalinnan ko-
konaisprosessia jaovatyhteisöllisestihyödyllisiä.70Tolerantissayh-
teiskunnassapoikkeuksettuleehyväksyä,vaikkavastenmielisyyden
tunteetovatluonnollisia.Westermarckkorosti,etteihomoseksuaali-
suudenaiheuttamavastenmielisyydentunneoleriittäväsyymoraa-
liseenarvostelmaan.Moraalisentuomiontuleeainaperustuajohon-
kinväärääntekooneikäpelkkäänvastenmielisyyteen.71

68  Seuraavana vuonna ilmestyi kaksi artikkelia homoseksuaalisesta rakkaudesta ranskaksi 
(L’amour homosexual). Westermarck 1908; 1909a; 1909b. Samana vuonna ilmestyneessä 
teoksessa Sexualfragen (1909), joka on saksankielinen käännös The origin and develop-
ment of moral ideas -kirjan keskeisistä, seksuaalisuutta käsittelevistä luvuista, on luku 43 
käännetty nimellä Homosexualität. Westermarck ei tuo kirjoituksissaan esille omia seksuaa-
lisuhteitaan. Vaikka Westermarckin homoseksuaalisuus oli hyvin hänet tunteneiden tiedos-
sa, ei esimerkiksi Rolf Lagerborg, joka omistaa Westermarckin elämäkerrassa kokonaisen 
kappaleen sen pohtimiseen, miksi Westermarck oli poikamies, kuitenkaan viittaa sanalla-
kaan tämän miessuhteisiin. Lagerborg; 1951, 87; Ihanus 1990, 296, viite 112. 

69  Vuoden 1925 painos. 
70  Ks. Ihanus 1990, 38–41.
71  Westermarck 1933, 231.
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Serlachiusviittasisuoraan–määritellessäänhaureudenolemusta
rikosoikeudenoppikirjassaan–yhtenäauktoriteettinaanseksologija
psykiatriKrafft-Ebingiin.72Tämäoli julkaissut1886 tutkimuksensa
Psychopathia sexualis, jossahänpohti seksuaalirikollistenmielentilo-
jasyyntakeisuudenkannaltajaluokitteliseksuaalisenmielenkiinnon
häiriöitä.Krafft-Ebinginteorianmukaanseksuaalisenhaluntarkoitus
olilisääntyminenjakaikkitästäpoikkeavahaluoliluonnonvastais-
ta.Raiskauseikuitenkaanollutperversio,vaanpoikkeavaahetero-
seksuaalistahaluajasiksirangaistavaa.Homoseksuaalisuusoliaivo-
kehityksenbiologinenpoikkeamajasiksiepärangaistavaa.Vastaava
ajatushomoseksuaalisuudestapatologiana(enanormalnaturdrift)jali-
sääntymisseksuaalisuudenkorostaminenesiintyySerlachiuksenvuo-
den1920rikoslakiehdotuksessa.73

Serlachius perusteli homoseksuaalisuuden dekriminalisointia
myös sillä, että rangaistavuutta tultaisiin käyttämään potentiaalise-
napainostuskeinona.Mitä ilmeisimminhänviittasiSaksassavirin-
neeseenvarhaiseenhomoseksuaalienoikeuksiapuolustaneeseenlii-
kehdintään.Serlachiustekikovaapolitiikkaahalutessaanvarmistaa,
etteihomoseksuaalisuusainakaanrikosoikeudenkauttatulisiyhteis-
kunnanviralliseksiasiaksi.74TässähänpoikkesiForsmanista,jokaoli
painottanut oikeudenvastaisia tekoja ja katsonut molempien suku-
puoltenvoivansyyllistyähomoseksuaaliseen”haureuteen”.75

72  Serlachius 1912, 107. 
73  Serlachius 1922, 49.
74  Serlachius 1922, 49: ”Straff är snarare av ondo (det användes t. ex. ofta såsom utpräss-

ningsmedel) än av godo. Och i allmänhet är det icke heller för samhället hälsosamt, att sa-
ker av denna beskaffenhet genom rättegång komma till offentligheten.”

75  Myös Forsman tunsi Krafft-Ebingin teoksen. Kun Serlachiukselle esimerkiksi raiskaus oli 
yksisuuntainen heteroseksuaalinen teko (vain mies voi raiskata, vain nainen voi olla uhri-
na), Forsman pohti luennoissaan myös sellaista tapausta, jossa mies olisi pakotettu yhdyn-
tään naisen toimesta. Vaikka tämä ei Forsmanin mukaan olisi teknisesti ollut ”raiskaus”, olisi 
Forsmanin ajattelussa joka tapauksessa myös nainen kyennyt kyseiseen tekoon. Aspegrén 
& Saxen 1917, 119; Löfström 1994, 118.



216 Antu Sorainen

Vaikka Serlachius tunsi hyvin modernin seksuaalisuus-käsitteen
jakyseisenkäsitteen luoneenseksologia-tieteen,häneikuitenkaan
halunnut käyttää seksuaalisuus-sanaa lakiteknisenä terminä. Ehkä-
pähänkarttoi seksuaalisuudenkäsitettä siksi, että seolisi vaatinut
1920-luvullakokonaanuudensananelineologisminmuodostamista
rikosoikeudenkieleen.Sukupuoli(kön)jasiveellisyys(sedlighet)olivat
sanoinajoolemassarikoslaissa, jotenniidenyhdistäminenyhdeksi
sanaksiolihelppoa–jatämäyhdistäminenolijokertaalleentehty
vuoden1875rikoslainehdotuksenperusteluissa.SerlachiusoliFors-
maninjaTulenheimontapaantiedepoliittisestikiihkeäsuomenkie-
lenadvokaatti,jotenehkähänkääneihalunnutrikoslakiinseksuaali-
suudenkaltaisiasanoja,jotkaeivätolleetaitosuomalaisia.

Normista poikkeaminen

Positivistinen seksologiatiede siis tarjosi lakireformeja koskevaan
keskusteluunseksuaalisuus-sanaa.Erityisestihomoseksuaalisuudesta
käytiinkin1800-luvunlopunja1900-luvunalunSuomessakansain-
välisesti ajatellen merkittävää oikeudellista keskustelua.76 Wester-

76  Esimerkiksi Westermarckin oppilas Rafael Karsten esitteli ajatuksiaan rangaistuksen etiikas-
ta ja yhteiskuntamoraalista ruotsinkelisessä lakimieslehdessä. Karstenin pitkä ja perusteel-
linen artikkeli on mielenkiintoinen suomalaisen rikosoikeuden ja queer-historian kannalta. 
Hän puolusti artikkelissaan homoseksuaalisuuden jättämistä rikosoikeudellisen rangaista-
vuuden ulkopuolelle. Karstenin perusteluna homoseksuaalisuuden dekriminalisoinnille ei ol-
lut sen hyväksyminen, vaan homoseksuaalisuuden käsittäminen patologiana ja sairautena, 
joka kuitenkaan ei aiheuta vahinkoa ulkopuolisille. Karsten 1909, 212. Lehden toimitus pi-
ti aiheellisena varustaa Karstenin artikkelin alun erillisellä alaviitteellä. Siinä selitettiin, että 
toimitus katsoi lehden lukijoita mahdollisesti kiinnostavan myös filosofinen näkökulma ran-
gaistuksen etiikkaan, joka oli erityisen ajankohtainen käynnissä olleen Saksan rikoslain uu-
distuksen vuoksi, ja jota oli tähän mennessä käsitelty lähinnä rikosoikeudelliselta kannalta. 
Toimitus kuitenkin korosti, ettei se välttämättä ollut Karstenin kanssa samaa mieltä ja kan-
nusti niitä lukijoita, jotka eivät hyväksyneet Karstenin ajatuksia tai filosofista käsittelytapaa,
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marckilaisesti ajatellen kyseessä oli kiista moraalisten yleistuntei-
denjayksilöllistenvariaatioidensuhteesta.Westermarckinjahänen
oppilaidensa darwinismin vaikutuksen arvioiminen rikosoikeudel-
liseen ajatteluunpoikkeavuuksista ja tavanomaisuudesta ei kuiten-
kaanoleyksinkertaista.

Westermarckpainottipoliittis-moraalisestijabiologisestiedullisia
tunteita, jotka olisivat antaneet mahdollisuuden puhua periytymi-
sestäjaluonnonominaisuuksista.AllanSerlachiuskuitenkinkirjoit-
tikeskeisestiajatuksista,tahdonalaisistateoistajatahdonsuunnasta.
Serlachiuksen mukaan osalta rikoksentekijöistä puuttui kokonaan
”synnynnäinensiveellisyysaisti”;rikollisuusoliheissä”atavismia,raa-
kalais-esivanhemmilta peritty luonnonominaisuus”.77 Hän painotti,
ettäsynnynnäinenrikoksentekijäon”siveellinenkretiini”.78”Tavan-
omaisetrikoksentekijät”,joitavaivaatavanomaistasuurempi”siveel-
linenheikkous”,puolestaan”kadottavatpahantavankauttakaiken
siveellisyysaistinsa”.79Serlachiussiisarvioimoraaliaistinpuuttumis-
tapaitsitavankauttakehittyvänäominaisuutenamyössynnynnäise-
näluonnonominaisuutena–eliluonnollisenaasiana.Moraalintunto
onSerlachiuksenajatuskulkuaseuratenkääntäenjotakinluonnoton-
ta,yhteiskunnanjakulttuurinpiirissäsyntynyttä.Sitenmyöshomo-
seksuaalisuuspatologisessamerkityksessäänonluonnollista,eiluon-

 lähettämään lehteen vastineensa. Karsten 1909, alaviite 1. Kyseisen lehden kirjoittajakunta 
oli yleensä tiukasti juristiprofessioon rajoittuva, joten Karstenin näkyvyys JFT:ssa (Tidskrift 
utgiven av Juridiska Föreningen i Finland) on syytä panna merkille, kun Westermarckin kou-
lukunnan vaikutusta Suomen rikosoikeustieteeseen arvioidaan. 

77  Serlachius 1951, 10–11.
78  Serlachius 1919, 270. Kretiiini = ääliö, idiootti, henkinen kääpiö.
79  Serlachius esitteli tämän antropologisen koulun näkemyksen ”synnynnäisestä rikoksenteki-

jästä” rikosoikeuden yleisissä opeissa. Serlachius 1951, 10–11. Yleisiä oppeja pidetään ri-
kosoikeusjärjestelmässä vakiintuneesti sellaisina elementteinä ja rakenteina, jotka ovat yh-
teisiä kaikille rikostyypeille: yleiset opit sijoittuvat modernin oikeuden kerrostuneisuudessa 
oikeuskulttuurin tasolle ja ne jäsentävät keskeisesti lakimieskunnan ammatillista itseymmär-
rystä. Tapani 2006, 438–439.
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nonvastaista eli perverssiä. Siksi se ei ollut rangaistavaa, mutta se
olipidettäväpoissanäkyviltä–taiainakaaneiollut”yhteiskunnalle
terveellistä,ettätällaisetasiatoikeudenkäynninkauttajoutuvatjulki-
suuteen.”80

Serlachiuksen näkemys ”anormalista luonnonvietistä” on sama
kuinWestermarckilla:poikkeus tavanomaisestaonymmärrettävää
ja säännönmukaista.Synnynnäinen ja tavanomaineneivätWester-
marckin evolutionistis-antropologisessa ja Serlachiuksen sosiolo-
gis-kriminologisessa ajattelussa sulje toisiaan pois, vaikka nykynä-
kökulmastaniin voisi olettaa. Sana seksuaalisuus otettiin lakitekstin
tasollaensimmäisenkerrankäyttöönkuitenkinvastahuomattavasti
Serlachiuksenaktiivikauttamyöhemmin.

Kohti seksuaalirikoksia 1950-luvulla

1930-luvulta eteenpäin vaikuttanut rikosoikeuden professori Bry-
nolfHonkasalosuhtautuiHegeliinlähinnä”ohitettunaajatuksena”.81
Hän tukeutui rangaistusteorioissaanpikemminkin rikoksentekijään
kohdistettua rangaistusta eli rangaistuksen erityisestävää vaikutus-
ta painottaviin rikosoikeusteoreetikoihin ja ”luonnontieteenmukai-
seen”kausaalioppiinkuinabsoluuttisiinjaidealistisiin,tekojenran-
kaisemista painottaviin ajattelijoihin.82 Vuonna 1957 Honkasalo
viittasituolloinpoliisintietoontulleisiinrikoslain20luvunrikoksiin

80  Serlachius 1920, 63.
81  Brynolf Honkasalo (vuoteen 1906 Adolfsson) eli 1889–1973. Hän oli Serlachiuksen seu-

raaja rikosoikeuden professorina vuosina 1936–1958 ja ahkera siveellisyys-, sukupuoli- ja 
aborttikysymysten pohtija. Hän kirjoitti useita 1990-luvulle asti käytössä olleita rikosoikeu-
den oppikirjoja. Kekkonen 1989, 148. Honkasalo uskoi vahvasti perinnöllisyyden merkityk-
seen ja psykopatioihin muun muassa homoseksuaalisuuden suhteen. Ks. esim. Honkasalo 
1969, 62. 

82  Ks. Honkasalon suhteesta Hegeliin Sevón 1989, 389.



219SIVEELLISYYS JA SEKSUAALISUUS SUOMEN RIKOSOIKEUSTIETEESSÄ

kuitenkin tilastollisella termillä siveellisyysrikokset.83 Anti-hegeliläise-
nähänolisivoinutpikemminpuhuaseksuaalirikoksista.Honkasalo
tunsi seksuaalisuus-sanastonhyvin, sillähänkäyttihomoseksuaali-
sanaa jovuoden1935artikkelissaansterilisoimislaista jamyöhem-
minrikoslainoppikirjoissaan.Lakiteknisenäterminäseksuaalirikos
olilanseerattujovuoden1950kastroimislainyhteydessä,kutentu-
lemme kohta näkemään. Myös Honkasalon oppilas Inkeri Anttila
oli1956julkaissutkriminologisentutkielmanalaikäisiinkohdistuvis-
tasiveellisyysrikoksista,jossahäntarkoinkäyttiseksuaalisuus-sanaa
erottamaansensiveellisyysrikoksilleannetuistaei-juridisistamerki-
tyksistä.Honkasalonjatoisen1950-luvunjohtavanrikosoikeusoppi-
neen,BrunoA.Salmialan,haluttomuusomaksuaseksuaalisuus-ter-
mirikoslakiinolimonisyinen,kutentulenesittämään.

Seksuaalisuusrikoksen käsite esiteltiin 1950 kastroimislain sää-
tämistä valmisteltaessa ja otettiin myös itse lakiin: ”Milloin asian-
omainenonlainvoimansaaneellatuomiollaosoitettusyypääksi[…]
muuhunvaikeanlaiseen seksuaalirikokseen…”84Rikosoikeusoppineet

83  Honkasalo 1957, 125. Honkasalo tukeutui Veli Verkon kehittämiin rikollisuuden tilastointi-
kategorioihin. Honkasalo otti siveellisyysrikos-termistöllä 1950-luvun alussa osaa myös las-
tensuojelu-keskusteluun. Ks. Honkasalo 1953. Honkasalon artikkelissaan esittämä ainoa 
kommentti siveellisyysrikoksista oli se, että niissä oli ”sodan aikana ja joinakin vuosina sen 
jälkeenkin havaittavissa osittain huomattavaakin vähentymistä”. Valittu näkökulma on eri-
koinen, sillä kyseessä olleiden rikosten vähentyminen alkoi jo vuodesta 1938, mutta kään-
tyi heti vuodesta 1946 lähtien huomattavaan nousuun. Vuosi 1951 oli merkittävä tilastopiik-
ki niin homoseksuaalisten tekojen kuin muidenkin rikoslain 20 luvun tarkoittamien rikosten 
osalta. Sorainen 2005, 6.

84  Kastroimislaki 17.2.1950 No 84/1950. Käsitetulokas seksuaalirikos esiteltiin ensimmäisen 
kerran hallituksen esityksessä kastroimislaiksi vuonna 1948 (HE 58/1948, 3). Myös toinen 
käsitetulokas, seksuaalirikollinen, esiteltiin ensimmäisen kerran juridisena terminä samassa 
hallituksen esityksessä (HE 58/1948, 6). Vuonna 1950 uudistettiin kastroimislain säätämi-
sen yhteydessä myös abortti- ja steriloimislaki. Nämä kolme lakia käsiteltiin samana paket-
tina (samoin tehtiin myös 1971). Vuoden 1950 aborttilakia koskevissa hallituksen esityksis-
sä, eduskuntakeskusteluissa ja lakiteksteissä sana seksuaalisuus ei esiinny lainkaan (HE 
60/1948). Steriloimislain yhteydessä viitataan seksuaalisuuteen ja seksuaalirikollisiin vain
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käyttivätkuitenkinkirjoituksissaanedelleenrinnansanojaseksuaa-
lisuusjasiveellisyys,sillävaikkaseksuaalirikosolinyterityinenlaki-
termi,itserikoslaissaseeiollutvieläkäytössä.

Rikosoikeusoppineiden dilemmaa 1950–60-luvuilla voi valot-
taakahdeneripolitiikkaatehneenspesialistinstrategioidenkautta.
Näistä nuorempi on Inkeri Anttila, jota on pidetty rikosoikeudes-
sa liberaalinuusklassisen rikosoikeudellisenajattelunedistäjänä.85Bru-
noA.Salmiala,Honkasalonakateeminenikätoveri,puolestaanhar-
joitti omanlaistaan moraaliajattelua.86 Hän viljeli kirjoituksissaan

 kastroimislaista puhuttaessa (HE 59/1948, 1). Myöskään vuoden 1969 hallituksen esityk-
sissä tai valiokuntien mietinnöissä abortti- ja steriloimislaiksi (HE 1969/104–105) sana sek-
suaalisuus ei ole käytössä (käytetty termi on sukupuolisuhteet), vaikka eduskunnan kuu-
lemiin asiantuntijoihin kuului edustajia Seksuaalipoliittisesta yhdistyksestä. Sen sijaan 
kastroimislain kohdalla puhe seksuaalisuudesta viettinä, identiteettinä ja patologiana jatkuu 
vuonna 1969 (HE 1969/106). Tässä yhteydessä myös asiantuntijuus muuttuu, sillä kastraa-
tiosta päättävässä lääkintähallituksen toimikunnassa ei enää katsottu tarpeelliseksi rikos-
oikeustiedettä edustavan jäsenen läsnäoloa. Salmiala (1965, 74–83) kritisoi jyrkästi tätä ri-
kosoikeudellisen asiantuntijuuden häivyttämistä uhkana oikeusturvalle. Salmiala arvosteli 
alun perin vuonna 1951 julkaistussa artikkelissaan oikeusvarmuuden, kansalaisvapauden 
ja perusoikeuksien turvaamisen nimissä psykiatrian ja lääketieteen tunkeutumista rikosoike-
ustieteen sijalle. Hän kritisoi hallituksen esitystä siitä, että se oli vaikuttunut Psykiatris-neu-
rologisen yhdistyksen lausunnosta halutessaan kieltää valitusoikeuden lääkintöhallituksen 
yksimielisistä päätöksistä pakkokastroimispäätöksissä. Salmiala 1965, 76–77, 79. Vaikka 
Salmiala esiintyi kirjoituksessaan oikeusvarmuuden puolustajana eli erityisestävyyden sub-
liimina kriitikkona, hän olisi kuitenkin ”internoinut” rangaistuksen kärsimisen jälkeen ne muu-
tamat, jotka uusivat törkeitä siveellisyysrikoksia.

85  Rikosoikeuden liberaalinen suuntaus syntyi pitkälti reaktiona Serlachiuksen ajoista otetta 
saaneeseen erityisestävyyden painottamiseen rangaistusajattelussa. Vaikka Anttila ja muut 
uusklassikot palasivat klassisiin periaatteisiin rangaistuksen yleisestävyydestä, legaliteet-
tiperiaatteesta ja rangaistusten ennustettavuudesta, eivät nämä 1960-luvun liberalistit ja-
kaneet samaa kokonaisvaltaista ja idealistista käsitystä ihmisestä, valtiosta ja rikosoikeu-
den tehtävästä kuin Forsman ja muut 1800-luvun hegeliläiset rikosoppineet. Utriainen 1989, 
490–491; Wahlberg 1989, 493–522.

86  Bruno A. Salmiala (vuoteen 1935 Sundström) eli 1891–1981. Hän toimi Helsingin yliopis-
ton rikosoikeuden professorina vuosina 1927–1959. Yhdessä Salmiala ja Honkasalo, Ser-
lachiuksen seuraajat, kouluttivat seminaareissaan ensimmäistä sodanjälkeistä rikosoikeuden 
tutkijasukupolvea samoin kuin monia tuomioistuin- ja hallintojuristeja. Salmiala ajoi verraten
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erikoistakansa-näkemystä.87Vertailunäidenkahden1950–1960-lu-
vunkeskustelijan–AnttilanjaSalmialan–välilläonantoisaa,sillä
hemolemmatkäyttivätrinnanseksuaalisuusrikoksenjasiveellisyys-
rikoksen käsitettä. Heidän seksuaalisuutta koskevien kirjoitustensa
huomioiminentarkentaa1900-luvunrikosoikeudellistenkeskustelu-
jensävyä.88

 ankaraa ja konservatiivista kriminaalipoliittista ja yhteiskunnallista linjaa. Hän kannatti muun 
muassa kuolemanrangaistusta, ks. Salmiala 1965, 72. Samalla hän kuitenkin vaati kastraa-
tion poistamista rikoslaista kiivaaseen sävyyn, vastustaen jyrkästi moista toimenpidettä sil-
pomisena ja huomautti – Anttilan vuoden 1956 tutkimustuloksia ennakoiden – että alaikäi-
siin sekaantumisessa oli lähes olematon uusimisprosentti. Edeltäjiensä tapaan Salmiala 
osallistui melko ahkerasti poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja kriminaalipoliittiseen debattiin. 
Salmiala ajoi sodan aikana Suur-Suomen asiaa, ehdotti sotatuomioistuimia ja oli lapuanliik-
keen synnyttämän äärioikeistolaisen puolueen Isänmaallisen Kansanliikkeen johtajia ja sen 
kansanedustaja koko puolueen elinajan. 

87  Vaikka sekä Honkasalo että Salmiala olivat 1950-luvulla äärioikeistolaisia rikosoikeusop-
pineita, heidän ajattelunsa kumpusi tavallaan eri epistemologioista. Siinä, missä Honka-
salo uskoi perinnöllisyyden merkitykseen muun muassa homoseksuaalisuuden suhteen, 
Salmiala vetosi kansan keskuudessa vallitseviin ja hyväksyttyihin tapoihin seksuaalimo-
raalin perustana. Siksi hän piti myös homoseksuaalisuutta rangaistavuuden piiriin kuuluva-
na. Salmialaa ei kuitenkaan voine pitää hegeliläisenä ajattelijana Forsmanin tapaan, muttei 
myöskään westermarckilaisena positivistina. Hänen näkemyksensä kumpusivat ehkä osin 
rikosoikeuden historiallisen koulun ideoista, jossa korostettiin pikemmin kulttuurikansan hy-
viä tapoja kuin sosiologis-antropologisia empiirisiä tapoja. Salmiala kuitenkin katsoi, että 
rangaistuksen tarkoitus oli yhteiskunnan tärkeinä pitämien etujen suojelu eikä niinkään so-
vinto kuten Forsmanilla. 

88  Salmiala kehitti erityisen ”siveellisyyspuntarin” käsitteen, jolla epäsiveellinen – ehkä ”suo-
rastaan pornografinen” – kirjallinen teos kyettiin kvalifioimaan sellaiseksi, joka ”on omian-
sa kiihottamaan vain perverssien henkilöiden sukupuoliviettiä, kun se sen sijaan normaa-
lisessa ihmisessä seksuaalimoraalisessa suhteessa herättää vain inhoa.” Salmiala 1965, 
125. Salmiala pohti kirjoituksissaan esimerkiksi taiteen ja pornon rajaa ja osallistui syyttä-
jän todistajana Pentti Saarikosken suomentaman Henry Millerin Kravun kääntöpiiri -teoksen 
epäsiveellisyysoikeudenkäyntiin 1962. Langettavan tuomion mukaan romaanin tarkoitus oli 
”kauhistuttaa ja loukata sukupuolikuria ja säädyllisyyttä.” Tuomari katsoi – Salmialan linjan 
mukaan – että ”kansa” eli tavalliset ihmiset eivät voineet ymmärtää teosta. Kalha ja Jyränki 
2009, 194–196. 



222 Antu Sorainen

Salmiala, joka toimi yhtenä rikosoikeuden professorina Serlac-
hiuksenjälkeenvuosina1927–1959kritisoituoreeltaanvuoden1950
kastroimislakia.89Salmialavastustiuuttaseksuaalirikos-termiäsanoen,
että ”… on lainsäädännössämme noudatettujen periaatteiden vas-
taista, että tällainen kieliasultaan vierasperäinen ja asiallisesti har-
kinnanvarainen teoreettinenkäsiteon sisällytettykansalaisvapauk-
siamitäoleellisimminkoskevankastroimislainperussäännöksiin.”90
Hänenkritiikkinsäydinolise,ettäkastroimislakimääritteliseksuaa-
lirikostenpiirinpaljonlaajemmaksikuin”varsinaistensiveellisyysri-
kosten”piirin,sillämikärikoshyvänsä–esimerkiksitappo,varkaus
taivahingonteko–voitiintehdä”sukuvietin”kiihottamisentaityy-
dyttämisen tarkoituksessa.91 Salmialanomanmääritelmänmukaan
siveellisyysrikostarkoittiainoastaansukupuolisiveellisyyttäloukkaa-
vaarikosta.92Argumenttionkiintoisa,silläSalmialakäyttiseksuaali-
suus-termistöäsuvereenistikirjoituksessaan.93Hänvastustikuitenkin
kastroimislainseksuaalirikos-termiäjuridisinperusteinlakiteknisenä
terminä, jokaolisi salakuljettanutrangaistusajattelunpiiriinmuuta-

89  Salmiala 1965, 58–83. Julkaistu alunperin Defensor Legis -lehdessä 1951 otsikolla Onko 
pakkokastraatio oikeus- ja kulttuurivaltiossa hyväksyttävä reaktiomuoto rikoksen seurauk-
sena?

90  Salmiala viittaa ”seksuaalirikoksen käsitteen ja olemuksen suhteen” 1920-luvun saksalai-
siin seksuaalitieteen oppikirjoihin ja pohjoisamerikkalaisen poliisipsykiatri J. Paul de Rive-
rin vuoden 1950 teokseen The Sexual Criminal, jossa tämä luokittelee seksuaalimurhaajat 
seksuaalidegeneraateiksi ja lähes kaikki seksuaaliset aktit perversioiksi. Salmiala 1965, 74, 
alaviite 37. Aktiivista vierassanojen (ja brittiläisen empirismin?) inhoa eräiden muiden fasis-
tisille aatteille lämmenneiden ajan oikeusoppineiden keskuudessa kuvaa se, että Otto Bru-
siinin väitöksessä vuonna 1938 vastaväittäjä Elieser Kaila arvosteli opinnäytettä kovin sa-
noin siitä, että siinä käytettiin sellaisia ”vastenmielisiä” vierasperäisiä sanoja kuin ”liberaali” 
ja ”relevantti”. Tontti 1998.

91  Salmiala 1965, 74. 
92  Otavan iso tietosanakirja (1964, 1529: ”siveellisyysrikos”). Salmiala toimi oikeustieteen ar-

tikkelien kirjoittajaryhmän johtajana.
93  Viitatessaan esimerkiksi Tanskan rikoslain siveellisyysrikos-termiin (Sædelighedsforbrydel-

ser) hän muuttaa sen seksuaalirikokseksi: ”Paitsi milloin seksuaalirikos on väkisinmakaami-
nen tai sen yritys…” Salmiala 1965, 76.
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kinkuinrikollisenintentionjayhteiskunnanvastaisentahdonjajättä-
nytrikoksenlaadunkokonaankastroimisestapäättävienviranomais-
ten,eioikeusoppineiden,harkittavaksi.94

Uusisanasto,jonkapiiriin1950-luvullasiirryttiin,olikehkeytynyt
post-freudilaisessalääketieteellisessä,seksologisessajapsykologises-
saseksuaalisuus-keskustelussa.Salmialaviittasiartikkelissaannäihin
kaikkiinkeskustelunosapuoliin:hänkäyttiesimerkiksilibidon,abnor-

min,normaalinjaperversionkäsitteitäjaviittasiasiantuntevastisaksa-
laisiin,sveitsiläisiin,pohjoismaisiinjapohjoisamerikkalaisiinsekso-
logisiinjalääketieteellisiintutkimuksiin.95Salmialallatulierikoisesti
esiinvanhakansan käsite, sillä epäsiveellistä eli ”sukupuolikuria ja
säädyllisyyttä”vastaansotivaaoliSalmialanmukaankaikkise,mikä
”sukupuolimoraalisessasuhteessaonoleellisestiristiriidassakansam-
me elämän ohjeikseen omaksumien periaatteiden, käsityskantojen
jatapojenkanssa.”96Kansallaolioikeussuojellanäitäomanelämän-
säsiveellisiäperusarvoja.Salmialanostisiisuudelleenesiinpiirteen,
jokaoliollutjoSnellmaninajoistaolemassa:hänvetosikansankes-
kuudessa vallitseviin ja hyväksyttyihin tapoihin seksuaalimoraalin
perustana.97Toisaaltahänvetosinäidenlisäksitäysinerilaisiinkes-
kusteluihin–humaanisuuteen,ihmisoikeuksiin,kulttuuriyhteiskuntaanja

sosiaalisiinolosuhteisiin–vastustaessaankastroimistarikosoikeudelli-
senatoimenpiteenä.98

94  Salmiala 1956, 73.
95  Englanninkieliset tutkimukset näyttivät olleen hänelle tuttuja lähinnä saksankielisten toisen 

käden lähteiden kautta. Salmiala 1965, 125. Tämä kertoo siitä, että rikosoikeusoppineiden 
parissa englanninkielen taito oli vielä 1950-luvulla harvinaista ennen Inkeri Anttilan sukupol-
vea. Englantilaisen kielialueen keskustelut kantautuivat rikosoikeuteen 1960-luvulle saakka 
lähinnä pohjoismaisten tai saksankielisten keskustelujen kautta. 

96  Salmiala 1965, 124.
97  Esimerkiksi vastustaessaan taiteen seksuaalimoraalista vapautta. Salmiala 1965, 124–125.
98  Ihmisoikeuksiin Salmiala viittasi vastakkaisessa poliittisessa kontekstissa, kuin mihin hän oli 

fasistihenkisenä IKL:n johtohahmona lukeutunut: ”Todellisen pakkokastraation sääsi ensim-
mäisenä Euroopassa Saksan vuonna 1933 julkaistu laki (StrGB 42 k §). Mutta tämän ovat 
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Salmialankäymäkeskustelu, jokaoli täysinseksuaalisuus-sanas-
ton sisäistä, ei olisi ollut Snellmanin aikana mahdollista ajatukse-
nataikielentasolla.Hegelinaikanaeiajateltu,että”sukuvietti”oli
yleinenvaikutin,ihmisissäolemassaolevaasia.Tämäheijastuivielä
Forsmaninkin tekokeskeisessä ajattelussa. Ajatus seksuaalisuudesta
voimana,jonkatyydyttämiseksivoidaantehdämitätahansa,olipoh-
javireenäSerlachiuksellajaWestermarckillajatuleeaivanuudellata-
vallaesiinSalmialalla.Salmialaoliyhtäaikaarangaistusteoreetikko
jakriminaalitieteilijä,jokayhdistiuusintaseksuaalisuus-javanhinta
kansa-retoriikkaa.Hänolianomalia-poliitikko,jokayhdistiääriajat-
telutjasamallaperversoiHegelin(kansa)jaNietzschen(kulttuuri)se-
kävulgarisoiDarwinin(vietit)jaFreudin(libido).

OmituisellatavallaSalmialaoliyhtäaikaapatakonservatiivimo-
ralisti puhuessaan homoseksuaalisuudesta tai taiteen moraalisesta
vapaudesta ja empiiris-liberaali rangaistusajattelija arvostellessaan
kastroimislakia. Yhtäältä hän kritisoi vuoden 1948 hallituksen esi-
tystä,joka”kokemukseen”vedotenesitti,ettäuusintarikollisuuslap-
siinkohdistuvassahyväksikäytössäolisiolluttavanomaista.99Salmi-
ala osoitti rikollisuustilastojen avulla tämän väitteen pötypuheeksi
etenkin törkeimpien tekomuotojen osalta ja totesi, että ”kokemus
normaaliselta ajalta osoittaa kuitenkin aivan päinvastaista”.100 Toi-
saaltahänkvalifioisiveellisyysrikostenjoukostanimenomaanlapsiin
kohdistuvat seksuaaliset teot ja homoseksuaaliset teot ”ilmauksek-

 liittoutuneet sodan päätyttyä kumonneet (30.1.1946) ihmisoikeuksia loukkaavana.” Toisaal-
la hän kuitenkin totesi, että natsien kumottu kastroimislainsäädäntö oli oikeusvarmempi kuin 
Suomessa tuolloin voimassa ollut laki. Salmiala 1965, 62, 65, 70–71, 76. Humaanisuuden 
korostaminen kastraation vastaisena argumenttina oli ehkä Salmialan reaktio hallituksen 
esitykseen, jossa kastroimista perusteltiin paitsi lääketieteellisin myös humanitäärisin syin. 
HE 58/1948, 1. 

99  HE 58/1948, 2. 
100  Salmiala tulkitsi siveellisyysrikostilastoja toisin kuin Honkasalo (ks. viite 33). Viittaus nor-

maali-aikaan tarkoitti muita kuin sotavuosia, jolloin uusintaprosentti oli vielä normaaliakin 
alhaisempi. Salmiala 1965, 67.
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siabnormisesta sukuvietistä”.101Kastroimisenvastustaminenei tar-
koittanutsitä,ettähänolisihalunnuthöllentääseksuaalirikostenalaa
tairangaistavuutta.Päinvastoin,Salmialaoliankarienrangaistusten
mies,jonkamielestäsiveellisyysrikostensuhteen”yhteiskuntavoiki-
ristääotettaan”.102

Salmialakäyttisiveellisyys-sanaamyössenlaajassaeettisessätar-
koituksessa vastustaessaan seksuaalisuus-käsitettä lakiterminä. Hän
kytki siveellisyydenmoraalia tarkoittavana terminäkriminaalipoli-
tiikkaanjarangaistuksenoikeutukseen,kunhänvastustikastraatiota
siveellisyysrikosten rangaistusseuraamuksena: ”Jotta yhteiskunnal-
laolisisiveellistätaimuunlaistaoikeuttaryhtyäkäyttämääntällais-
ta,ihmisenperusolemustamuuttavaajahänenruumiinsajasielunsa
funktioihinetukäteenlaskemattomallatavallavaikuttavaa,silpomi-
senkäsittävääoperaatiota [kastroimista],on tinkimättömänävaati-
muksenatietenkinoleva,ettäonolemassavarmuussiitä,ettäsekri-
minaalipoliittinentarkoitus,johonsilläpyritään,saavutetaan.”103

101  Salmialan käyttämät termit olivat homoseksuaaliset ja homoseksualistit. Heihin viitattiin 
myös etäännyttävällä termillä ”ne”: ”Kastraatio ei niihin tehoa.” Salmiala 1965, 73–75. Sal-
miala viittasi muun muassa Honkasaloon, jonka mukaan homoseksuaalit olivat steriloimis-
lain tarkoittamassa mielessä vaarallisia toisille ihmisille vain, jos ”heidän tapanaan oli vie-
tellä alaikäisiä poikia”. Honkasalo 1935, 126. Honkasalon kirjoituksissa homoseksuaali oli 
säännönmukaisesti mies, vaikka rikoslain mukaan haureutta samaa sukupuolta olevan 
kanssa voivat harjoittaa myös naiset. 

102  Salmiala 1965, 83.
103  Salmiala 1965, 62. Ks. myös Salmiala 1965, 70–71: ”Jollei oleellista uusimisvaaraa ole, on 

kastraatio suojelutoimenpiteenä vailla siveellistä tai kriminaalipoliittista oikeutusta.” Salmi-
ala viittaa Saksan rikoslain tulkintaan, jossa termit ungerecht, sittlich ja rechtlich kytkettiin 
vastaavalla tavalla toisiinsa. Saman tyyppinen ajatus, mutta täysin eri terminologialla esiin-
tyy Alasella, johon Salmiala myös viittaa: ”Vaikka [kastraatio] voitaisiin todistaa täysin tar-
koituksenmukaiseksi, ei sitä voida pitää oikeutettuna, koska se on oikeustajunnan vastai-
nen.” Alanen 1926, 66.



226 Antu Sorainen

Siveellisyysrikosten kategorisointi  
kamppailuna seksuaalimoraalista 

InkeriAnttila sovelsi siveellisyysrikoksenkäsitettä ainoastaan laki-
teknisessä mielessä, muutoin hän käytti aina seksuaalisuus-sanaa.
Hän viittasi siveellisyysrikosten subjektiin sanalla seksuaalirikolli-
nenjavastustisamallanäidenpatologisoivaaluokittelua.104Anttilan
vuoden 1956 tutkimuksen otsikko oliAlaikäisiin kohdistuneet siveel-

lisyysrikokset ja niiden tekijät, vaikkei rikoslaki otsikoinnissaan tuol-
loinlainkaantuntenutsiveellisyyttä–saatiseksuaalisuutta–suoje-
luobjektinaan. Tutkimuksessaan Anttila eritteli siveellisyysrikosten
siihenastisiajuridisiamerkityksiä.Tämäkategorisointikuvaahyvin
siveellisyydenhistoriaalakiteksteissä.Kategorisointienhistoriamuo-
dostuukiinnostavaksi,kunsitätarkastellaankamppailunaseksuaali-
suus-sanankäytöstä javirallisen seksuaalimoraalin alasta jahallin-
nasta.

Juridisessa kirjallisuudessa käsitettä siveellisyysrikos oliAnttilan
mukaan1950-luvulletultaessakäytettykolmessaerimerkityksessä.
Termilläsiveellisyysrikosoliensinnäkinvoitukäsittäälaajastiyleen-
sä”hyviätapoja”vastaansuunnatutteot,jolloinseolivoinutsisältää
”sukupuolisiveellisyyttä”vastaantehtyjenrikostenlisäksimuunmu-
assauhkapelinjaeläinrääkkäyksen.Toiseksi,seolivoinuttarkoittaa
vainsellaisia tekoja, jotkaoli tehty”sukuvietin”kiihottamiseksi tai
tyydyttämiseksi.Näihinvoitiin lukeamyösmuitakuin suoranaisia
seksuaalirikoksia,esimerkiksi”seksuaalisistamotiiveista”tapahtunut
murha.Kolmanneksi,jatavallisimmin,silleoliannettuobjektiivisin
mittapuinmääriteltysisältö,jolloinmäärääviäeivätolleetrikoksen
motiivitvaansen”ulkonaisetmuodot”.Siinäesimerkiksivoimassa

104  Anttila 1956, 87: ”Seksuaalirikollisia ei missään tapauksessa voida katsoa yhtenäiseksi pa-
tologiseksi tyypiksi eikä myöskään otaksua, että kaikki siveellisyysrikosten tekijät olisivat 
muista patologisesti poikkeavia yksilöitä.” 
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olleenlainaiemminvapauttavastaantehtyjenrikostenluokkaanlu-
etturaiskausluettiinkinsiveellisyysrikostenpiiriin.105

Anttilanluokituksetovatkiintoisia,sillähänvaikuttisuurestisii-
hen,mitenvuoden1967seksuaalirikoskomiteanmietinnössäsiirryt-
tiin eksplisiittisestipois siveellisyyspuheesta jakohti seksuaalisuus-
sanastoa. Ensimmäinen Anttilan kategorisoima käyttö oli ”hyviä
tapoja”eliseksuaalirikostenlisäksiyleistäjärjestystäjayhteiskunta-
moraaliavastaanrikkovatteot.Vuoden1889laissaolikäytössäeri-
tyisesti tämän ensimmäisen merkityksen mukainen systematiikka,
jolloineräät teot, jotkanäyttäisivätnykyään liittyvänseksuaalisuu-
teen,sijoitettiinmuihinluokkiin.Tämäforsmanilainenkäyttöjatkoi
vanhaasiveellisyydenjatavatyhdistäväälogiikkaa,jokaonmainittu
tässäkirjassa;tosineivarsinaisessasnellmanilaisessamerkityksessä,
vaanehkäwestermarckilaisellatavalla.ToinenAnttilankategorisoin-
neista,”seksuaalinenvietti”,eiollutSnellmanillaollenkaankäytös-
sä,muttaWestermarckillajarikosoikeudenkeskusteluissaseolialus-
talähtienkeskeinen.Anttilasiishuomioiwestermarckilaisenkäytön
merkittävänä omana kategorianaan, vaikkei antanutkaan sille tätä
nimeä.106KolmasAnttilankategorisoinneista,”teonulkoinenmuo-
to”,onmoderninseksuaalisuus-terminlogiikanmukainen–sana,jota
eiSnellmaninaikaanvielälainkaantunnettu,muttajonkalakiteknis-
täkäyttöäAnttilaitseoli1960-luvullaajamassa.107

Anttilaoivalsiselvästiseksuaalisuus-sanankauttayhteiskuntamo-
raalista käydyn poliittisen kamppailun. Hän vastasi vuoden 1956

105  Anttila 1956, 13. 
106  Anttila mainitsee kuitenkin Westermarckin suomenkielisen teoksen Avioliiton historia 

(1932) lähdeluettelossaan. 
107  Siveellisyysrikos tuli vuoden 1884 rikoslakiehdotuksen jälkeen taas ajankohtaiseksi otsik-

kokategoriaksi ja siveellisyys-sanan sisältö muuttui vastaavalla tavalla seksuaalisemmak-
si 1960-luvun komiteatyöskentelyssä. Vuoden 1967 komitean nimi, Seksuaalirikoskomitea, 
heijasti terminologista ja ajatuksellista käännettä. Inkeri Anttila oli seksuaalirikoskomiteas-
sa vahvasti mukana vaikuttamassa.
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empiirisellä kriminologisella tutkimuksellaan vuoden 1949, 1952
ja1954valtiopäivilläesitettyihinväitteisiinlapsiinkohdistuvansek-
suaalisenväkivallankasvustajanäidenväitteidenpohjalta1950-lu-
vullakovennettuihinrangaistusmääräyksiin.108Hänosoitti,ettäusko
seksuaalirikollistenlaajaanuusintarikollisuuteenoliväärä,kutenjo
Salmialakinolitodennut.Anttilaloitutkimuksellaanretorisenpoh-
janmyösmuullekomitea-jaasiantuntijatyöskentelylleenmuunmu-
assa vuoden 1967 aborttilakikomitean puheenjohtajana. Anttilaa
voidaanpitäämyösvuoden1971rikoslain20luvunuudistuksenkes-
keisenätaustavaikuttajana.

Onko rikoslaista seksuaalikasvattajaksi?

SuomessaalettiinmonienmuidenEuroopanmaidentapaanvalmis-
tella seksuaalirikoslain uudistusta 1960-luvulla. Vuonna 1967 sek-
suaalirikoskomitea jätti hallitukselle mietintönsä, jossa ehdotettiin
muutoksiamuunmuassarikoslain20luvunjaeräidenmuidensek-
suaalirikoksia koskevien pykälien muuttamiseksi. Siinä ehdotettiin
20luvunnimeksi”Seksuaalirikoksista”.Korkeinoikeustotesikuiten-
kinlausunnossaanmietintöön,että”Siveellisyysrikoksista”olisikie-
lellisestiparempijaenemmänlinjassamuidenEuroopanmaidenri-
koslakienvastaaviarikoksiakoskevienlukujenkanssa.109

Seksuaalirikoskomiteanmietintöolileimallisenliberaali.Seko-
rosti niin sanotun Helsingin sopimuksen ohjetta, jonka mukaan
Pohjoismaiden tuli pyrkiä yhdenmukaistamaan rikosta ja rikoksen
seuraamustakoskevatsäädökset.Mietinnönkielenkäyttöolinimen-
omaisesti seksuaalisuus-sanaa korostavaa. Vanhempien lakiehdo-
tusten siveellisyys-kieli sekaantui siinä kuitenkin uuteen seksuaali-

108   Vp 1949, pöytäkirjat I, 874–880; Anttila 1956, 26.
109  KKO selostuksia ja tiedonantoja 1969.
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suus-terminologiaan.Mietinnössäehdotettiinhomoseksuaalisuuden
dekriminalisoimistajaläheskauttaaltaanminimirangaistustenalen-
tamista.Siinäesiteltiinkäsitteet”homoseksuaalisuus”ja”seksuaaliset
vähemmistöryhmät”.Samallatehtiinkuitenkinselväksi,etteijonkin
seksuaalisen teon jättäminen lainulkopuolellemerkinnyt kyseisen
teon”nimenomaistataihiljaistahyväksymistä”.Mietinnössäkoros-
tettiin, ettei rikoslaki ole ”tarkoituksenmukainen keino” seksuaali-
kasvatuksessa.110

Seksuaalirikoskomitean ehdottama lainsäädäntötyö ei edennyt
vaikeuksitta.EsimerkiksikomiteanasiantuntijanakuulemaSalmiala
kritisoi ankarasti esitettyjä ehdotuksia ja varoitti uhraamasta ”kan-
sakunnalle” merkityksellisiä fyysisiä ja psyykkisiä tekijöitä moder-
ninvapaamielisyydenalttarille:”Eikansatodellakaanvoieikäsaa
luopua eettisistä periaatteistaan tai oikeustajuistaan vain saattaak-
seenpoliittisessa tarkoituksessa lakinsa sopusointuun jonkin toisen
maan lakienkanssa.”111Ehdotetutmuutokset tulivatkuitenkinvoi-
maan1971,mutta rikoslakiin lisättiinpaheksumisenosoittamiseksi
kummallinenpykälä,jossa”kehottaminenhomoseksuaalisuuteen”–
elilailliseentekoon–kiellettiin.Samallaasetettiinseksuaalisuuden
osaltadiskriminoivatsuojaikärajat:heteroseksuaalisissasuhteissa16
vuotta ja homoseksuaalisissa suhteissa 18 vuotta. Oltiin siis edetty
loitolleSerlachiuksesta,jokaolisipoliittisistasyistäpitänythomosek-
suaalisuudenkaukanarikoslaista.Serlachiuksenennakoimintavoin
kehotuskieltopykälää ja suojaikärajoja todella käytettiinkin yhteis-
kunnallistenpainostusryhmienpoliittisenaargumenttina1990-luvun
lopulleasti.

Vuoden1971osauudistuksenjälkeenalettiinmelkeinsamantien
valmistellarikoslainkokonaisuudistusta.Sitävartenasetettiinrikos-
oikeuskomitea1972.Uudistustyökesti seitsemäntoistavuotta.Sek-

110  Seksuaalirikoskomitean mietintö 1968, 10–11.
111  Salmiala 1968, 400–403. 
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suaalirikoslainosalta sitä valmisteli vuoden 1993 rikoslakiprojekti.
Sen ehdotuksessa siveellisyys käsitteenä rinnastettiin suoraan sek-
suaalisuuteen:”Nykyisenkäsityksenmukaanseksuaalirikoksiakos-
keviensäännöstentavoitteeksieiolejärkevääasettaasiveellisyyden
tai yhdenmukaisen sukupuolikäyttäytymisen ylläpitämistä tai ai-
kaansaamista.”112Siveellisyys-terminkäyttömyösmoraalikäsityksiin
viittavanaterminä–jokaleimasiSerlachiuksenjavieläSalmialankin
kirjoituksia–olinytkokonaanpoissa.

Käsitteelliset muutokset 1889–1999

Siveellisyys-käsite on nykyään muodostunut vanhakantaiseksi ja
seksuaalisuus-sanaonmuuttunutmoraalisessamielessäneutraaliksi.
Kulttuurisestijakäsitteellisestiseksuaalisuusonmuodostunutomak-
sialueekseeneikäseenääitsessäänkannamitäänmoraalinaspekte-
javaanonvainsanamuidenjoukossa.

Sedlighet jaSittlichkeitolivat1920-luvulletultaessamuuttaneetri-
kosoikeudellistamerkitysalaansaläheskokonaanmoraalista jaetii-
kasta ”sukupuolisiveellisyyden integriteettiin”, kuten Tulenheimo
asiaa nimitti.113 Honkasalon ja Salmialan vahvana aikana 1950-lu-

112  Seksuaalirikokset 1993, 3.
113  Tulenheimo 1914, 12. Tulenheimon termi ennakoi puoli vuosisataa etuajassa vuoden 1967 

seksuaalirikoskomitean mietinnössä etualalle tuotua oikeushyvän käsitettä ”seksuaalinen 
itsemääräämisoikeus ja vapaus”. Samoihin aikoihin tapahtui samankaltaista liikettä esi-
merkiksi Ruotsissa ja Sveitsissä. Eurooppalaisissa 1800-luvun rikoskaarissa sellaiset ri-
kokset, jotka nykyään miellämme seksuaalisuuteen liittyviksi, kuuluivat rikoksiin moraalia 
vastaan. Niistä käytettiin käsitettä delicta publica eli rikokset moraalista järjestystä ja siveel-
lisyyttä vastaan. Rydström 2007, 19. Sveitsin rikosoikeusjärjestelmästä Gerodetti 2005, 
57: ”’Sittlichkeit’ underwent itself some significant changes during the time in question as 
traditionally it carried a meaning of morality or ethics whereas by the 1920s it came to mean 
’sexuality’”. Ruotsin rikoslaista Rydström 2001, 353: ”Before the 1930s, it was the ”civic or-
der and good morality” and not the suffering of an individual victim that was the ground for 
punishment.” 
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vullaseksuaalisuusolijotäysinmuotoutunutomaksiasiakseen.He
vastustivat kuitenkin seksuaalisuus-termistön omaksumista rikosla-
kiinjuridisinperustein.Seuraavasukupolvinäkiasiattoisin.Inkeri
Anttilanvaikutuseiollutvähäinensiinä,ettäseksuaalirikosoikeusko-
miteanjäsenetehdottivat1967terminologistamuutostaeliseksuaa-
lisuus-sananottamistarikoslainotsikointiin.Vuoden1971rikoslain
uudistuksessa sattui kuitenkin kulttuurinen kuriositeetti, kun yleis-
kielessäjotäysinvanhentunutsiveellisyysrikos-sanaotettiinrikoslain
20luvunotsikoksi.

Vuoden 1971 uudistuksen lähtökohdaksi kiteytettiin moraalikä-
sityksistä riippumaton yksilönsuojan periaate. Samalla kuitenkin
todettiin, ettei rikoslainsäädäntö ole tarkoituksenmukainen keino su-

kupuolimoraalin ylläpitämiseksi, toisin sanoen pidettiin kiinni yhte-
näisen seksuaalimoraalin ajatuksesta. Tämän ajatuksen kuvaajak-
sisopirikoslain20luvunotsikkoontermisiveellisyysrikos,jokaoli
rikosoikeudengenealogiassamuokkautunutkantamaanyhdensek-
suaalimoraalin ideaa.Terminologinenmuutos seksuaalisuuteen to-
teutettiinvuoden1999 rikoslainuudistuksessa, jotavalmisteltaessa
oikeusoppineet kritisoivat siveellisyyttä alan julkaisuissa.114 Sanan
viittausala liukui yhteiskunnassa jaettuun yleiseen seksuaalimoraa-
liinjasiihenliittyviin”paheksumisentunteisiin”.115Myösnäissäkes-

114  Esimerkiksi Oikeus-lehdessä Elina Pirjatanniemi (1998, 43) pohti lapsipornografian hal-
lussapidon kriminalisointia: ”mikäli fantasioita ryhdytään kriminalisoimaan, suojeltavaksi 
oikeushyväksi jää pelkkä moraali ja siveellisyys.” Fantasia ei kuitenkaan ole teko, joten 
kysymykseksi jää, keitä ja miksi erityisesti tulisi suojella rikosoikeudellisesti. Samassa yh-
teydessä Johanna Niemi-Kiesiläinen (1998, 5) kirjoitti, että ”1970-luvulla vielä argumentoi-
tiin siveellisyydellä ja suojaa tarvitsevan oikeusturvalla”, vaikka seksuaalirikossäännösten 
uudistuksissa 1971 ja 1999 painotettiin siirtymistä pois ”siveellisyysteorioista”. Niemi-Kiesi-
läinen ei tarkenna, mihin hänen mainitsemillaan ”siveellisyysteorioilla” viitataan, vaan aset-
taa seksuaalirikoksen käsitteellä operoivan rikosoikeudellisen näkemyksen liberalistisena 
vastakkain vanhanaikaisen siveellisyys-ajattelun kanssa. 

115  Myös hallituksen esityksen mukaan rikoslain 20 lukuun ”ei enää sisältyisi sukupuolisiveel-
lisyyden tai yleisen järjestyksen turvaamiseen tähtääviä säännöksiä” ja ”sukupuolisiveel-
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kusteluissamuodostuiyhtenäinensiveellisyysjasiihenliittyenajatus
yhdestäjärjestyksestä–joskinvanhentuneesta.116

Moraalistajasiveellisyydestätehtiinhallituksenesityksissäjanii-
täkoskevissarikosoppineidenkeskusteluissavuoden1999uudistuk-
sen yhteydessä konkreettisia, olemassa olevia asioita. Epätarkkuu-
denkonnotaatiovoiliittyäosinsiihen,etteisiveellisyys1990-luvulla
ollutarkikielensana,vaansitäpidettiinvanhanaikaisenaseksuaali-
moraalikäsityksenä.SeassosioitiinForsmaninkristillistämään1800-
luvunsiveellisyyteen,TulenheimonjaSerlachiuksenpatologisoivaan
sukupuolisiveellisyyteen,HonkasalonjaSalmialan1950-lukulaiseen
konservatiivisuuteenjaInkeriAnttilanliberaaliinkamppailuunyh-
teiskuntatieteellisenseksuaalisuus-käsityksenpuolesta.Oletettiin,et-
täsiveellisyysolivanhaa,kireääseksuaalimoralismia,jonkaaikakau-
siolinytonneksiohi.

Nykyisessäjärjestyslaissaelirikoslain17luvussasiveellisyys-termi
kantaakonnotaatioitayhtenäisenmoraalinjaolemuksellisenaasia-
naymmärretynseksuaalisuudenyhteydestä jayhteensulautumises-
ta.Tämätapahtuusukupuolisiveellisyyden julkista loukkaamista ja
epäsiveellisiä julkaisujakoskevansäätelynyhteydessä.Rikosoikeu-
dellisenaterminäyleinenjärjestysviittaaulkopuoleltatulevaankont-
rolliin siinä,missä tapa viittaayhteisön sisäisiinkäytäntöihin.117Si-
veellisyys rikosoikeudellisena käsitteenä järjestää tässä yhteydessä
julkisenaluettajayhteiskuntajärjestystäarvottamallatietynlaisetsek-
suaalisuuteen liittyvät asiat julkisuuteen ja tietyt käytännötyksityi-
syydenalueelle.TässäeiollakaukanaSerlachiuksesta,jokapolitikoi

  lisyyden loukkaamista koskevat rangaistussäännökset siirrettäisiin yleistä järjestystä vas-
taan tehtyjä rikoksia koskevaan lukuun”. HE 6/1997, 159–160.

116  Ruotsinkielisessä hallituksen esityksen käännöksessä tehtiin eri politiikkaa. Käsite suku-
puolisiveellisyys oli siinä tuntematon käsite. Ruotsinkielisessä versiossa käytettiin suku-
puolimoraalin sijasta sanaa sexualmoralen. RP 6/1997, 159–160.

117  Jyränki 2007, 95–98. 
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arvottamallaesimerkiksihomoseksuaalisuudenvirallisten, julkisten
jaoikeudellistenasioittenulkopuolelle.

JoAnttiTulenheimonmääritelmissä1900-luvunalussasukupuo-
lisiveellisyys viittasi paitsi yksilön integriteettiin myös valtion int-
ressiin ja julkisen seksuaalisuuden järjestyksenpitoon. Tulenheimo
totesi, että vaikkayksityishenkilö ei olisi katsonut tulleensa louka-
tuksi,”siveellisyysrikostuottaavälitöntävaaraamyöskinniinmonel-
lemuulle,ennakoltamääräämättömällehenkilölle,ettävaltiollaon
mitä suurin intressi pitää huolta siveellisyyden loukkaamattomuu-
desta”.118Tässämielessäsukupuolisiveellisyydenymmärtäminenpo-
liittisenatavoitteena,jollasuojellaanseksuaalistajärjestystä,onkan-
tautunutnykylainsäädäntöönastiniinsuomenkielisenäterminäkuin
oikeuskäytäntönäkin.

Nykyisen järjestyslainmukaan sukupuolisiveellisyyttä loukataan
silloin,kunketääneiruumiillisestivahingoiteta,muttarikotaanlap-
senseksuaalistaintegriteettiätaiaiheutetaan”tavallisissaihmisissä”
seksuaalimoraaliinliittyvääkauhistustajapahastusta.Nykyistensu-
kupuolisiveellisyys-nimistenpykälientaustallavaikuttaayhävuoden
1926rikosoikeudellinenmuutos,jossasalavuoteusdekriminalisoitiin
ja tyttöjen suojelusta siirryttiin–OscarWilden skandaalin siivittä-
mänä?–myöspoikiensuojeluun.Kunaikuisten ihmisten–erityi-
sestinaisten–seksuaalisuuttaeienäävoitupitääyleisenjärjestyksen
asiana,ryhdyttiinylläpitämäänmoraalistaargumenttiajulkisensek-
suaalisenjärjestyksenolemuksestajaolemassaolostalastensuojelun
nimissä.Lapsipornografian levittäjäksi epäillyn taiteilijaUllaKart-
tusen oikeustapauksessa vuonna 2008 nähtiin millaisiin ”salmiala-
maisiin”taiteensensuuriseurauksiintämäajatuskäytännössäjohtaa

118  Tulenheimo 1914, 6–25. Implisiittisesti Tulenheimo osallistui tässä valtion käsitettä koske-
vaan keskusteluun, mikä on luontevaa ottaen huomioon hänen poliittisen aktiviteettinsa. 
Valtion käsitteellä on Suomessa oma erityinen historiansa, jolla Tuija Pulkkisen (2003) mu-
kaan on vahvasti poliittiseen elämään viittaava sisältö.
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–rikoslakionomituisillapoluilla,kunselähteearvioimaantaiteen
moraalia.
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KUVATAIDE (EPÄ)SIVEELLISYYDEN 
KÄSITESFÄÄRISSÄ: KAKSI TAPAUSTA
HarriKalha

Lady Caroline: I don’t think that England should be represented

abroadbyanunmarriedman,Jane.Itmightleadtocomplications.

LadyHunstanton:Youaretoonervous,Caroline.Believeme,youare

toonervous.

Keskustelu näytelmässä A Woman of No Importance (Oscar
Wilde,1894)

Måvivaramindrenervösa!

Arkkitehti,kriitikkoJ.AhrenberginkommenttiHavisAmanda
-polemiikkiin(Hufvudstadsbladet18.10.1908)

Tapaus 1: Magnus Enckell, Herääminen 

Palatkaamme ajassa taaksepäin, 1890-luvun puoliväliin ja tuolloin
ajankohtaisiin taidekeskusteluihin. Aura-lehden kriitikko puolustaa
arvostelussaanyleisön”luonnollista” torjuvaareaktiotanuoren tai-



241KUVATAIDE (EPÄ)SIVEELLISYYDEN KÄSITESFÄÄRISSÄ: KAKSI TAPAUSTA

demaalarin, Magnus Enckellin taiteeseen.1 Ärsykkeenä on ennen
kaikkeaalastontanuortamiestäkuvaavamaalausnimeltäHeräämi-

nen[KUVA1]:

1  Olen analysoinut Enckelliä käsitteleviä kirjoituksia laajemmin kirjassani Tapaus Magnus Enc-
kell (SKS 2005). Tässä artikkelissa fokusoin kirjoituksiin vuosilta 1894–1895, jota olen käsitel-
lyt aikaisemmin artikkelissa Kalha 2006, 185–198.

Magnus Enckell: Herääminen (1894), Suomen taiteen museo Ateneum, Ku-
va: Jukka Romu
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NäyttelynenfantterribleontälläkertaanähtävästiollutK.M.

Enckellin’Herääminen’--.Luonnonmukaisenaharjoitelma-

nasilläsaattaaollaansionsa,muttaeisiltikaikkimikäonluon-

nollista,olekaunistaeikänäytteilleasetettavaa.Sanotaankyl-

lä,ettätaideonvapaajataiteilijallavapautensakuvaillamitä

hän tahtoo.Olkoonmenneeksi,muttayleisölläonmyöskin

vapautensa- -, ja josse,nähdessäänjotakin,mikäsyystätai

toisestatuntuusillevastenmieliseltä,suorastaankääntääsille

selkänsäniinsekinon– luonnollista,huudettakoonpakuin-

kapaljontahansa,etteiyleisömukakäsitätaidetta.--jokata-

pauksessaontällainen’käsittämättömyys’ikävänäepäkohta-

na, jokavain todistaa, että taiteilija jayleisöovat toisillensa

ventovieraita.Näinolleneitietystivoiollapuhettakaanmis-

tääntaideteoksenjalostuttavastavaikutuksestayleisöön,jom-

moinenvaikutuskuitenkinlieneetaiteentarkoituksena.2

Taidekriitikkoeipuhu”siveellisyydestä”taiedes”moraalista”,mut-

ta tuleeyhtäkaikki johdattaneeksi ajatukset siveellisyydenkäsites-

fääriin.Häntekeesenviittaamallanegatiivisiinaffekteihin(vasten-

mielisyydentunne,käsittämättömyys,ventovieraus),joitaEnckellin

teosherättää, sekä taiteeltaedellytettävään”jalostavaan”vaikutuk-

seen,jotateoseikriitikonmukaanonnistuvälittämään.Ajatusylei-

sönluonnollisestaselänkääntämisestäonharvinaisenkuvaava:hä-

veliäs elekätkee taakseenvahvan torjunnan– siitäkinhuolimatta,

ettämaalauksessaon,kutenkriitikkototeaa,”vainalastonpoikavii-

kari,siinäkaikki”.Kriitikkotuleenäinvähätelleeksitorjunnanlähtö-

kohtaa,samallakunpuolustaasenluonnollisuutta.

Olisihelppoa tulkita tällaisetmodernismiavieroksuvatpuheen-

vuorotvanhoillisuudentaitakapajuisuudenilmauksiksi–siisheijas-

2  Aura 28.4.1985
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taataantumuksellisuudenidearetroaktiivisestisadanvuodentaakse,

jonnesetuntuisinykynäkökulmastavarsinhyvinsopivan.Itsehaluai-

sinkuitenkinlukeahistoriallistataidepuhettahivenentarkemminja

samallapohtia,mitäkaikkeasiveellisyydenkäsitesfäärissä, jokaoli

lähtökohtaisesti ”negatiivinen” puhetila, saatettiin ilmaista. Pahek-

suvantorjunnanviitekehyksessätapailtiinnimittäinpäivänpolttavia

teemoja,joilletaiteenmodernismitarjosiyhdendynaamisenfooru-

min.

Otetaanesimerkiksi taiteentodellinenauktoriteetti,aikansa joh-

taviintaidevaikuttajiinkuulunutJ.J.Tikkanen.Suomenensimmäi-

seksitaidehistorianprofessoriksi1898valittuTikkanentuntuuolleen

samoillatorjuvillalinjoillapuolustaessaanFinskTidskrift-lehdenar-

viossaanyleisön”pohjimmiltaantervettäkäsitystä”.Hänaloittaavar-

sin myönteiseen sävyyn korostamalla Enckellin taiteen pohjaavan

”Gallénintavoin”perusteellisiinharjoitelmiin(studier),muttajatkaa:

[Enckell]tyylitteleenäkemänsätavalla,jokatekeesenvaikeas-

tisulatettavaksisille,mitämetoistaiseksiotammevapauden

kutsua normaaliksi tunteeksi, eli yleisön pohjimmiltaan ter-

veellekäsitykselle.Hänen’heräämisensä’pitäytyyhyvinvoi-

makkaassa, mutta harvasävyisessä - - väriskaalassa, jolla on

vähemmänmiellyttävävaikutus,jajonkasymbolisenmerki-

tyksenjätämmekokonaansivuun--3

Viittaus tyylittelyyn on erikoinen maalauksen realistisen perusot-

teen valossa; se tuntuu viittaavan anti-naturalismiin pikemminkin

kirjaimellisesti(aiheentaitunnesisällönluonnottomuuden)kuinvi-

suaalisen tyylinmielessä.Näinetenkin,kun sanatnormaali ja ter-

ve loihtivat yleisöön liitettyinä määreinä esiin ääneen lausumatto-

3  J.J. Tikkanen, ”Finska artisternas utställning”, Finsk tidskrift 36, 1894, 368–9.
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mat vastakohtansa, epänormaalin ja sairaan, jotka näin kytketään

Enckellin”vaikeastisulatettavaan”tyylittelyynjakaruunväripalet-

tiin.4Ilmaus”otammevapaudenkutsuanormaaliksi”tuntuumiltei-

päsarkastiseltasuhteessamoderniintyylittelyyn,jonka”vähemmän

miellyttävää”vaikutustakriitikkoniinselvästivieroksuu.Erikoinen

retorinenefektisyntyyTikkasentavastavaietaäänekkäästiteoksen

sisällöstä:hänjättäämonikonensimmäistäpersoonaakäyttäenteok-

sen”symbolisenmerkityksen”kokonaansivuun.

Tikkasen kannanotto edustaa sofistikoitua taidediskurssia, jossa

siveellisyydenkäsitesfäärihahmottuuesiinvaivihkaisina,rivienvä-

listä aavistelevina alluusioina.”Normaaliin” tunteeseen ja ”yleisön”

(terveeseen)käsitykseenviittaaminenjohdattaakuitenkinvarsinsuo-

rasukaisestitavan(Sitten/sed)piiriin.Koskasuorasukaisinkritiikkituli

vähemmäntahdikkaaltayleisöltä,seeisellaisenaantallentunutleh-

tiartikkeleihin;niissäviitataankuitenkin toistuvastiyleisönnegatii-

visiin reaktioihin. Kuten Åbo Tidningenin G. C., kiteytti: ”Kukaan

näyttelysaleissakiertänyteiolevoinutohittaateostan:o30,K.M.

EnckellinHeräämistäluomattasiihenkatsetta,ihmettelevää,halvek-

sivaataipahastunutta[indignerad]katsetta”.5Monistaaikalaiskirjoit-

tajistapoiketenG.C.pysähtyyhetkeksipohtimaanreaktionsyytä:

Pahastuneet [indignerade] katseet ovat oletettavasti kohdistu-

neetennenkaikkeaalastomuuteen.Kuvanveistoontotuttanut

yleisön alastomuuteen. Maalauksen ollessa kyseessä, moni

onenempivaruillaan.--Alastonpoika,jokanouseesängys-

4  Myös Aura-lehden kritiikissä tyylin ja sisällön rajat häilyvät: ”Äärimmäistä symbolistia haluaa 
K. M. Enckell olla. Hän käyttää vain mustaa ja valkeeta ja harmaata. - - Useimmat hänen 
maalaamistaan näyttävät joko sairailta tai mielenvikaisilta. - - Yleensä tekevät Enckellin tau-
lut hyvin vieroittavan, moneen kerrassaan vastenmielisen vaikutuksen - -” -r -r., ”Suomen 
taiteilijain näyttely”, Aura 8.11.1894.

5  G. C., ”Konstutställningen i stadshuset”, Åbo Tidning 12.4.1895. Moraalista närkästystä il-
maisevasta indignerad-käsitteestä [ransk. indigné], ks. Kalha 2008, 121 viite 282.
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tään,eiolesenenempääluonnotonkuinepäsiveellinenkään

[obscen, rietas]6. Taiteilijaa ovat selvästikin kiehtoneet luon-

teenomaisetlinjat,joitahänonvoimakkaastikorostanut--.7

KirjoittajaviittaaEnckellinHeräämisenympärilläkyteneeseenkuva-

paniikkiinkieltäen,etteimaalauksessasuinkaanolemitäänsopima-

tonta,taikutenilmaisualkukielelläkuuluu,seonvarkenonaturligeller
obscen.Tautologia”ei-eikä”, jossa luonnoton jaepäsiveellinen sijoi-

tetaansamaandiskursiiviseentilaan,asettuupuolustamaanEnckel-

liä,muttapaljastaa samalla teoksen tiimoillaviihtyvän levottoman

torjunnan.Maalauksessaesitettyalastomuussaakirjoittajaltaalibik-

si”luonteenomaisetlinjat”–siisihmisruumiinesteettis-naturalistisen

tutkimuksen–joitaonvieläpäkorostettuvoimakkaasti(eliniihinliit-

tyytietoisentaiteellinen,tyylitteleväaksentti).8Orastavanmodernis-

tisentaidekäsityksenongelmallisuuttakuvaakuitenkinse,ettämyös

G.C.painottaa(vieläpäkahdesti),etteiHerääminenolevarsinainen

teos,vaanpelkkäharjoitelma:”Epäilemmekyllä,missämäärinteos-

tavoipitäämuunakuinharjoitelmana--.Näemmetyössä,kutensa-

nottua,vainsuuriateknisiäansioitaomaavanharjoitelman.”9

Harjoitelmastapuhuminenontapavähätelläteosta,muttasamal-

la lieventääpanikoivaahämmennystäsenympärillä.Harjoitelman

genrenpuitteissaalastomuusolihelpomminsulatettavaa,jopaluon-

6  Latinaan palautuva obscen (rietas) rinnastuu sikälikin epäsiveellisyys-termiin, että etuliite ob 
viittaa julkisen tilan ulkopuolella oloon: obsööni asia tai ilmiö kuuluu ”näyttämön tuolle puo-
len” (ob scaenus) eli yksityiseen, moraalisesti arveluttavaan tilaan.

7  Ibid.
8  On syytä huomata, kuinka kriitikko tulee painottaneeksi maalauksen piirustuksellista rakennet-

ta. Voimakkaasti korostetut linjat – klassinen disegno – tuntuvat osaltaan tukevan siveellisyy-
den rakennetta. Tämä piirre korostui myöhemmissä Enckell-arvosteluissa, jotka jäsentyivät vii-
van ja värin hierarkkiseen vastakkainasetteluun. Viiva symboloi (moraalista) ryhtiä, kuria ja 
askeesia, väri potentiaalista turmellusta, löysyyttä ja aistillisuutta. Tästä tarkemmin Kalha 2005, 
72–73, 224, 245–249, 255, 259–260.

9  G.C., ”Konstutställningen i stadshuset”, Åbo Tidning 12.4.1895.
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nollista:naked (sitähänEnckellinlihaisaksimieheksiherääväpoika

eittämättäon)sublimoituiNudeksi,kunsillemiellettiinstudiumintut-

kimuksellinen ja harjaannuttava, pohjimmiltaan didaktinen funk-

tio.10TaikunsevapautettiinTeoksen,valmiinmaalauksen,julkisesta

vastuusta.

Kuten Enckellin tapauksesta voi päätellä, kulttuurituotteiden ja

niiden ympärillä käydyn keskustelun tarkastelu siveellisyyden kä-

sitteennäkökulmastaeioleaivanongelmatonta,etenkäänkonteks-

tissa, jotamutkistavatalatiuudistuvankuvataiteenarvot.Modernit

ilmaisukeinothanaiheuttivatjosinälläänepäluuloisuutta.Tämäon-

gelmakuvastuuK.A.TawastjernanHufvudstadsbladetiinkirjoittamas-

saarviossa:hänenmukaansajopelkkäsymbolismi-sanatoiyleisöl-

lemieleen”henkisenusvan”,jossamaailmakäsitetään”epäselvänä,

mielikuvituksellisena,suurennettunataivinoutuneena”(snedvridet).11

Modernien ismien (tässä tapauksessa symbolismin) ja vinoutunei-

suudenrajaakiusasisiisjo”luonnostaan”vahvakäsitteellinenylide-

terminaatio.Kunkuvataidesekänäyttivieraaltaettätarjosivierasta

10  Vrt. Kalha 2005, 69 viite 145. Kenneth Clarkia mukaillakseni käsite naked edustaa yksityi-
syyttä ja häpeäntunnetta implikoivaa paljasta pintaa, nude puolestaan tasapainoiseksi ja es-
teettiseksi muokattua subliimia alastomuutta. Clark kirjoittaa (1956, 6): ”Halu koskettaa ja 
yhtyä toiseen ihmisruumiiseen on niin perimmäinen osa luontoamme, että arviomme ’puh-
taasta muodosta’ joutuu liki väistämättä sen vaikutuspiiriin. Yksi alastoman [nude] ongel-
mista taiteen aiheena onkin siinä, etteivät tällaiset vietit ja halut jää piiloon, kuten ne teke-
vät esimerkiksi keramiikkaruukun muodoista nauttiessamme (jolloin ne saavat sublimaation 
voiman), vaan ne päinvastoin vedetään etualalle, jossa ne uhkaavat järkyttää sitä reaktioi-
den yhtenäisyyttä, joista taideteos saa itsenäisen elämän.” 

11  Tawastjerna, K. A., ”Symbolism i realism”, Hufvudstadsbladet 20.11.1895. Enckellin teosten 
herättämää polemiikkia kommentoi saman näyttelyn yhteydessä Uuden Suomen J. K. J-a, jo-
ka viittaa modernin taiteen katsomiskäytäntöihin eli epätietoisuuteen niistä: [Enckellin ”Melan-
kolia”-maalausta] on vähän ymmärretty ja paljon pilkattu. - - Syynä nurjamielisyyteen on ehkä 
se, että monikaan yleisöstä ei ole selvillä siitä, millä tavalla tämmöistä taideteosta on katsotta-
va. Katsojain kuulee esittävän jos jonkinlaisia arveluita siitä, mitä situatsioonia taulu oikeastaan 
esittää. - - Miksi on tuo nainen puettu? Miksi tuo polvistuva mies alaston?” J. K. J-a ”Taiteilijain 
näyttely”, Uusi Suomi 22.11.1895.



247KUVATAIDE (EPÄ)SIVEELLISYYDEN KÄSITESFÄÄRISSÄ: KAKSI TAPAUSTA

taikäsittämätöntäsisältöä,jonkinasteinentorjuntaolilikiväistämä-

töntä.12Niinpäpuhtaastiesteettisiltäkintuntuvatluonnehdinnatan-

tautuvatlukutavalle,jotavoisiluonnehtiakriittis-paranoidiksi:

Nämä[Enckellin]taulutovatselviäesimerkkejäsiitävapaasta

muotojenkäsittelystä,jokatällesuunnalleonomituista.Mut-

tamielivaltasiinäsuhteessasisältääsuurenvaaran,silläjoka

luonnostaliianpaljonirtautuu,sehyvinpiankadottaavarman

pohjanjalkainsaalta--.Yleisvaikutustämänlupaavannuoren

taiteilijannäyttelystäon tänä syksynä se, että symbolistinen

muotionturmellutsitäyksinkertaista,tyylikästäjavoimakas-

tamaalaustapaa,johonhänenensimmäisissätauluissaansaa-

tiintutustua.13

Puhutaankotässätodellavaintyylistä?Muotiinviittaaminenviejo

sinällään epäilyttävyyden piiriin; muodin käsitteeseen liittyy tur-

mellusnarratiivi, josta tuli sittemmin taidehistoriallisen Enckellia-

nankäsitteellistäydintä.14Ajatusluonnostairtaantumisestaolierityi-

senväkevävertauskuva1800-luvunlopunkansallisenherkistymisen

kontekstissa, jossa luonto – Suomen luonto, sukupuolijärjestyk-

senluonto–olikaikkikaikessa,siveellisenelämänperuslähtökoh-

ta.Luontojasenmahdollinen”vastaisuus”olipainokkaastitapetilla

1890-luvunSuomessa.

12  Hyödynnän tässä torjunta-käsitteen psykoanalyyttisia merkitystasoja: sen sijaan että torjun-
ta ymmärrettäisiin (ja tunnistettaisiin) vain suoranaisina kieltoina tai ehdottomana kielteisyy-
tenä, se näyttäytyy levottomana ja ambivalenttina oireiluna: puolustusreaktioina, siirtyminä 
tai väistöliikkeinä (yhtä hyvin sanaisuutena kuin hiljaisuutena) ja saattaa negatiivisestakin 
ilmiasusta huolimatta ilmentää pohjimmaista uteliaisuutta, kiinnostusta tai halua. Tämä aja-
tusmalli yhdistää Freudin Foucault’n repressiohypoteesin tarkennukseen. Ks. myös Kalha 
2005, 235; Kalha 2008, 189 ja viite 446.

13  J. K. J-a, ”Taiteilijain näyttely”, Uusi Suomi 22.11.1895.
14  Kalha 2005, passim.



248 Harri Kalha

Palaan vielä Enckellin varhaisteosten reseptioon, mutta sitä en-

nen esittelen toisen siveellisyyteen liittyvän, mutta huomattavasti

laajempaajulkistakeskusteluaherättäneentaidetapauksenvuodelta

1908.Siinäkinongelmanmuodollisessaytimessäoli”luonnottomak-

si”miellettyalastomuus,tälläkertaanaisruumiinkuvauksenyhtey-

dessä.

Tapaus 2: Ville Vallgren, Havis Amanda

MannermaistuvaHelsinkisaisyyskuussa1908ensimmäisenmoder-

nin ja julkisen, monumentaalisten mittasuhteiden suihkulähteensä

[KUVA2].KuvanveistäjäVilleVallgrentoikauppatorillerattoisan

tuulahduksenKeski-Eurooppaa:mielikuvitustakiihottavienmerilei-

jonienjakalojenkidoistasuihkusivettäjakaikenhuipullakeikiste-

lialastonnaishahmo.Tuonnaishahmonmyötämyössiveellisyyden

käsite tulivoimalla taidekeskusteluunasettuen samaankäsitejatku-

moonsellaistentermienkuin”siveä”ja”siivo”kanssa.15Nimimerkki

L.H.pahasteliHelsinginSanomissa:

--emmevoiymmärtääkuinkatuonkuvanveistäjäonniinvä-

häntuntenutsuomalaistakansaa,ettähänonjuljennuttarjo-

tapääkaupunkimmekauppatorillepystytettäväksiveistämänsä

naisenkuvan,jonkamuodot,asentojaviitteetpuhuvattörkyä

jahaureellisuutta.Sillä sitä tämäkuva - - todellapuhuu.Si-

tätotuuttaeimeiltäpeitetämillääntaidekielellä,vaikkaniin

kylläonkoetettujulkisuudessatehdä.Monimiesjajokainen

vaimo, joka panee siivoudelle vähänkin arvoa, häpeää tätä

kuvaa,valittaen,etteieteväkansalaisemmevoinutluodapuh-

taampaa teosta isänmaallensa. - -Silläei suinkaanollut tar-

15  Olen käsitellyt polemiikkia laajemmin teoksessani Tapaus Havis Amanda (SKS 2008).
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koituksenatätänaisenkuvaakatselemallaharjoitellakaupun-

kimmejamaammenuorisoasiihenpilaantuneeseenmakuun,

jollasuurmaailmannuorisoaturmellaan?--Eiolepuolustet-

tavissa,ettäkymmeniätuhansia–kuulemanmukaan80.000

m[ark]kaa– tuhlataankoristuslaitokseen, jotaeikukaan tar-

vitseeikäkukaanolepyytänyt,japäällepäätteeksisellaiseen

Ville Vallgren: Havis Amanda (1908), postikortti 1950-luvulta. Museovirasto.
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teokseen,jokaniinkuinpuheenaolevanaisenkuva,onkaiken

siivoudenpilkka.16

Vuonna1908oliyleisestitiedossa,ettänimimerkintakanavaikutti

poliitikkojanaisasianainenLucinaHagman.17Hagmantarjoaakoko

joukonväkivahvoja,ajassaanresonoivialaatusanoja:siveellisyys,si-

veysjasiivous,muttamyöstörky,haureellisuus,häpeä,sopivaisuus,

pilaantuminen,turmelusekäriisto.Taideteosontekstinjäljiltäluon-

notonkoristuslaitos,epäluoma, siivoudenpilkka.Samoilla linjoilla

HagmaninkanssaolimyösNaistenääni -lehti, jonka sivuillakysy-

mykseenottiensimmäisenäkantaanimimerkki”Joukkonaisia”:

Jääkööntuonnaisenkuvantaidepuolisikseen.Olkoonpanyt

jokukäsinmuovaeltuesinekuinka”taiteellinen”tahansa,niin

eisesaaollarivojarietas.--naisinajanuorisonkasvattajina

meidän täytyyvalittaa, ettäpääkaupungin isät auttavatpys-

tyttämääntällaisenkuvankaikenkansankatsottavaksi.Eiole

tarvis selittää sitä kieltä, jota tuo kuva katselijalleen puhuu.

Kokokuvaonhäpeä.18

Kotijayhteiskunta-lehtiyhtyinapakastiedellisiin:

Rumajarivoonsekuva,jokaonkauppatorinsuihkulähteen

päämotiivi.Sitäeivoipuolustaataiteelliseltaeikäsiveelliseltä

kannalta.Yhäenemmänääniäkuuluu,jotkavaativatsitäpois-

tettavaksi.Niihinmekinyhdymme.19

16  L. H., ”Loukkaavaa taidetta”, Helsingin Sanomat 11.10.1908, 6.
17  Nuorsuomalaista puoluetta edustanut Hagman oli yksi yhdeksästätoista naiskansanedusta-

jasta, jotka valittiin uuteen yksikamariseen Eduskuntaan vuoden 1907 vaaleissa.
18  Joukko naisia, ”Rietas naisenkuva Helsingin kauppatorilla”, Naisten ääni n:o 18/1908, 259–

260.
19  ”Sananen suihkukaivoista”, Koti ja yhteiskunta 10/1908, 117.
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Kuten arvata saattaa, taidemaailma koki väkevän kritiikin hyök-

käyksenätaiteenvapauttajamodernismiavastaan,janousitarmok-

kaaseen puolustusrintamaan. Havis Amandan kunniaa ritarillises-

tipuolustaviapuheenvuorojasaatiin lukeauseilta taidevaikuttajilta

GustavStrengellistäjaElielSaarisestaAkseliGallén-Kallelaan.Edel-

lä siteerattuprofessori J. J.Tikkanenpuolustikeskushahmon”vei-

keääjatopakkaa”tyttöstä,joka”elääjanauttiielämästä”.20Tikkanen

pahoittelikritiikinmoralistisiasävyjä,vaikkaasettuikintoisaaltaym-

märtämään(yli)herkkiäkatsojia:



Uskallanväittää,ettäjostodellapahastuimmeVallgreninty-

tönnäkemisestä,olisimmejoniinsyvällevajonneita,etteimo-

raaliammeenäämikäänvoisipelastaa.Olkaammesiisrehel-

lisiäjatunnustakaamme,ettäkärsimämmesiveellinenharmi

perustuutässätapauksessakokonaanturhaanmoraaliseensie-

vistelyyn.”Säädyllisyystulijahyvättavathävisivät”.21Joshy-

vässäkaupungissammeonjoku,jokaonliianujokatsoakseen

Vallgreninsuihkulähdettäpunastumatta,niinontäysinsallit-

tuakulkeasenohikatsomatta.Tällaistaherkkyyttävoihyväl-

läsyylläkunnioittaajaitsevastustanyksinkertaisiavihjauksia,

joitajopajulkisuudessaonkohdistettuveistoksenkriitikoihin.

Mutta tätä hienovaraisuutta ei pidä sekoittaa loukattuun si-

veellisyydentuntoon.22

20  Tikkanen 1908, 11.
21  Ruotsinkielisessä alkutekstissä Tikkanen lainaa 1700-luvulla eläneen ruotsalaiskirjailija Jo-

han Henrik Kellgrenin sananpartta ”Anständigheten kom och sederna försvunno”. Ajatus 
viittaa tekopyhyyteen tapakulttuurissa ja moraalisissa asenteissa: hyvät tavat (tai aito hieno-
tunteisuus) unohtuivat, kun säädyllisyyden muoto-oppi alkoi säädellä kulttuurielämää. Aja-
tuksen voi ymmärtää myös niin, että ”säädyllisinkin” puhe sukupuolesta voi kantaa eroottis-
ta latausta ja siksi uhmata hyviä tapoja.

22  Tikkanen 1908, 11.
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Tikkanenilmaiseeantimoralistisenkannan,jotavoisinykynäkökul-

mastaluonnehtiajopasensuurinvastaiseksi:

Eikaikukaan rohkeneväittää, ettäviikunanlehtien lisäämi-

nen eräisiin nykyajan veistoskokoelmiin olisi sen varmem-

pimerkkiaikammemoraalisestapuhtaudestakuinneolivat

paratiisissa esivanhempiemme päällä. Kuka pitää Medicien

Venusta viattomampana kuin Vallgrenin pronssityttöä siksi,

ettätoinenmuistuttaakatsojiasiitä,minkätoinenkätkee!23

Samaan suuntaanargumentoimyösNyaPresseninnimimerkkiLai-

cus,jokaironisoi:

Silläepäilemättäyleisellemoraalillemmekuuluuhyvin,hyvin

kehnoa,kunsekerranvoidaankaataanurinyhdensuihkuläh-

dehahmonvoimalla.Mädännäisyyden täytyyolla suurempi

kuinaavistimmekaan,josseeisiedänähdäpientäalastomuut-

taviileäänpronssiinveistettynä.--Vallgreninmeillelahjoit-

tamaveistoseiolesiveetöneikähaureellisiinajatuskulkuihin

suunnattu,vaantaiteellisessavapaudessaluotuteos,jonkanä-

kemysherättää iloa riippumattaniistähuomautuksista, joita

voisiesittääesteettiseltäkannalta.Filisteeniennarinasaisinyt

todella loppua, sillä seei johdamihinkään. - -Veistos tulee

jäämäänpaikalleen,odottamaantuleviaaikoja,jolloinsaavu-

tettutodellinenkulttuurinäkemyshylkäähäveliäisyydenepä-

puhtaatkatseet.24

Tämänartikkelin alussamainitussaÅboTidningeninG.C.:n arvos-

telussa esiintyi järkeenkäypäväite, että kuvanveistooli totuttanut

23  Ibid.
24  Laicus, Offentlig konst och ofantligt pryderi, Nya pressen 3.10.1908.
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yleisönalastomuuteen.Se,mikähyväksyttiinveistoksissa, ei luon-

tunutkaanmaalauksille,G.C.tahtoisanoa.HavisAmandaasäestä-

nytpuhetulvanäyttäisipuhuvantätävastaan.Olikokolmessatoista

vuodessatapahtunuthenkinentaantuma,vaimistäoikeinolikysy-

mys?

Täytyykorostaa, että tämänartikkelinkaksi tapaustaovat sisäl-

löllisestihyvinerimitallisia,vaikkamolemmissaolipintatasollaky-

sealastomuuden(taijopaaistillisenhalun)esittämisen”modernista”

oikeutuksesta.Enckellintapauksessakritiikki/torjuntaonhienovirei-

sempää jasubjektiivisemmin(rivienväleistä) todennettavissa.Krii-

tikot viittasivat esteettiseen sopimattomuuteen ja sisällölliseen hä-

märyyteen, mutta itse siveellisyys-sana loisti poissaolollaan. Havis

Amandankohdalla siveellisyystermistöoli sen sijaanhyvin suora-

sukaisessakäytössä.Erotpalautuvatosintaideteostenjakirjoittajien

erilaisuuteen,muttaniitäsäätelivätmyösmuutoksethistoriallisessa

kontekstissa, joidenmyötä siveellisyydenkäsite kiinnittyi aiempaa

dynaamisemmin– ja samalla ambivalentimmin–moderniteettiin,

seksuaalimoraaliinjasukupuolijärjestelmään.25

Siltisopiiihmetellä,miksei(epä)siveellisyyteenviitattueksplisiit-

tisemmin1890-luvullaEnckellinkohdalla,vaikkaHerääminen-maa-

lauksenalastomuudenkuvittelisitarjonneensiveellisyyspuheellemi-

tä otollisimman kohteen. Yksinkertainen vastaus olisi todeta, että

siitäkylläpuhuttiin,muttaerisanoinjaallusiivisemmin,viittauksen-

omaisemminkuinesimerkiksiHavisAmandankohdalla.Käsitehis-

toriallisestisanavalinnattaitietynkäsitteennäkyväpoissaolovoivat

kertoapaljon.Näyttääsiltä,että1890-luvulletultaessaoliopittuajat-

25  Viittaan moderniteetti-käsitteellä (modernismia tai moderniutta laajemmin ja tarkemmin) 
modernin kulttuurin diskursseihin ja representaatioihin – ”modernin kokemukseen”, jossa 
korostuu usein problematisoiva asenne modernin kulttuurin uudistuksiin. ”Siveellisyyden” 
käsitehistoriasta tarkemmin, ks. Kalha 2008, 63–77; siveellisyydestä moderniteetin ongel-
mana 17, 45–49, 51, 53–54, 96–99, 173, 202. 
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telemaan,ettämoderni taide jasiveellisyysolivateripuraisiakäsit-

teitä,etteipuhesiveellisyydestäkuulunut”nykyaikaiselle”taideken-

tälle.

Kunkäsitesittenajankohtaistuijälleenvuoden1908suihkulähde-

kiistassa,asiallaolivatpääasiassataidemaailmanulkopuolisetyhteis-

kunnalliset toimijat. Enckelliähän käsiteltiin ammattimaisen taide-

kritiikinpuitteissa(kyseolisiisasiantuntijapuheesta),kuntaasHavis

Amandasynnyttijulkisenpolemiikin,jollaoliselkeämmätyhteiskun-

nallisetjapäivänpoliittisetulottuvuudettaidekentänulkopuolella.

Ontotta,kutenG.C.esitti,ettäkuvanveistoolitotuttanuttietyn

tyyppiseen, klassishenkiseen jaylevöittävällä symboliikalla ”vaate-

tettuun”alastomuuteen–alastomuuteeneräänlaisenaabstraktiona.

MuttasekäVallgreninilakoivaAmandaettäEnckellinuneliasnuo-

rukainenolivataivanliiankonkreettisia–lihallisia,sukupuol(isuut)ta

ilmaisevia–tullakseenymmärretyiksihenkevinäabstraktioina.Var-

sinaisena kipupisteenä ei ehkä kummassakaan tapauksessa sitten-

käänollutalastomuustaiaistillinensukupuolisuudenkuvausansich,

vaansukupuoliideologisenajärjestelmänä.

Se,mitäG.C.senenempääkuinmuutkaan1890-luvullaEnckel-

listäkirjoittavatkriitikot(jotkaolivatkaikkimiehiä)eivättulleetsa-

noneeksi,eivätkäehkätäysintiedostaneetkaan,onettäongelmana

Enckellinmaalauksessaolinimenomaanmiehenkuvaaminen–jän-

tevänalastomana,muttaraukeanajatoimettomana,anti-funktionaa-

lisena.Kansallisenmieskuvantoiminnallisen,reproduktiiviseneetok-

senkontekstissaHeräämisenuneliaspoika-miesonkuvassakuintyhjän

panttina.

Miestäeiyksinkertaisestitavattukuvatanäin:raajansalevittävänä

aistillisena”objektina” (ja,väittäisin,vaillaesteettisenandrogynian

häivää).Vuoteestapuolihuolimattomastinousevannuorenmiehen

kursailematon, realistis-frontaali kuvaustapa on vähintäänkin epä-

klassillinen–jasellaisenalikimainyhtä”eriskummallinen”kuin13
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vuottamyöhemminpuhututtanutAmandankierteinenasentokin.26

Kumpikinolivaillaklassillistataikansanomaistapeitetarinaa,mutta

eisuinkaanvaillareaali-narratiivistasuggestiota:Kenenluonanuo-

rimiesoikeinherääjamiksi?Kenellenainenflirttaileejaonkohän

liikkeellä puhtain paperein? Teosten symbolistinen potentiaali (ai-

kuisuudeneksistentiaaliseentuskaanheräävänuorukainen;merestä

nousevaHelsinki-neito)modifioivainvaivoinmaallistasuggestiota.

Kumpikin teos vei ajatukset problemaattisesti etelään päin, ennen

kaikkeaRanskaanmoderninpaheellisuudenyhtäaikaakutkuttava-

najakauhistuttavanasymbolina.27

Enckellin taiteessa tunnistaa tätä nykyä homoeroottisen virityk-

sen,jonkaaikalaistenkinolettaisijollain(ehkähyvinkinabstraktilla)

tasollarekisteröineen.Muistakaamme,mitenprofessoriJ.J.Tikka-

nenjättiHeräämisensisällön”kokonaansivuun”ikäänkuinosoitta-

enkäsitteellistärajakohtaa:tämänpidemmälleeiteoksenmahdollis-

tasisältöäsovikäsitellä.Kuvaavaakyllä,HavisAmandankohdalla

Tikkasenkantaolihuomattavastimutkattomampi, alastomuutta ja

”ravakkaa”elekieltäpuolustava.28

Vastaavasti, Nya Presseniin kirjoittanut Jac. Ahrenberg, joka Ha-

vis Amandan kohdalla aktivoitui puolustamaan taiteen vapautta29,

mainitsiEnckellinHeräämisenvainkursorisessasivulauseessa:”Her-

raEnckellinvärimaailmaonniukkaajaraskasta,hänenväriskaalan-

saeitarjoamoniakaansävyjä,mikänäkyymm.eräässäepä-asialli-

sessaharjoitelmassa,jotahänkutsuu’Heräämiseksi’.”30Lyhykäisen

maininnanvoijosinällääntulkitatorjuvaksiväistöliikkeeksi:Ahren-

berginkäyttämätermiinkorrekta–epä-asiallinen(kirjaimellisestivir-

26 Amandan asennon problematiikasta tarkemmin Kalha 2008, 32–33, 141–152, 167.
27 Tästä tarkemmin Kalha 2008, 20–21, 45–55, 118, 121 128–129, 142, 214 N 503.
28 Tikkasen pohdinnoista tarkemmin ks. Kalha 2008, 33–34, 147–152.
29 Kalha 2008, 38–39.
30 J. A., ”Finska konstnärernas utställning”, Nya Pressen 14.10.1894.
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heellinentaiväärä,muttamyöstahditon)–tuntuuriittävänkriitikol-

leperusteeksivaikenemiselle. Jakysehänon tietenkin jälleenvain

”harjoitelmasta”.

Onsiishyvinmahdollista,ettäHerääminenherättiaikalaisissaää-

neenlausumattomiamielikuviamiehiinkohdistuvasta–elleiperäti

miestenvälisestä–seksuaalisestahalusta,mikseimyösmiesruumiin

kaupallistumisesta31 – aivan kuten Amanda vei ajatukset naispuo-

lisiin prostituoituihin.32 Levoton Enckell-verbositeetti saattoi myös

olla epäsuoraa reaktiota ajankohtaiseen kansainväliseen skandaa-

liinnimeltäOscarWilde.Toukokuussa1895siveellisenelämännurja

puolinousinimittäinkomeastikansainväliseentietoisuuteen,kunOs-

carWildetuomittiin”törkeästähaureudenharjoittamisesta”(grossinde-
cency)kahdeksivuodeksipakkotyöhön.Kolmeaoikeudenkäyntiäedel-

si pitkälle edelliseen vuoteen ulottunut periodi, jonka aikana juorut

kirjailijan ”elintavoista” levisivätEuroopankulttuuripiireissä. Samal-

lakunkansainvälinen,erityisestisaksalaisellakielialueellakukoistanut

seksologinentutkimusolinostanuterilaisetperversiotyhälaajempaan

tietoisuuteen,Wilden tapaus avasi tirkistelevännäkymänhomokult-

tuuriin,jostavaltakulttuuriolisiihenastimieluitenvaiennut.33

31 Eino Leino osoittaa romaanissaan Pankkiherroja (1914) suomalaistenkin silmien auenneen 
viimeistään 1910-luvun alussa miesten välisille halukaupoille: ”Olihan niitä ollut pederasteja 
ennenkin, mutta vain muutamia ja poikkeusilmiöitä, jotka koko kaupunki tunsi ja ja joita sor-
mella osoitettiin. Nyt niitä sen sijaan näytti nousseen maasta kuin sieniä sateen jälkeen. - - 
Olipa ilmestynyt vielä pari aivan uutta tyyppiä, ei uutta Berliinissä eikä Parisissa, mutta uutta 
meidän pienissä oloissamme, miehiä, jotka elivät epäsiveellisten naisten ansioista, ja toisia, 
nuoria poikasia, jotka itseään miehille kaupaksi tarjottelivat.” Sit. Mustola 2004, 490.

32 Viime kädessä juuri Havis Amandan ”julkinen” rooli (katukuvallinen status ja sijoitus kaup-
patorin tuntumassa) sähköisti mielipiteet sen ympärillä. Sisätilaan suljettu näyttely on vä-
hemmän tulenarka konteksti, silti Enckellin suurikokoista Heräämistä oli vaikea sivuuttaa 
– epäilemättä kriitikot kokivat juuri tämän takia tarpeelliseksi korostaa sen luonnetta ”harjoi-
telmana”. Galleriatilan puitteissa suurta polemiikkia ei kuitenkaan päässyt syntymään.

33 Tähän miesten välisen halutalouden maalliseen puoleen kuului muun muassa luokkarajoja ylit-
täviä suhteita ja erilaisia kaupallisia suhdejärjestelmiä (ks. viite 34 yllä). Wildea moitittiinkin
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Wildeen ei toki sanallakaan viitattu Enckell-kritiikeissä, mutta

miestenvälisenhalun”epäsiveellisyyttä”(obscenity,indecency)mainos-

tanutWilde-diskurssisaattoihyvinkinvärittääasenteitakirjoitusten

takana.JaolihankotikentälläjoJ.V.Snellmanvaroittanutriskeeraa-

mastakansakunnansiveellistätilaa(miehiäesittävillä)alastonkuvil-

la:Italiassaniinyleinenpederastiakunolihänenmukaansaseuraus-

tasiitä,ettäklassistenveistostenkatseluoliasettanutyleisönalttiiksi

eroottiselleturmellukselle.34

Enckell-kritiikitasettuvattässävalossasiveellisyydenkäsitesfäärin

tiukkaantuntumaan,jayhdenmahdollisenlinkintaide-jayhteiskun-

nallisenkeskustelunvälillemuodostaayllättäen juridiikka, jokaoli

tapetillapoliittis-kulttuurisestikeskeisenlakiuudistuksen(1889/1894)

takia.Oman,suomalaisenlainkonstituoimiseenliittyvienrikosoikeu-

dellisten keskustelujen myötä ajankohtaistui siveellisyysdiskurssiin

kytketty ajatus luonnottomasta tai luonnonvastaisesta haureudesta

(naturvidrigotukt).351894voimaantullutrikoslakiluonnottomuusre-

toriikkoineenmuodostaanäinyhdenmahdollisenlukukehikonniin

Enckellintaiteellekuinsenreseptiollekin,molemmathantunnusteli-

vatseksuaalistatoiseuttaerilaistenväistöliikkeidensuojista.

Alastomuuden”luonnon”asiamiehenä1900-luvunalussaansioi-

tunutsaksalaiskirjoittajaRichardUngewitterkuvaili1905hupaisasti

aikansasuojelumentaliteettiinliittyviäylireaktioita:

 muun muassa siitä, ettei hän ”käsittänyt” tai kunnioittanut yhteiskunnallisia luokkaeroja, ja 
tällaisesta säädyttömyydestä on hyvin voitu syyttää Enckelliäkin.

34 Jalava 2005, 13.
35 Käsite luonnoton/luonnonvastainen konnotoi 1900-luvun vaihteen diskursseissa riettautta, liit-

tyen sodomian ja homoseksuaalisuuden käsitteellistämisen historiaan. Esimerkiksi lakitietei-
lijä Allan Serlachiuksella (1919/1940) tautologinen käsitepari luonnoton haureus (naturvidrig 
otukt) tarkoitti käytännössä lähinnä homoseksuaalisia tekoja (Sorainen 2005, 12, 14.) Kristil-
lisvetoinen ajatus luonnottomasta haureudesta lanseerattiin 1894 voimaan tulleessa uudessa 
rikoslaissa, jossa sen piiriin kuului homoseksuaalisuus (otukt med person av samma kön). Al-
kuperäisen vidrig-sanan kohdalla sietää huomauttaa, että se tarkoittaa sekä vastaisuutta että 
vastenmielistä, iljettävää. Vrt. myös Sorainen tässä teoksessa.
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Kuinkakauasteeskentelyjajärjettömyysvoimennä,nähdään

eräästäwestfalilaisestakaupungista,jonkavaltuustokielsike-

väällä1904kaikenavustuksenperustettavaltapoikainuima-

laitokselta, koska oli siveellisesti vaarallista, että pojat uivat

alasti yhdessä! Ihme ja kumma, etteivät tällaiset herrat ole

kieltäneetnaimisiinmenoasiveettömänä.36

ÅboUnderrättelsennimimerkkiAhoiihmetteliAteneuminsyysnäytte-

lyn1895”hyvinomalaatuisiatauluja”;kummasteltuaanmuunmuas-

saEnckellinFantasiajaMelankolia-teoksia–”Vannon,etteikukaan

kunnollinennainenhaluaisijoutuasamaantilanteeseenkuin[jälkim-

mäisen]taulunnainen”–Ahoipäätyierikoiseen,sarkastissävyiseen

pohdintaan:

Mutta jo yllä sanottu osoittanee epäkompetenssini mitä täl-

laistentaideteostenymmärtämiseentulee.Vikaontietenkin

kokonaanminussa.SilläJumalavarjelkoonsitä,jokauskaltai-

sijulkisestiotaksua,ettäedellämainittujenmaalaustenedusta-

massatyylisuuntauksessaonjotainvääristynyttä,kieroutunut-

ta.Taidehanonvapaa,sitäeivätmitkäänlaitsido,edesvärit.

Jos sinivihreämeriesitetäänkeltaisena taipunaisena,metsä

sinisenä,niittymustana,peltomönjänpunaisena,niin tietys-

titaiteilijaonoikeassajaluontoväärässä.Näkeehäntaiteilija

asiaterisilminkuinmetavallisetkuolevaisetheikkoinejake-

hittymättömineväriaisteinemme.37

Kieroutuneisuusonsiitähankala–jaovela,elleiperätikiero–ter-

mi,ettäsevoiaivanhyvinviitatatyyliin(näinviattomastivoiolettaa

ainakinosanaikalaisista senymmärtäneen),eikäsiis siihen,mihin

36  Ungewitter 1907 [1905], 74.
37 Ahoi, “Helsingfors-bref”, Åbo Underrättelse 30.10.1895.
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me nykylukijat sen helposti samastamme, eli seksuaalimoraalisiin

normeihin.Siitä,mitentietoisesti tällaisiakonnotaatioitaaikoinaan

rakennettiin, on vaikea vetää johtopäätöksiä. Kritiikin latautunei-

ta sanavalintojaeikuitenkaanvoi sivuuttaa.Sitaatinalku ja loppu

muodostavativallisetkehykset,välissäosoitetaankieroutuminenja

Kansalleniinrakkaanluonnontärvely:jopapelto,kansallisentuot-

tavuuden ja elämän jatkuvuuden ”futuristinen” symboli, muuttuu

mönjänpunaiseksi. Taidearvojen ja moraalinormien tiukka kimp-

puuntuminen kertoo osaltaan moderniteettiin – modernin elämän

kokemukseen–liittyvistäkipupisteistä.

Edellisensitaatinkohdallavoinähdäkseniperustellustipuhuatai-

depuheenpervottavasta (tässä sananmukaisestikierouttavasta) ten-

denssistä,jonkasisällötjäävätambivalenteiksi–osinsenkintakia,et-

teitällaistenasioidenkorkeakulttuuriseenkäsittelyynollutsopivaa,

”siveellistä”kieltä.38Tekstiinrakentuvansuggestiontietoisuutta,sen

enempääkuinsenhahmottumistaaikalaistajunnassa,onvaikeamää-

ritellätarkkaan:esimerkiksi”luonnostairtaantuminen”voihyvinkin

viitatavainantinaturalistiseentyylittelyyn(eliEnckellinedustamaan

modernismiin),muttakriittis-paranoidinnykylukijanmielessäseei

voiollaassosioitumattamuihinluonnottomuuksiin(vaikkapamies-

tenvälisiinepäkorrekteihinkontakteihin).Olihan1800–1900-luvun

vaihdevieläpaljolti”mykänsynnin”aikaa:rikokselle,jokasaattoiol-

la”kauheampikuinhirvittävinmurha”,eiollutsopivaajulkistakiel-

tä,vaikkaseolijonkinaikaanimettömänäkaikkienhuulilla.Homo-

seksuaalisuudenvarhaisiinpuhemiehiinkuulunutbrittiaktivistiJohn

AddingtonSymondspropagoi”sitä”1891näinvarovaisinsanoin:

38 Enckell-kritiikkien konnotaatiot rinnastuvat tältä osin Havis Amanda -kriitikoiden sukupuoli-
teoreettiseen ”tyhjiöön” (ks. Kalha 2008, 61, 85–87, 106 N 241, 122, 200–201, 226 N 542): 
molemmat tuntuvat tapailevan jotain sellaista, jonka verbalisoimiseen ei vielä ollut selkeitä 
välineitä tai diskursiivista traditiota.
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Sesykkii suurissakaupungeissamme.Senpulssinvoi tuntea

Lontoossa,Pariisissa,Berliinissä,Wienissä--Tukahduttama-

tontaelämäähuokuen,vastoinkaikkeasitä,mitäontehtysen

alistamiseksi,tämäkiihkeärakkausonsäilynythengissämo-

derneissavaltioissajakaupungeissa,sekulkeeläpikokoyh-

teiskunnan,tekeeitsensätunnetuksijokaisessamaapallonkol-

kassa,jossamiehetvainovatyhteydessämiehiin.Siltikukaan

ei uskalla puhua siitä; tai jos uskaltavat, he hiljentävät ään-

tään,javarustavatpuheensakirouksilla.Niillä,jotkalukevat

nämä rivit tuskin on epäilystä siitä, mihin rakkauteen tässä

vihjaan.39

Siveellisyys (sukupuoli)politiikkana

Myös Havis Amandan tapausta sietää lukea aiempaa tarkemmin:

olikopolemiikissakysealastomuudesta tai edes seksuaalimoraalis-

ta?Nykylukijaontunnistavinaanrivienvälissäjotainmuuta:ainakin

sukupuolijärjestelmän,epäsuhtaisenhalutalouden,kulttuurisenmas-

kulinismin ja hegemonisen ”mieskatseen” kritiikkiä. Ehkä ”siveel-

lisyys”suihkulähdettäkommentoiviennaistenkäytössäolijonkinlai-

nendiskursiivinenkorvikesukupuolikriittiselleajattelutavalle, jolle

eivielävuonna1908ollutselkeäänimeätaikieltä.

Havis Amandan tuominneiden naispoliitikoiden käytössä ei ol-

lut(katu-elitaide-uskottavaa)sukupuolikriittistäkieltä,ainakaansel-

laista, jonkameheti tunnistaisimme: tarkoitansellaista teoreettista

sanastoa ja diskursiivista kontekstia, joka olisi tehnyt käsitteellisen

eron esimerkiksi sukupuoli-ideologian ja seksuaalimoraalin välille,

taispesifioinutveistoksenepäkohdatestetiikantaihyveellisyydensi-

jastarepresentaationproblematiikkaanjayhteiskunnallisiinvaltara-

39 Ks. myös Kalha 2005, 43, 234–235; Berstein 2004, 5.
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kenteisiin. Vuonna 1908 kirjoittavilta naisilta puuttui nykyihmiselle

tuttukriittinenkäsitteistö:seksismi,sovinismi,homososiaalisuus,mas-

kulinismi,fallos,objektisointi,sukupuolittaminen,hegemonia,patriar-

kaattijamiehinenkatse,jotkatermeinäkääntävätkatseennaisobjektin

”vioista”sukupuoleenideologisenajärjestelmänä.

Epätasa-arvonkonkretiastapuhuttiinkylläemansipatorisenagen-

danpuitteissa,muttasymbolinensukupuolijärjestysjasitätaiteessa

ohjailevaobjektisoiva,normiksiasettautuva”miehinenkatse”tunnet-

tiin lähinnä kantapään kautta, ei siis niinkään verbaalisesti määri-

teltävissäolevanailmiönä.40Sukupuolensuhteuttaminenurbaaniin

kulttuurin,eikävähitenvisuaalisenkulttuurinilmiöihin,olimoder-

nisuudentiukkahaaste,jollenaisasianaisethakivatyhtätiukkaaver-

baalistamuotoa.

Painokkaassaharvasanaisuudessaannaisettodensivatehdottoman

pidättäytymiseneetosta–pidättäytymälläpuhumasta,selittämästäja

sitenuusintamasta”rivoutta”.Tämäeetostarjosimuodollistalegiti-

maatiotarajoittuneelle,ilmaisuaetsivälle,muttaväkivahvallepuhun-

nalle.Samallasiveellisyydenkäsitteenuudelleenaktivointiavasitietä

poliittiselletoimijuudelle,aktiivisenjadynaamisendiskurssintilaa.41

Naisliikkeen historialliseen viitekehykseen sijoitettuna naisten

taantumukselliseltatuntuvapuritanismivoidaanymmärtäämoderni-

napoliittisenaasenteena:dynaamisenakritiikkinäsukupuolittunutta

kulttuuria,kaksinaistunuttamoraaliajatiettyjäaikansaeläneiksikoet-

tuja (”miehisiä”)ajattelumallejavastaan.42Naisasianaistenasennetta

40  Syksyn 1908 kuluessa naiskentältä kuului kuitenkin myös tarkennettua kritiikkiä, joka irtaan-
tui siveellisyyskeskustelusta tai teki jopa tietoista pesäeroa siihen. Näistä naisnäkökulman 
tarkennuksista ks. Kalha 2008, 114–122, 126–134, 204–207, 220–229.

41  Tästä tarkemmin Kalha 2008, 76, 87–88, 92, 195, 196–197. Vrt. myös esim. Kinnunen 
2001, 58; Markkola 2002, 357; Siltala 1999, 609.

42  Moderniteetin käsite muodostaa kehyksen, jossa naisten lähtökohtaisesti anti-moderni tai-
dekritiikki voidaan tulkita moderniksi. Moderniksi kritiikin tekee ennen kaikkea dynaaminen 
suhde naisten uuteen, julkiseen katunäkyvyyteen, jonka ark(aa)isimpia tasoja kosketeltiin
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sopisikinkentiesluonnehtiapuritanisminsijaanneutraalimminpuris-

miksi:puhtaudenvaalimiseksi, jollaonfunktionalistinenperusteva-

pautusliikkeenviitekehyksessä.Purismissaontinkimättömyyttäjasen

ilmaisemisessavoiollaelitistisiä,hierarkisoiviasävyjä(suhteessavalis-

tumattomaanyleisööntai”huonoihin”naisiin),muttasitäeikäsitteenä

rasitapuritanismiinhelpostiliitettävätakapajuinenkiihkomielisyys.

Idealistisenpurisminpuitteissakokoyhteiskunnan–miehetmu-

kaanlukien43–tulialkaakunnioittaajatoteuttaasamojamoraalis-yh-

teiskunnallisia ihanteita kuinnaisilta oli totuttu vaatimaan.Niinpä

LucinaHagmanpuhuiNaisliittoUnioninjärjestämässäesitelmätilai-

suudessanaisista ”yleisenkansallissiveellisyydenmäärääjinä”44 ko-

rostaen sekädynaamistapositiota (naisten rooliakansalliseenpro-

jektiin osallistuvina määrääjinä) että siveellisyyden vapauttavaa

vaikutustanaisten–jasitäkauttakokokansan–asemaan.

Pakinaa sukupuolesta

NiinEnckellinteoksiakuinHavisAmandaakinkäsiteltiinmyöspa-

kinamuodossa.Vapaammantyylilajinpuitteissasaatettiintehokkaas-

tiironisoida–vaikkakinsamallauusintaajavahvistaa–mielikuvaa

kummastelusta;samallapakinattarjoavatvivahteikkaitanäkymiäsi-

 ajankohtaisella naisrauhan käsitteellä. Käsite kytkeytyi elimellisesti modernisuuteen ja nais-
ten muuttuneeseen työkuvaan julkisissa ja palveluammateissa: kaduilla liikkui 1900-luvun 
alussa ennen näkemätön määrä yksinäisiä naisia – ei vain hämmennystä herättäneitä pros-
tituoituja, vaan palvelijoita, myyjättäriä, juoksutyttöjä. Ks. myös Kalha 2008, 17, 45–49, 96–
99, 173, 204.

43  Lilli Rainio luonnehti 1909 kaksinaistunutta (sukupuolittunutta, sanoisimme ehkä nykyään) 
moraalia katunaisen siveyskäsitteeksi, joka ”syöksee alennukseen varsinkin naisen, mutta 
sallii miehelle vapauden tehdä syntiä!” Tässä tiivistyy miehiä kohtaan suunnatun kritiikin pa-
radoksaalinen sukupuolittava henkilöityminen naisiseksi, mikä kuvaa koko syksyn 1908 po-
lemiikkia. 

44  Sit. Kilpi 1953, 110.
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veellisyyspuhetta jäsentävään sukupuoli-ideologiaan.G.C.:npaki-

nassatuuletetaanajatustaEnckellinmaalausten”sairaalloisuudesta”

riisitaudin(rachitis)humoristisellaavustuksella:

”Onko täällä rachitis?”, kuulin ilkkuvan naisäänen kysyvän

ovenläheltä.”Katsotuoltanurkasta.Siellänehänentaulunsa

taitavatriippua.”Ymmärsinhyvinviittauksen. Se liittyi tau-

luun [Heräämiseen], jota oli aikaisemmissa näyttelyissä Hel-

singissäjaTurussaparjattusamoinkuintauluntekijääkin.Il-

massaoliselvästivieläkinvihamielisyyttätaiteilijaakohtaan.

Kiihtynytihmismassatungeksipuheenaolleessakulmaukses-

sa.Kohtaminäkin tulinMagnusEnckellin taulujenkohdal-

le.”Millaistaroskaa.Tuollaistaminäenymmärrälainkaan”,

huudahtinuoriihastuttavannäköinennainen,”Hyi!”--”En-

tästuopikkutaulutuossavieressä,sehänonsilkkaahulluutta.

Siinämeilläonrachitis!”--”Ymmärrätkö sinätätä”,kysyin

eräältä taiteilijalta, jokapujahti ohi ihmisvirtaa vastaan. ”Se

onApollo”,sanoihänjakatosi.Katsoinluettelosta.Taulunni-

mion”Fantasia”.”Vaatiikylläfantasiaaymmärtää,mitätällä

teoksellatarkoitetaan”,ajattelinminä.45

Kiintoisaakyllä,maalauksentautinennuorukainentuntuupakinan

narratiivissa pahastuttavan etenkin naispuolisia näyttelyvieraita,

”ilkkuvaanaisääntä”ja”nuortaihastuttavannäköistänaista”.Kum-

mastelun ilmapiirissä kirjoittajaa tuntui kiusaavan ja kiinnostavan

taideteoksissa heijastuva sukupuolijärjestys, tai sen puute: Enckel-

linmieskuvansukupuolinen”jäsentymättömyys”.Hämmennyksen

45  G. C., ”Från konstnärernas utställning i Helsingfors”, Åbo Tidning 30.10.1895. Kriitikon iro-
nis-patografinen viittaus rachitikseen (riisitautiin) viittaa vääristyneeseen ruumiinrakentee-
seen (kenties heräävän hahmon vasemman jalan kaaren takia), mutta suggeroi myös ylei-
semmin sairaalloisuutta ja vinoutumista.



264 Harri Kalha

kohdistuminen epädiskreettiin vartalonkuvaukseen on tässä mie-

lessäoireellista.46G.C.korostaakiintoisasti logiikanpuutetta, joka

häiritseekatsojaaEnckellinMelankolia-maalauksen[1895,KUVA3]

nais-jamieshahmonvälisessä(epä)suhteessa:

46  Diskreetti tarkoittaa paitsi hillittyä ja sopivaa (engl. discreet), myös selkeää, omaksi katego-
riaksi erottuvaa (engl. discrete): Enckellin aiheisto oli siis monimielisesti epädiskreettiä, epä-
sopivaa ja selkeisiin kategorioihin sopimatonta. Joskus epädiskreettiys liittyi konkreettises-
ti sukupuolen fyysisiin merkkeihin. Nimimerkki Ahoi ihmetteli syksyllä 1895: ”Eräs toinen, K. 
M. Enckellin maalaama teos, näyttää tältä: taustalla synkkä maisema ja ympäröivä järvi yön 
tunnelmissa. - - Etualalla on alaston hahmo, jolla on nuoren naisen kasvot, miehen käsivar-
ret ja kasvavan pojan vartalo. Taiteilija nimittää taulua fantasiaksi” (Ahoi, ”Helsingfors-bref”, 
Åbo Underrättelse, 30.10.1895). Ja Stix ihmetteli jo siteeratussa kronikassaan Elämäksi ni-
mettyä maalausta (esiintyy tässä nimellä Maisema), jossa ”koikkelehtii vallattomana kaksi 
sairaalloisen luisevaa, iältään ja sukupuoleltaan epämääräistä henkilöä - -” (Stix, ”Krönika”, 
Nya Pressen 27.10.1895). J. J. Tikkasen mukaan Enckellin Madeleine Jouvrayta esittäväs-
sä muotokuvassa oli ”aivan liikaa miehistä voimaa”. J. J. Tikkanen, ”Finska artisternas ut-
ställning”, Finsk tidskrift 36, 1894, 368-9.

Magnus Enckell: Melankolia (1895), Satakunnan museo. Kuva: Pentti Pere.
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Muttataulussaon–minunmielestäni–yksisuurivirhe.En

saattanutymmärtää,mikäyhteysnaisellajaalastomallamies-

figuurillaontoisiinsa.Ensinmainitunkasvojen ilmeeikerro

mitääntästä.--suurijoukkokatsojia,jotkaeivätolleetminua

nokkelampia, tarrasi juuri vaikeuteen selittää,mitä tekemis-

tänoillakahdellahahmollaolitoisensakanssa.Tarjottiinrun-

saastipikaisiajatyhmiäyrityksiäratkaistatuoarvoitus.47

Suhteellisen logiikan, sukupuolisen koheesion puute kasvaa näin

kriitikon mielessä Melankolia-maalauksen suureksi virheeksi. Kri-

tiikkiä leimaa tautologinenkummastus, jokahuipentuu,kun taide-

teosrinnastetaanarvoitukseen–mysteeriin,jokakiihdyttääyleisöä:

jokasiisvetääpuoleensa,samallakunseaiheuttaaoudoksuntaa ja

torjuntaa. Arvoituksesta puhuminen viittaa samalla väistöliikkee-

seen:teostenmahdollisia(psykologisia,seksuaalisia?)taustojaeiosa-

ta–taihaluta–käsitellä.

Melankolia-maalauksen kriittinen vastaanotto tarjoaa samalla

kouluesimerkinklassisentaideteoriandecorum-käsitteestäsiinä,osin

jomurenevassamuodossa,jossasehakipaikkaansa1900-luvunvaih-

teen taidepuheessa.48 Enckellin Melankolia – sen esteettinen ja ”si-

veellinen” järjestys – ei vastannut sen enempää realistisia kuin al-

legorisiapyrkimyksiäsellaisinakuinnehaluttiinymmärtääaikansa

taidekontekstissa. Kuten eräs kriitikko ongelman tiivisti, teoksesta

puuttuireson.Ranskankielestälainattukäsiteviittaajärkeen(looginen

periaate,järkisyy,”tolkku”),muttamyöskohtuullisuuteen(ilmausutan

allresóntarkoittaakohtuutonta,yletöntä).Suomenkielenkohtuullinen,

47  G. C., ”Från konstnärernas utställning i Helsingfors”, Åbo tidning 30.10.1895. 
48  Renessanssin (etenkin Leonardon) taideteorioihin palautuvalla decorum-käsitteellä tarkoi-

tetaan taiteen ”hyviä tapoja” lähinnä tyylillisen ja ikonografisen sopusoinnun merkityksessä. 
Esteettinen decorum tuli kuitenkin 1800-luvulla kattamaan myös alastomuuden ja aistillisuu-
den kuvaamiseen liittyvät sopivaisuusperiaatteet. Niihin tuli normatiivis-moraalinen sävy, jo-
ka nivoutui siveellisyyden käsitesfääriin.
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säällinenjasopivaovatpuolestaansynonyymeja:näinresón-käsitekin

linkkiytyysiveellisyydenkäsitesfääriin.

Nykynäkökulmasta karkeistaen voisi kysyä, eikö Melankolia-

maalauksen”tolkuttomien”hahmojenvälilläollutoikeaoppistahalu-

ekonomiaa,norminmukaistaeroottistaviritystä?Kuvaustapa–mies

kontallaan,alasti,nöyrtyneenä taihaavoittuvaisena–eimyöskään

vastannut kulttuurissa vallinnutta miesihannetta subjekti–objekti-

hierarkioineen.TässämielessäkiinnostavaonNyaPressenissänimi-

merkilläStixjulkaistu”Kronikka”:

[Näemmemaalauksessa]säädyllisestipuetunja–kaikestapää-

tellen–erittäin siveellisenkeski-ikäisennaisihmisen istuvan

ja tuntevan olonsa varsin noloksi saatuaan tahtomattaan - -

ilkoisenalastomanmiehenpuolensyliinsä.Tämähyvinalas-

tonmiespuolinenyksilöonnimittäinkätkenytpäänsäneidin

syliin–kentieshävetensitä,etteidaaminläsnäollessaomaa

edesviikunanlehteä–samallakunhänjättää--loputpitkäs-

täruumiistaansuosiollanäkyviin.--Se,ettähyvinkasvatettu

naisihminenjoutuutuollaisessatilanteessapelon,levottomuu-

den,häpeänjamuidenmelankolistenmielialojenvaltaan,tus-

kinyllättääketään.49

Teksti tuntuu (de)konstruoivan– tuottavan ja ironisoivan– siveel-

lisyydenkäsitettänaisenhahmossa (jonka tavaton siveellisyys tau-

tologisoidaan alkuperäisessä ruotsinkielisessä tekstissä sanoilla an-

ständig, sedesam ja väluppfostradt) samalla kun alastoman miehen

epäsiveellinenperformanssiasettuulevottomiinlainausmerkkeihin.

Ironisenetäisyydenmyötäkokotransgressiotuntuuhälvenevänlei-

49  Stix, ”Krönika”, Nya Pressen 27.10.1895. On kiintoisaa, että melankolia siirtyy kirjoittajan 
mielessä naisen hahmoon, irti miehestä, jonka yhteydessä se olisi kenties psykologisesti 
arkaluontoisempi teema.
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kiksi.Huumorisenkunyltyy,kunkirjoittajaarvaanaisenolevanai-

keissakurittaasopimattomastiposeeraavaanuortamiestä:

Nainen pitää jo yhtä kättään raskaasti miehen pään päällä

nähtävästiaikomuksenaojentaahäntäraisulla tukkapöllyllä,

samalla toinen käsi katkoo vitsaa läheisestä koivun oksasta,

jotta voisi antaa pahaa aavistamattomalle miehelle kipakan

selkäsaunan,mitärankaisumetodiamiesparanvartalonasen-

totuntuukineittämättäkutsuvanpuoleensa.50

Nya Pressenin Stixin kronikka kertoo poikkeuksellisen rikkaasti

Enckellintaiteenaiheuttamistareaktioista.Erittäinkinoireellistaon

se,ettämiesonkuvaelmassasaamassa(naiselta!)selkäänsä:Melan-

kolianmieshahmonalentuva,”suostuvainen”asentoonhämmentä-

vällätavallakompromettoiva–perätianti-maskulinistinen–jajuu-

ri tämähämmennys tuntuuolevanmieskirjoittajankarnevalistisen

reaktion takana: selkäsauna on toki ”vain” vitsi, mutta samalla se

on ansaittu rangaistus epämiehekkäästä, alentavasta pyllistelystä.51

MyöhemminStixjatkoivieläkirjoitustaankuitatenvähemmäniro-

nisesti:”Terveenjärjentäytyyprotestoidaluonnotontajabarokkista

vastaan.Olisisurullista,josseeitekisiniin.”52

Niinpäniin: terve järkikontra luonnottomuus.Pseudostilistinen

käsitebarokkisuus(detbarocka)viittaatässäkontekstissapaitsirehe-

vään liioitteluun, myös sopimattomuuteen, johonkin joka rönsyää

yli–joseimuuta,niinyliluonnollisenkäsityskyvyn.Enckellinteok-

sistapuuttunutluonnollinenresonpalautuunykylukijanmielessäsu-

kupuoli-ideologianjaheteronormatiivisen”luonnonjärjestyksen”ta-

solle.

50  Ibid.
51  Jälleen kerran takapuoli tuntuu olevan ”siveellisen” torjunnan ytimessä; tässäkin Havis 

Amanda muodostaa kiintoisan verrokin, ks. Kalha 2008, 165–177.
52  Stix, ”Krönika”, Nya Pressen 10.11.1893.
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Suomalaisessataidekeskustelussapitkäänvaikuttanuttaidefiloso-

fiHippolyteTainekorostikiintoisastiesteettisenempatiannormatii-

vistapohjaa:

Silläasianlaitaonse,ettäihmiseteivätvoiymmärtäämuun-

laisiatunteitakuinsellaisia,jotkaovatsukuaheidänomilleen.

Muunlaisettunteet,olivatnesittenkuinkahyvinkuvattujata-

hansa,eivät teeheihinminkäänlaistavaikutusta; silmätkyl-

läkatselevat,muttasydänpysyykylmänä,jatuossatuokios-

sakääntyvätsilmätkinpois.--kaikenmieltymyksenlähteenä

onmyötätuntoisuus, ja jotta ilmehtiväesine [objekti/kohde]

meitämiellyttäisi,täytyysenilmeenollameidänhenkisenti-

lammemukainen.53

MyösHavisAmandassaolijotainbarokkisenrönsyilevääja”luon-

notonta”54,mutta sitä taideväkinousipääosinpuolustamaan,vaik-

kahavaitsikindetaljeissakarkeutta.Tapaustenepäsuhtainenlogiikka

selittyyainakinosin sukupuolijärjestelmänkautta:miehenkuvaus-

tavassaaistillisuusjaalastomuushäiritsivätaikalaiskriitikko-miehiä,

53  Taine 1915 [1909], 174 [kursiivi omani]. Myöskään Richard Ungewitter, joka puolusti kirjas-
saan 1907 taiteen alastonkuvauksen vapautta, ei kyennyt vapautumaan ”luonnollisen” so-
vinistisesta ihanteesta: ”Taiteilija panee ja hänen on pantava taideteokseen omat tunteen-
sa - - ja meidän täytyy taideteosta katsellessamme keksiä hänen ajatuksensa ja koetettava 
syventyä siihen. Mutta näin voi käydä ainoastaan silloin, kun ”luonnollisesti” arvosteleva 
katselija myöskin löytää ruumiillisesti sekä henkisesti terveen taiteilijan luonnollisen tunnel-
man ja tuntee siten sopusointua, myötätuntoa, joka voi perustua ainoastaan mitä täydelli-
simpään sielulliseen sopusointuun. Tällaisten samanlaisten luonnollisten aistimusten yh-
tymisen puutteessa ja hermostuneiden ihmisten sairaalloisen yleisen hempeämielisyyden 
johdosta ei olekaan ihme, että todelliset taideteokset ovat aivan harvinaisia, ja että ala-ar-
voisten, luonnottomain tuntemusten aiheuttamat monet tekeleet kylläkin yleensä ”miellyttä-
vät”, mutta eivät tyydytä ’luonnollisesti’ tarkastelevaa katselijaa, vaan vaikuttavat useimmis-
sa tapauksissa häneen vastenmielisesti.” Ungewitter 1907, 109–110.

54 Lucina Hagmanin sanoin, ”nainen, jota tämä veistämys esittää, ei ole luonnon tuote”. Ks. 
Kalha 2008, 158.
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naista kuvattaessa aistillinen korostus herätti railakkaan defenssin

miehissä,tympäännystänaisissa.Näinsiiskarkeastiottaen.55

HavisAmandallaolikuitenkinjolähtökohtaisestiironinensuhde

esteettiseendecorumiin,erotisoihansejuurisenhäveliäisyysperiaat-

teen,johonklassisenkuvanveistonalastonkuvauksetnojasivat.Havis

Amandassaolisiis”pakinoivaa”,ironistapotenssiasuhteessakorkea-

kulttuurisiinarvoihin.Siltipakinoissajapilakuvissakosketeltiinalas-

tomuudenohellaarempiateemoja(esim.prostituutio56,naispolitiik-

kajanaisasianaisten”outo”habitus),jotkapiileksivätvirallisempien

kommenttienrivienväleissä.Pääosaannousijälleensukupuolijärjes-

tys,jotatuuletettiinmuunmuassaasettamallakokonaispolitiikkahu-

moristisiinkehyksiin:

Tohtori Tekla Hultin arveli, ettei Vallgrén’in suihkukaivoa

suunniteltaessaoltukylliksiotettuhuomioonperustuslakia.

 NeitiHelmiTengénolivihoissaansiitä,ett’eiHelsinki-nei-

donasemastaoltupystytetty tohtoriMaikkiFriberginkuva-

patsasta.

 TohtoriMaikkiFribergkatsoiHelsinki-neidonmuodotliian

meheviksi ja ulkonäön vaarallisen kauniiksi. Tällaiset pahat

puoletolisivatehdottomastipoistettavat.Suosittelierittäinso-

pivanamodellinaneitiHelmiTengéniä.NeitiFridaSjöholm

ilmoitti ’Valkonauhan’ surusta ja häpeästä aikovan muuttaa

nimensä’Mustanauhaksi’.

 Neiti Hilda Käkikoski - - näki tässä kohtalon sormen, eli

oikeammin sanoen viikinkien liikavarpaan, joka tällä taval-

55  Sukupuolittuminen ei tokikaan toteudu yksinkertaisesti dikotomisella mies–nainen-akselilla, 
edes Havis Amandan tapauksessa; ks. Kalha 2008, 139–146.

56  ”[Havis Amandan] Allas on tarkoitettu juottopaikaksi ajurien hevosille ja nainen kysymään 
ajureilta viettekö vielä jälkeen puoliyönkin 50 pennillä, kun näin rumana en ole voinut enem-
pää ansaita.” Työmies 21.9.1908.
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la koetti estää suomalaisuutta voittoon pääsemästä. ”Rauha

maahan”toteutuuvastasilloin,kuntämäsalakavalaviikinki-

läis-troijalainen–alastonnainen–puuhevonenonkorvattu

käenpiialla(Cuccuu).

 NeitiAlexandraGripenbergkatsoiHelsinki-neidonvapaan

asennonsyvästi loukkaavankaikkienvapaasukuistenneitos-

tenjaetenkinsenaattorienturvattomientyttärienetuoikeuk-

sia.

 Professorin rouva Jenny Schyberson oli sitä mieltä, et-

täHelsinki-neito, jokaonkatsottavaastiaksi–heikommaksi

nimittäin–onehdottomastipestävähänenuudessapatentin

saaneessapesukoneessaan,jokatekeepuhtaanlikaisimmasta-

kinastiasta.Kuntämän”astian”pesunjälkeenannetaanvalua

jakuivataanseperinpohjaisesti,voisenjälleenhuolettaaset-

taapaikallisenpatsaannenään.Kaikkiriettausonsillointullut

tyystinpoistetuksi.57

Lopuksi: erilaisia siveellisyyksiä

VaikkaEnckellinnuorukaisetjaVallgreninAmandaviihtyivätkum-

pikin (epä)siveellisyydensanaisassasfäärissä,nemuodostavatkiin-

toisan erimitallisen vertailuparin, ristiriitaisen niin siveellisyyspu-

heensisällönkuinsenfunktionkinosalta.Itsesiveellisyys-termilläei

ensimmäisentapauksenperusteellanäyttäisiolleenkovinkaansuur-

takuranssiataidepuheessa;sekoettiinkentiesvanhentuneeksi–tai

sittensensisältöeiollutvieläkiteytynytsuhteessaseksuaalimoraa-

liin.13vuottamyöhemminsiveellisyysnostettiinvoimalla taideta-

petille–taiteenammattilaistensijaan(epä)siveellisyydestäpuhuivat

nytnaisasiaaajavataktivistit.

57  Kalle Vietävä, Vallgrenin Helsinki-neito ja yleinen mielipide, Velikulta 21/1908.
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Enckellinkohdallaepäsiveellisyysviittauksetolivatnegatiivisiaal-

luusioita (luonnoton, käsittämätön, epälooginen, vailla reson-järjes-

tystä);Amandantapauksessasiveellisyyskäsitteistöolieksplisiittises-

säkäytössä,muttaretroaktiivisella(eikuitenkaanreaktionäärisellä)

sisällöllä, jolla ilmennettiin naispoliittista läsnäoloa moderniteetin

päivänpolttavalla kentällä. Konservatiiviseksi leimattu siveellisyys-

käsite sai hetkeksi positiivisen arvolatauksen – tosin lähinnä asiaa

ajaviennaistenmielissä.Onkuitenkin syytähuomata, ettänäiden

edelläkävijöiden ”konservatiivisesta” ajattelutavasta on sittemmin

tullutyleistäkriittistäsukupuolitietoisuutta.

Havis Amandan tapauksessa siveellisyys voidaan siis ymmär-

täämoderniksidiskurssiksiparexcellence.Enckellinkohdallavastaa-

vaesteettinenvieroksunta lukeutuumielissämmeedelleen lähinnä

ennakkoluuloiseksi torjunnaksi.Molemmissa torjuvat reaktiotovat

protektionistisia–torjuntaasäestipuhtaantaiteen,visuaalisentilan

jakansallisen integriteetinsuojelu.Muttavuonna1908siveellisyys

latautuiajankohtaisellaeetoksella,jokaliittyimoderniintasa-arvoon,

julkisenrepresentaationproblematiikkaanja,nykykielelläilmaisten,

(hetero)seksisminkritiikkiin.Nytolitaidemaailmaaedustavienaika-

laismiestenvuoro asettua tarmokkaaseenvastarintaan: heidän tor-

juntansakohdistuisiveellisyydenkäsitettäpropagoiviinnaisasianai-

siin.

Tässäkohtaakahdessatapauksessaonkinkiintoisa,joskinmutki-

kas käsitteellinen linkki, joka ilmenee suhteessa sukupuolijärjestel-

mää jäsentävän seksuaalisendikotomianhapertumiseen.Enckellin

tapauksen”homofobiset”58sävyteivätehkäihmetytä,muttase,että

HavisAmandanpuolustamiseenliittyisamansukuistasukupuolisen

58  Homofobia on tässä lainausmerkeissä, koska se käsitteenä yleensä implikoi jonkinasteista 
tietoisuutta fobian kohteesta ja/tai homoseksuaalisen identiteetin kontekstia. 1890-luvun vii-
tekehyksessä olisi ehkä osuvampaa kuvailla torjuntaa seksuaaliseksi paniikiksi, jota säesti 
levoton epätietoisuus.
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ambivalenssin torjuntaa, tuntuu huomionarvoiselta. Nyt ei vierok-

suntakohdistunuttaideteoksessailmeneviinpiirteisiintaisenherät-

tämiin tuntemuksiin, vaan teoksen kriitikoihin. Amandan puolus-

tamista säesti oudoksunta, joka kohdistui tiettyjen naisasianaisten

sukupuoliseen habitukseen (eikä siis pelkästään naisten yhteiskun-

nalliseenaktivoitumiseen).Amandanpuolustamiseenliittyinäinol-

len paitsi sukupuolijärjestelmän pönkittämistä, myös seksuaalisen

toiseudentorjuntaa–jaylipäätäänsenjulkistakäsittelyä.

Niinpä naisasianaisten kriittisiä reaktioita kommentoitaessa saa-

tettiin korostaa näiden naimattomien naisten omaa ”sairaallois-

ta mielikuvitusta”, joka ”näkee rikan toisen silmässä, eikä malkaa

omassaan”.Tai,kutenLucinaHagmanilleosoitetussaHelsinginSa-

nomienkommentissa todettiin: ”se joka sanoo,ettäkuvanmuodot,

asennotjaviitteetpuhuvattörkyäjahaureutta,onsiirtynytlangetta-

maantuomionsavaikuttimista,jotkajohtavatalkunsalikaisemmille

lähteille”.59Mielikuvavihjailevastapervottamisestakorostuupilaku-

vissa, joissa naisasianainen (yleensä ilmiön symbolihahmoksi nos-

tettuHagman)esitettiinHavisAmandanabjektinavastakohtana:ei

vainraskaastivaatettuna,vaanmiesmäisenä,jopaparrakkaanahah-

mona;Venuksenvaatettajana,jonkakosketustaVenusitsekavahtaa

–taivielä”vitsikkäämmin”reheväkroppaisenaAinona,jokavältte-

leeVäinämöisenhimokkaitakouria.60

RichardUngewitterpohti 1905kirjassaanAlastomuusmutkia si-

veellisyydenkäsitteellistämisessä:

Suuretovatmuutoksemmetapojenalalla.Vapaastijaavonai-

sestipuhutaannytasioista,joita”vanhaanhyväänaikaan”pi-

dettiin–sukupuolemmesuureksivahingoksi–kajoomattomi-

59  Ks. myös Kalha 2008, 153–164, 193–194, 205–207, 209, 228.
60  Ks. Kalha 2005, esim. pilakuvat sivuilla 110, 113, 155.
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najaverhottiintekopyhyydensekäsiveysteeskentelynvaipalla

--.”Onmerkillistä”,kirjoittaatriHäberlein”Kunstwart”-leh-

dessä,että”hyvätapa”yhteiskunnassakieltääpuheenihmis-

ruumiista--,ettäruumiinjasentarpeidensalaaminennäyttää

[nykyisin]kuuluvansivistykseen.--Bebelsanooeräässäkir-

jassaan: ”Siveellistäon se,mikäon tapana, tapa taason se,

mikävastaamäärätynaikakaudensisällistäluonnetta,siissen

tarpeita”.Siihenmääritelmäänvoiyhtyä.61

Tässäartikkelissakäsitellyttaidetapauksetosoittavat,kuinkasiveel-

lisyydenkäsitesfääriavautuimoderniteetintarpeisiintarjotenmah-

dollisuuksia puhua ”tavattomista” asioista, asioista, joille ei ollut

vakiintunutta, sopivaa kieltä. Siveellisyysdiskurssi oli legitiimi ta-

papuhuajulkisestiruumiista,sukupuolestajaseksuaalisuudestase-

kä kommentoida sukupuoleen liittyvää ”tapakulttuuria”, joka oli

1800–1900-lukujenvaihteessavahvassakäymistilassa.Torjunnanvii-

tekehyksessä oli mahdollista käsitellä hyvinkin tukalia, moderniin

elämäänliittyviäasioita,joidenjulkinenverbalisoiminenhakimuo-

toaan.Eikäkaikkipuhesuinkaanollutyksiselitteisestitorjuvaa,vaan

pikemminkin ambivalenttia.62 Vaikka tähän artikkeliin valituissa

tekstiesimerkeissäonkosoltikonservatiivista,”suvaitsemattomalta”

tuntuvaa torjuntaa, hermostuneena oireilevan negaation puitteissa

saatettiinkosketellatulenarkoja,päivänpolttaviaaiheita.Huumorin

jaironianläsnäoloaikalaiskirjoituksissasävyttäätorjuvatkinasenteet

ambivalenssilla, joka syventää vieroksunnan psykologista vyyhtiä,

mutta samalla rikastuttaa mielikuvaa 1900-luvun vaihteen ”siveel-

lisyyden” levottomasta puheavaruudesta positiivisena, produktiivi-

sena,vähintäänkinmonimielisenätilana.

61  Ungewitter 1907, 1–2, 55–56.
62  Siveellisyydestä foucault’laisittain ymmärrettynä produktiivisena puheavaruuden tilana ks. Kal-

ha 2008, 189–190; vrt. myös Kalha 2005, 234–235.



274 Harri Kalha

Mitennuopuhututjaparjatutteokset,HavisAmandajaEnckellin

maalauksetsittensäällistyivät1900-luvunkuluessa;kuinkanemuut-

tuivatpahastuttavistaihastuttaviksi?Retorinenkysymysonsikälihar-

hainen, ettei varsinainen ”ongelma” ollut itse teoksissa, vaan resep-

tiota säädelleessä ideologisessa viitekehyksessä. Mutta taideteosten

sulatettavuuden historiallista dynamiikkaa on hyvä pohtia. Aman-

dan särmäthioutuivatvarsinpian julkisuuden, tavan [sic] ja tottu-

muksenmyötä:kansa(pienelläk:lla),jolleteosolitarkoitettukin,otti

Amandanomakseentuttunajaturvallisenamaamerkkinä,kaupun-

kikuvallisenailopilkkunajavapunkarnevalisminlavasteena.Enckel-

lintapausonmutkikkaampi,sillähänentyönsäkehittyi1900-luvun

kuluessakohtiaiempaakinvaikeamminsulatettavaa,aistillistajavä-

rintäyteistämaalaustapaa.Paradoksaalistakyllä,taiteilijankummas-

tellutvarhaisteoksetnousivatsuunnanmuutoksenmyötäarvoonar-

vaamattomaan.Varhaistuotannolleonsittemminsuotumyöskorkea

museaalinenstatus (HerääminenonollutpitkäänAteneumissakun-

niapaikalla), jotakirkastaaSuomentaiteen”kultakauden”kollektii-

vinenaura.Koskavarhaisteoksissaolimoderniinmestariuteennäh-

densopivastisopimattomuutta–sopimattomuutta,jokajäisopivan

hämäräksi – ne saattoivat taidehistorian suuressa jälkiviisaudessa

kanonisoitua mestariteoksiksi muiden kultakauden mestariteosten

joukkoon.Samallateostenalkuperäinenvieroksunta”unohtui”tai-

dehistoriallisestamuistista.63

63  Ajatus turmeltumattomasta nuoresta taiteilijasta vakiintui kaanoniksi, kun Suomi pantiin uu-
siksi toisen maailmansodan jäljiltä. Taiteilijan väritaide, joka henki aistillista vapautta (vähän 
Havis Amandan tapaan), muodostui antiteesiksi funktionaaliselle, kansalliselle ruumiille, 
jonka ”siveellisiä” määreitä olivat työ, kuri ja tuottavuus. Syntyi retorisesti tehokas peili-efek-
ti, dikotomia nuoren askeetikko-Enckellin ja kypsempään ikään ehtineen hedonisti-Enckel-
lin välillä. Nuori Enckell kunnioitti viivaa (henkeä), vanhempi Enckell palvoi väriä (lihaa). 
Enckellin varhaistuotannon glorifiointi alkoi jo 1910-luvulla, jolloin väriherkät kriitikot kään-
sivät normatiiviset katseensa taiteilijan nuoruusvuosien hillityksi ja hallituksi muisteltuun – 
konstruktiiviseen, aitoon ja terveeseen – muotokieleen. Tästä kaikesta tarkemmin Kalha 
2005, passim.
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Sen,mitenhienovireistä(jasamallaräikeää)Enckellintaiteen”si-

veellistäminen”saattoiolla,osoittaaoheinenKotiliedenlääkärikirjan

sivu(1933/1941,KUVA4).Perinnöllisyysoppiajarotuhygieniaakä-

sittelevän luvun sopivaakin sopivammaksi otsakekuvaksi on valit-

Kotilieden lääkärikirja 1933/1944.
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tuEnckellinKulta-aika-maalaus,jonkanormatiivinenjaluonnokas
(hetero)pari ilahduttikriitikoita,kunsevalmistuiYliopistonkirjas-
toon1904.Vaikkaselälläänmakaavanalastomannuorukaisen(toi-
sinkuinselkäpuoleltanähtävännaisen)kuvausonjäntevänaistillista,
hahmojenkeskinäinenkosketus toteutuuhäveliäästioksanvälityk-
sellä.Kuritonkatse lukeetähänkinkuvaanmoninaista”sopimatto-
muutta”(mikseihahmojenvälilläoleminkäänlaistakemiaa?),mutta
normatiivinenviestionomanaikansakontekstissavarsinyksiselittei-
nen:miehenjanaisensiveellinenyhteiselotuottaareproduktiivisen
onnelan.Tälläolemuksellisesti takautuvallataideteoksellaoliedes-
säänloistavatulevaisuus.64MuttaerisyistäkuinHavisAmandalla,
jokakantaaedelleenpovessaanviestiäaistillisestakurittomuudesta.
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KANSAINVÄLISIÄ MUTTA SIVEELLISIÄ?
”Hymyjä olympiavieraillemme, mutta ei liian läheltä”

MaijaUrponen

Vuoden 1952 Helsingin olympialaisten aattona Suomen Naisten
Kansallisliiton Siveellisyyskomitea aloitti kampanjan torjuakseen
kisojenmukanaan tuomia lieveilmiöitä.Samaanaikaan,kunulko-
maisetkisavieraatkansoittaisivatkesäisinyleensäniinhiljaisenHel-
singin katuja, kaupunkiin oli tulossa maaseudulta runsaasti nuori-
soaauttamaankisajärjestelyissä.Katsottiin,ettätällaisessatilanteessa
järjestyksen säilyminen oli haaste, johon oli syytä varautua hyvis-
säajoin.Keskeiseksihuolenaiheeksinostettiin”Suomennaistensuh-
tautuminen miespuolisiin kisavieraihin”1 ja etenkin ulkomailta tu-
levien miespuolisten kisavieraiden ja suomalaisten maalaistyttöjen
kohtaaminen.Kunjurojasuomalaisiaolijomuistutettuvieraanvarai-
suuden merkityksestä Suomen kansainväliselle maineelle, nuorten
naistenpelättiinmeneväntässätoiseenääripäähän.Vaikkaolympia-
vierailleolisyytähymyillä,liianläheisiinsuhteisiineietenkäännais-
tenolluthyväryhtyä.Olisiissyytävalistuksenkeinoinmuistuttaa,
ettäolinaistenasia”siveellisessäkinsuhteessa”ylläpitääSuomenja
senkansankunniaa.

1  Paatero 1952, 2.
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Siveellisyydenkäsitetuoesilleolympiakampanjankytköksetvuo-
sisadanalunnaisliikkeeseen.Varhaistenvaikuttajiensa–kutenHilda
Käkikosken jaAlexandraGripenbergin–välitykselläSiveellisyys-
komiteajaolympiavalistuksessaniinikäänaktiivinenSuomenVal-
konauhaliittoolivatosasitäporvarillisennaisasianperinnettä,jossa
siveellisyydenkäsitetoimiperusteenajaoikeutuksenanaistenpoliit-
tiselletoimijuudellejaosallistumisellekokokansakuntaajasentule-
vaisuuttakoskevaanpäätöksentekoon.2Tätäkin ilmeisempionnäi-
den järjestöjen kytkentä niin sanottuun siveellisyyskysymykseen,
joka vuosisadan vaihteessa nousi prostituutiota ja kaksinaismora-
lismia vastustavan naisliikkeen erityiseksi keskustelunaiheeksi kol-
meenotteeseen.3

Valkonauhaperustettiin1905siveellisyyskysymyksentoisenhuip-
pukaudenkeskelle.SuomenNaistenKansallisliitonalaisuuteen1921
perustettuSiveellisyyskomiteapuolestaansaialkunsa1917 järjeste-
tynyleisensiveellisyyskokouksenjälkimainingeissasiveellisyyskysy-
myksenkolmannenhuippukaudenaikana.NiinValkonauhankuin
Siveellisyyskomiteankin toimintaa lähdettiin rakentamaan yhtäältä
”siveellisyyden” ja naisten aseman parantamisen välille ymmärre-
tynyhteydensekätoisaaltakokokansakunnankattavanyhteisenhy-
vänpäämääränvaraan.4Siveellisyyskomiteanvarhaisenhistoriikin
kirjoittajaAinaLähteenojaluonnehtikinjärjestöntoimintaanaisten
yhteisvastuullisestitäysivaltaisinakulttuuritekijöinämaansahyväksi
tekemäksityöksi.5VarhaisenValkonauhantoimintaankuuluikonk-
reettisiasosiaalihuollontehtäviä,muttaSiveellisyyskomiteantoimin-
nassakorostuivatyleiseenmielipiteeseenvaikuttaminenjavalistus-
työ.Yhteistyöhönjärjestötryhtyivät1923kouluttaakseensivistyneitä

2  Ks. Elomäki tässä teoksessa.
3  Markkola 2002, 342.
4  Markkola 2002, 189–190.
5  Lähteenoja 1944, 3.
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keskiluokannaisianaispoliiseiksitehtäviin,joihinkaavailtiinkuulu-
viksimuunmuassaehkäiseväjavalvovatyötyttöjenparissa.61920-
luvunedetessäprostituution jakaksinaismoralisminvastustaminen
jäivätjärjestöjentoiminnassavähitellensyrjemmälleValkonauhalii-
tonkeskittyessäraittiustyöhönjaSiveellisyyskomiteanpäähuomion
siirtyessä yhä enemmän nuorison kasvattamiseen. Siveellisyysko-
mitean julkaisutoiminta oli kiihkeimmillään 1930-luvulla, jolloin
sevalistiäitejä,opettajiajamuitakasvattajianuorison”siveellisestä
puhtaudesta”,kodeissatapahtuvasta”siveellisestäkasvatuksesta” ja
sukupuolihygienianopetuksestaoppikouluissa.Vieläjatkosodanai-
kanailmestyikaksiniinkasvattajiakuinnuorianaisiaitseäänkotirin-
tamanmoraalinlujittamiseenkannustavaajulkaisua.7

Huhtikuussa 1952 Naisjärjestöjen Keskusliiton8 vuosikokoukses-
sakuultiinValkonauhaliitonpuheenjohtajanHellinMustalanalus-
tusaiheesta”Mitenvalmennammenaisemmeolympialaisiin?”.Vilk-
kaaksi mainitun keskustelun jälkeen kokous päätti ryhtyä toimiin
nuorison–käytännössänuortennaisten–moraaliseksitueksi.9Kam-
panjanorganisointiannettiintehtäväksiSuomenNaistenKansallis-
liitonSiveellisyyskomitealle10.Senrunkomuodostuisekäaikakaus-
lehtiin lähetettävistäkirjoituksistaettäpainetustaohjemateriaalista.
Yhdessä Sukupuolitautien vastustamisyhdistyksen kanssa Siveel-
lisyyskomiteajulkaisilääkäriSalmePaateronlaatimanohjekirjasen
Lääkärinsanaolympialaistenedellänuortennaistenjohtajille,opettajilleja

6  Markkola 2002, 195–196.
7  Siveellisyyskomitean julkaisuja 1–17.
8  Suomen Naisten Kansallisliitto muutti nimensä Suomen Naisjärjestöjen Keskusliitoksi 

1948.
9  Suomen Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksen ptk 1952 (KA).
10  Kattojärjestönsä nimenvaihdoksesta huolimatta Siveellisyyskomitea säilytti oman nimensä 

ennallaan. ”Siveellisyys” säilyi järjestön nimessä aina sen 1977 tapahtuneeseen lakkautta-
miseen saakka.
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valvojille.Nuortennaistenitsensäluettavaksituotettiinlentolehtisiä,
jaValkonauhaottiuusintapainoksen1944julkaisemastaankirjases-
taMaaseuduntytärpääkaupunginportilla.Olympialaistenaikanaelo-
kuvateatteriBioRexissäoliaamupäivisin ilmaisiaelokuvaesityksiä
humoristisillamoraalisaarnoillaryyditettyinä.Lisäksikisakaupungin
yöelämäänkoottiinvapaaehtoisianaisiakatupartioiksi,joillaolijaet-
tavanaanpienillekorteillepainettujaiskulauseita.11

Olympiavalistuksessasiveellisyydenkäsitesitoinaisetkansakun-
taantilanteessa,jossaolympialaistenaikaansaamakansainvälistymi-
nen–kansakunnanjasenulkopuolenkohtaaminen–koettiinpaitsi
mahdollisuutenamyösuhkana.Maailmanvalokeilassa”siveellisyy-
destä” tehtiin side naisten ja kansakunnan välille. Naisjärjestöjen
olympiakampanjassa siveellisyys näyttäytyy representatiivisena –
esityksellisenä ja edustuksellisena – suhteena naisten ja kansakun-
nan välillä, missä naisten siveellisyys ymmärrettiin olennaiseksi
osaksimaanjasenkansankunniaa.Samallanaisten,erityisestikau-
punkioloihin tottumattomien maalaistyttöjen siveellisyyttä uhkaa-
vatvaaratkoettiinuhkaksikokomaankunnialle.Kansainvälisyyden
mahdollisten uhkien edessä Suomelta vaadittiin ”sisäistä kuria” ja
suomalaisiltanaisilta”siveellistäryhtiä”.Siinämissärivinaistenteh-
tävänäolipitäähuoltaomastasiveellisyydestään,kampanja-aktiivit
itse asettautuivat (nais)kansalaisen asemaan ottamalla kantaakseen
”lukemattomienkotienympärimaata”tuntemanhuolenjakollektii-
visenvastuunkaikkiennaisten”siveellisyydestä”.Näinkampanjassa
siveellisyydenkäsitteellämyöstuotettiineroatäysivaltaiseenkansa-
laisuuteenkykenevienjatoisten,vielävalistuksentarpeessaolevien
naistenvälille.

11  SNKL Hc:10 Tilaisuudet ja kurssit 1948–1978 (KA). Siveellisyyskomitean ja Valkonauhan 
lisäksi kampanjaan valjastettiin olympialaisten muonituksesta vastannut Työmaahuolto, 
huoltopoliisi, seurakuntia ja Sukupuolitautien vastustamisyhdistys.
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Olympialaisten alla siveellisyyden käsitteellä viitattiin yhtäältä
naistenyhteiskunnallisen toiminnankohteeseen taialaan, toisaalta
(toisiin)naisiintämäntoiminnankohteenasekäkolmanneksiitsetä-
häntoimintaanjasentoteuttamisentapaan.Olympiakampanjansi-
teet porvarillisten naisjärjestöjen12 lähes puoli vuosisataa aiemmin
aloittamaan,valistukseen,kasvatukseen javalvontaanperustuvaan
toimintaperinteeseen ovatkin ilmeisiä. Olympialaisten yhteydessä
naisjärjestötkuitenkinkäyttivätsiveellisyydenkäsitettäpalvelemaan
ennenmuutakansallisiapäämääriä.Tilanteessa,jossaniinkansain-
välinenkuinmaansisäinenkinliikkuminenkoettiinsosiaalistajärjes-
tystäuhkaavana,käsitettäkäytettiinmieluumminvallitsevaayhteis-
kuntajärjestystäsäilyttäenkuinsitänaisasiannimissämuuttaen.

Maamme kunnian tähden

LähestyviinolympialaisiinsuhtauduttiinSuomessaristiriitaisintun-
tein.Olympialaisten toivottiin tuovan takaisin sodan takiakaikon-
neet ulkomaalaiset turistit ja kohottavan Suomen kansainvälistä
mainetta”maailmankatseiden”edessä.Samallaniidenpelättiinaset-
tavanvaakalaudallemaailmallaSuomeakohtaanosoitetunsuopeu-
den.13HelsinginSanomat tiesikertoa,ettäulkomaillatulevienolym-
pialaisten”kansallispoliittinen”merkitysarvioitiinpoikkeuksellisen
suureksi. Onnistuneet olympiakisat olisivat tilaisuus näyttää länti-

12  Vasemmistonaisten järjestöt eivät olympiavalistukseen osallistuneet. Uusi Nainen -lehti 
(7/1952) kommentoi lähestyviä olympialaisia kiinnittämällä huomiota naisten puuttumiseen 
kisaorganisaation johdosta. Lopuksi se otti kantaa myös meneillään olevaan valistuskam-
panjaan vedoten Suomen mutta etenkin maailmanrauhan puolesta: ”Vaikka meidänkään 
OK:ssamme ei ole ’olympiapapitarta’, on tämä ominaisuus sittenkin velvoittava jokaiselle 
Suomen naiselle. Huolehtikoon meistä itse kukin siitä, että kisat ovat maallemme sekä en-
nen kaikkea maailmanrauhalle kunniaksi.”

13  Mustala 1952, Paatero 1952, Sahlan 1952; ks. myös Härö 1992, 88.
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sellemaailmalle, että Suomioli sekä taloudellisesti ettäpoliittises-
ti vapaa ja elämä täällä ”yhtä kahlitsematonta kuin missä tahansa
muualla20:nnellävuosisadalla”.14Lännenohellasuomalaisettunsi-
vatniskassaanolympialaisiinensikertaaosallistuvanNeuvostoliiton
katseet:”Jenkithuomaavat,etteiSuomiolekaanrautaesiripuntaka-
najaneuvostopojattoivottavastivakuuttuvatsiitä,etteivätkapitalis-
minlonkerotolekietoutuneetSuomi-neidonnilkanympärille”.15

Maailman katseiden alla kisojen koettiin vaativan suomalaisilta
suuriaponnistuksia.Itsekisojentoteuttamisenarveltiinsujuvanon-
gelmitta,muttaravintola-,majoitus-jamuidenpalvelujentasostase-
käsuomalaistenyleisestäkäytöksestäoltiinhuolestuneita.Näihinoli
tultavamuutos,josolimielimaailmankansojensilmissäkäydäkult-
tuurikansasta.16 Olympialaisten järjestelytoimikunnalle lähettämäs-
säänkirjeessäSiveellisyyskomitea toiesillenaistenerityisenroolin
kansallisenmaineenvarjelemisessa:

Suomalainennainenjoutuusinänsäensikesänäkokomaail-
manvalokeilaan,eiainoastaanurheileva,vaanmyöskintaval-
linenrivinainen.Hänenolisisenvuoksikyettäväedustamaan
maatamme parhaalla mahdollisella tavalla. Siveellisessäkin
suhteessa hänen olisi ylläpidettävä maamme kunniaa. Tie-
dämme kuitenkin, että ensi kesä tulee tässä suhteessa tuo-
maan erikoisen vakavia vaaroja, varsinkin kaupunkioloihin
tottumattomille nuorille, kuten huoltotehtäviin värvätyille
maalaistytöille, joitalieneetännetulossatuhansia.Lukemat-
tomatkoditympärimaataovatkin johuolestuneitanuorten
tyttäriensäpuolesta.Mitennämäensikesästäselviävät,riip-

14  Helsingin Sanomat 21.4.1952.
15  Suomen Kuvalehti 19.7.1952.
16  Esim. Sahlan 1952; ”Maamme maine koetuksella”; ks. myös Peltonen 2002, 25–26.
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puusuuressamäärinsiitähenkisestätuesta,mitäheilleennen
kisojenalkuajaniidenaikanakyetäänantamaan.17

Kirjeessäonjulkilausuttunanaisjärjestöjenolympiakampanjanpoh-
jalla toiminut käsitys naisista kansakunnan representaationa. ”Si-
veellisyys”olisetapa,jollarivinaisten–jokaisensuomalaisennaisen
–tulisitoimiamuullemaailmallemaanjasenkansanesittäjinäjaedus-
tajinatilanteessa,jossakansainvälistymistäsekätoivottiinettäpelät-
tiin.Tokimyösmiestenkäytökselläkatsottiinolevanmerkitystä.Suo-
menKansanRyhtiliikkeenolympiavuottavartentoimittamaHyvän

käytöksenopasopettisuomalaisilleystävällisiäjakohteliaitakäytösta-
poja,joitasepiti”sivistyneenkansantunnuksina”.18”Kansanmiehil-
le” aiotussa ”kentlemannioppaassa” suomalaistenmiestenkäytöstä
moitittiin holtittomasta alkoholinkäytöstä, epäsiististä ja epäasial-
lisesta pukeutumisesta, naisseurassa kiroilemisesta ja jopa kirkossa
sylkemisestä.Suomalaistensuhtautumistaulkomaalaisiinkäsiteltiin
lyhyessäjaksossa,jossakorostettiinvieraanvaraisuuden,kielitaidon
jaulkomaalaisenkotimaanhuomioonottamisenmerkitystä.19

RyhtiliikkeenjaSiveellisyyskomiteanjulkaisujenlukeminenrin-
nakkain tekeenäkyväksikansallisen”kunnian” sukupuolierityisyy-
den. Siveellisyyskomitean julkaisemassa oppaassa Lääkärin sana

olympialaistenedellänuortennaistenjohtajille,opettajillejavalvojillepa-
heksuttiinsiinäkinsuomalaistenjäykkyyttäjajöröyttäsekä”haava-
na kansanruumiissa” kalvavaa alkoholinkäyttöä. Erityisesti naisten
kohdallaongelmanaeisiltiollutniinkäänjoustamattomuus”oudos-
satilanteessa,muukalaisenseurassa”kutenmiehillä,vaanse,”osa-

17  Suomen Naisten Kansallisliiton Siveellisyyskomitean kirje XV Olympia Helsinki 1952:n jär-
jestelytoimikunnalle 3.4.1952 (Suomen Naisjärjestöjen Keskusliiton Arkisto Hc:4 Kirjeen-
vaihto 1929-1977, KA).

18  Hyvän käytöksen opas, 9–10.
19  Hyvän käytöksen opas, 102–103. Hyvän käytöksen oppaasta ja sen syntyhistoriasta tar-

kemmin ks. Peltonen 1996 ja 2002.
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taankoystävällisyydessäasettaarajaoikeallekohdalle”.20Hyvänkäy-

töksen opas oli samoilla linjoilla. Vaikka kohteliaisuusvaatimukset
koskivatmyösnaisia,näidenolivarottavakäyttäytymiselläänherät-
tämästätuntemattomienmiestenhuomiotajakieltäydyttävänäiden
tarjoamastaseurasta.21

Olympialaistenallamaan–Suomenjasenkansan–kunniankat-
sottiinolevankiinnisiitä,mitensuomalaisetylipäätäänmaataanul-
komaalaisten ja laajemmin koko kansainvälisen yhteisön silmissä
edustivat, ja erityisesti naisille siveellisyys oli olennainen osa tätä
edustustehtävää.Sivistyneenkansantunnuksiksihahmottuivatrait-
tiit jakohteliaatmiehetsekä”siveelliset”naiset.”Siveellisessäsuh-
teessa”, toisin sanoen siveellisyyden osalta, maan kunnian ylläpi-
täminenolinimenomaannaisten tehtävä, janaistenoli toimittava
siveellisestitätäkunniaaylläpitääkseen.

Poikkeustila ja ”siveellisen sortumisen” uhkat

Mitäsittenolivatnekisakaupunkiinmatkaaviamaalaistyttöjäjasi-
tämyötämaankunniaauhkaavat”erikoisenvakavatvaarat”,joista
Siveellisyyskomiteankirjeessävaroitettiin?Ulkomaalaistenturistien
toivottiinnostavanSuomenmatkailuelinkeinonsodanaiheuttamasta
taantumastauuteennousuun,22muttaulkomaalaistenkisavieraiden
tulomaanrajojensisäpuolelleherättimonenlaisiapelkojakansalli-
sesta tulevaisuudesta.Helsinginväkilukuoli1952noin390000, ja
olympialaistenaikanasekasvoireilulla50000ulkomaalaisellakisa-
vieraalla.23Suomalaisiakinmatkailijoitakaupunkiinodotettiinsuuria
määriä seuraamaan ”eri kansallisuuksien yhteenkerääntymistä se-

20  Paatero 1952, 1–2.
21  Hyvän käytöksen opas, s. 14.
22  Esim. Härö 1992, 88.
23  Raevuori 2002, 33, 80, 100, 135.
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kämeidänoloissammeainutlaatuista ihmisvilinää”.24Kisojenajak-
sikaupunginhuvittelumahdollisuuksiaolituntuvastilisättyjamyös
anniskelulainsäädäntöälievennetty.25Kisojenpäätyttyäkisakaupun-
gin tunnelmaa ja varsinkin yöelämää ”erivärisine vieraineen”, sir-
kuksineenjatanssilavoineenkuvattiinkinvarsinkarnevaalimaiseksi
– ”harmaan arvokkaasta” pääkaupungista oli hetkeksi tullut ”kan-
sainvälinen,jopahiukankevytmielisentuntuinenmetropoli”.26

KaikessakutkuttavuudessaankisojenHelsinkiintuomassaihmis-
vilinässäjakarnevaalitunnelmassa–öisilläkaduilla,ravintoloissaja
tanssipaikoissa–piiliomatvaaransa.Naisjärjestötepäilivätkampan-
jassaan,ettäkisavieraidenjoukossatulisiolemaanmyös”seikkailun-
haluistajarikollistakinainesta”,joilleväenpaljousjajuhlatunnelma
tarjoaisivatoivantilaisuuden”laskeaverkkojaan”.27Kisatöihinsaapu-
villejaettavalentolehtinenvaroittelijoukossaolevanlisäksimiehiä,
jotkahaluaisivatalistaapahaaaavistamattomattytöt”nautinnonha-
lunsahetkelliseksivälikappaleeksi”.Sinänsäpidettiinymmärrettävä-
nä,ettäkisojenaikainen”markkinatunnelma”saisinuorisonantau-
tumaan”hetkenseikkailuihin”,muttasamallamuistutettiin,että

tällainen ’elämän tilaisuus’ tietenkin,niinkuinaikoinaankä-
vi n.k. laivatytöille, jotka halusivat seikkailuja, suklaata, he-
delmiätainylonsukkia,helpostivoijohtaatienhaaraan,mis-
täliukasalamäkiauttamattomastivieasianosaisensiveellisesti
alaspäinjalisäksikiihtyvällävauhdillaniinalas,etteiylöspää-
semiseennäytäenääolevanmahdollisuuksia.28

24  Paatero 1952, 1. Kotimaisten kisaturistien määrää Helsingissä on vaikeampi arvioida, mut-
ta ainakin odotukset olivat suuret, sillä Helsinkiin saapuvien junien päivittäinen kapasiteetti 
riitti peräti 90 000 matkustajalle Ks. Raevuori 2002, 80.

25  Peltonen 2002, 124; Härö 1992, 111.
26  Suomen Kuvalehti 9.8.1952.
27  Sahlan 1952.
28  Sahlan 1952.



287KANSAINVÄLISIÄ MUTTA SIVEELLISIÄ?

Olympiavalistuksessa piirrettiin kuva, jossa alkujaan ehkä viaton
mutta kevytmielinenmateriaalisten turhuuksien ja kepeän elämän
tavoittelu oli alku kiihtyvälle alamäelle. Kuvalle oli siinä mielessä
perusteensa,että1950-luvunpoliisitutkintapöytäkirjojenperusteella
varsintavallinenolitarina,jossakaupunkiinkotiapulaiseksisaapunut
nuorijavähänkoulujakäynytmaalaistyttöerinäistenvastoinkäymis-
tenseurauksenapäätyipoliisinkirjoihinvarkaus-,prostituutio-jalo-
pulta julkijuopumuksesta syytettynä.29 Kuitenkin poliisitutkintapäi-
väkirjoissatyttöjenongelmiinolivatosaltaansyypäitäpikemminkin
kotiapulaisenpalkanneentalonisännätkuinne”kavaljeeritjamaail-
manmiehet”,joistaValkonauhanopaskaupunkiinsaapuviamaalais-
tyttöjävaroitteli.30

Naisjärjestöjenkampanjassaolympialaisiinliitetty”siveellisensor-
tumisen”vaararakentuikinennenkaikkeaulkomaalaistenmiestenja
suomalaisten(maalais)tyttöjenkohtaamisenympärille.Kaikkinaisen
liikkuvuudenlisääntymisenHelsinkiinluomapoikkeustilannenäh-
tiinuhkanayhteiskunnallisellejärjestykselle:

Valitettavasti olemme useasti aikaisemmin jo saaneet koke-
muksiasiitä,mitensotienaikaisetpoikkeustilanteetjajopaai-
van rauhanaikaiset suurjuhlat ovat saattaneet monia nuoria
naisiasortumaansiveellisesti.31

Suomalaisten taipumus ihailla kaikkea ”import-merkkistä” saattoi
käydä kohtalokkaaksi, kun oli kysymys eri kansallisuuksia edusta-
vista ihmisistä ja eri sukupuolista. ”Laivatyttöjen” kohtalon lisäksi
olympiavalistuksessavedottiinjatkosodanaikanalevottomuuttahe-
rättäneeseensaksalaisvillitykseen.Vaikkaolisikinhaluttuuskoa,ettei

29  Sorainen 2005, 54–55.
30  Vrt. Sorainen 2005, 54–55; Lyytinen 1952, 4.
31  Paatero 1952, 2.
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”suomalainennainen–lukuunottamattamäärättyäryhmää–juoksisi
ulkolaistenmiestenperässä”,valistuksentarpeestaolivatmuistutuk-
sena”sotavuodet,vihreätakkiset’aseveljet’,jakadutjakujat,puisto-
jenpenkit japorttikäytävät jotkaolivat täynnänsäheitä ja suoma-
laisianaisia”.32Olympialaisiinvalmistauduttaessahuoltaaiheuttivat
”tulisiltahärkätaistelijoiltanäyttävätespanjalaiset,mustatkiharapäi-
set italialaiset,englantilaiset ’mirrit’ jaargentiinalaisetdonjuanit.”33
Etenkin etelämaalaiset miehet nähtiin sukupuolisesti ”herkemmin
syttyvinä”javäkivaltaisina.”Toisenlaisissaoloissa,toisenlaisenajat-
telutavanpiirissä”kasvaneinanämäeivätymmärtäisi”suomalaisen
naisenriippumattomuutta ja toimintavapautta”,vaanottaisivatsen
merkkinänaistenseksuaalisestasaatavuudesta.34

Olympialaiset edellyttivät ulkomaalaisten kisaturistien maahan-
pääsynhelpottamista.35Samallaulkomaalaistenjaeritotenulkomaa-
laistenmiestenmaahantulonnähtiinaiheuttavanvaaran”siveellises-
täsortumisesta”.36Suomalaistaepätasa-arvoisemmiksimääritellyissä
kulttuureissakasvaneinaulkomaalaisetmiehetmuodostivat”siveel-

32  Suomen Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksen ptk 1952 (KA); Väänänen 1952. Ai-
koinaan myös Siveellisyyskomitean perustamiseen johtaneen vuoden 1917 yleisen siveel-
lisyyskokouksen järjestämisen yhtenä pontimena oli huoli venäläisten joukkojen läsnäolos-
ta Suomessa (Lähteenoja 1944, 30).

33  Marjatta Väänäsen kirjoittamaksi merkitty lehtikirjoituksen käsikirjoitus (SNKL Hc: 10 Tilai-
suudet ja kurssit 1948-1978, KA).

34  Paatero 1952, 3. 
35  Kisojen virallisissa tehtävissä toimineille myönnettiin olympiapassi, joka oikeutti viisumitto-

maan maahantuloon ja puolen vuoden oleskeluun sekä kelpasi lähtömaasta riippuen myös 
ulkomaan passiksi (Raevuori 2002, 31, 80; Wikström 2002, 82).

36  ”Siveellisen sortumisen” uhka liitettiin rajan yli tapahtuvan liikkumisen lisäksi maaltamuuton 
ja kaupungistumisen ongelmiin, erityisesti määrätyiltä ja soveliailta paikoiltaan siirtyneisiin 
naisiin. (Urponen 2009; 2010a, 125–149; 2010b 122–147). Toisaalta samalla tavalla kuin 
ulkomaisten miesten läsnäolo, myös sisäinen muuttoliike ja erityisesti naisten muuttami-
nen maalta kaupunkeihin oli myös 1900-luvun alussa osa siveellisyyden käsitteen ympärille 
hahmottunutta ongelmien vyyhteä (esim. Pohjola-Vilkuna 1995, 132).
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lisen uhkan” suomalaisille naisille ja yhteiskuntajärjestykselle. Silti
poikkeustilanteessa,jossamaanrajojaeiollutmahdollistatavalliseen
tapaanvalvoa,kontrollikohdistuirajojensijastakansakunnansisälle
–ennenkaikkeanaisiin,naistenliikkumiseenja”siveellisyyteen”.

Valvojat ja valvonnan alaiset

Naistoimittajille järjestetyssä tiedotustilaisuudessa varoiteltiin, että
suomalaistyttöjen seikkailunhalu, ulkolaisuuden ihailu ja romantii-
kankaipuusaisivatnämähelpostiunohtamaan,että”elämäjatkuu
olympiakisojen jälkeen, että on palattava sinne kotiseudulle, kou-
lunpenkille, tiskin taakse,konttorituolille”.Olympialaisiinmatkaa-
vienmaalaistyttöjeneitoivottukisojenpäätyttyäjäävänkaupunkiin,
vaannäitämuistutettiinvelvollisuudestapalatakotiseudulleen,mis-
sä”osuuskauppatarvitseetakaisinmyymäläapulaisensa jakunnan-
toimistovirkailijansa”.37Myöskaupungissa tyttöjen liikkumistapy-
rittiinrajoittamaan:näitävaroitettiinliikkumastakaupungillaomin
päin, jakatupartiotolivatvalmiinaojentamaanniitä, jotkatätäoh-
jettavarsinkinilta-jayöaikaanuhmasivat.Valistuksenlisäksimyös
valvonta oli olennainen osa naisjärjestöjen olympiakampanjaa. Si-
veellisyyskomiteajaValkonauhaharmittelivat,etteivirkapukuisille
naispoliiseilleedelleenkäänollutsaatumäärärahoja,jakutsuivatva-
paaehtoisiaosallistumaan”uhrautuvaamieltäkysyväänmuttavar-
mastikiitolliseenhuoltotyöhön”.38

37  Naistoimittajille tarkoitettuun informaatiotilaisuuteen 4.7.1952 liittyvä käsikirjoitus (SNKL 
Hc:10 Tilaisuudet ja kurssit 1948–1978, KA).

38  Valkonauhan ja Siveellisyyskomitean kirje järjestöille kesäkuussa 1952 (SNKL Hc:10 Tilai-
suudet ja kurssit 1948–1978, KA).
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Vaikkasiisnaisjärjestötpitivätkinitsenäisyyttäjavapauttasuoma-
laisennaisentunnusmerkkeinäjapaheksuivatmaita,joissa”nainen
voitoimiavainomankotinsapiirissäjaulkonaliikkuessaanainaon
jonkunmiespuolisenomaisensuojeluksessa”,39ymmärsivätjärjestöt
omaksivelvollisuudekseenjaoikeudekseenpuuttua–ainakinmaa-
laistyttöjenosalta– juuri tähänvapauteen.Kampanjassarakennet-
tiinmoninaisianaistenvälisiäeroja–yhtäältämaaseutu–kaupunki-
dikotomian, toisaalta iän sekä kolmanneksi kokemuksen ja tiedon
perustein.Jo”kaltevallepinnalle”joutuneiden”naispoloisten”sijasta
valistusjasamallavalvontasuunnattiin”kunnontyttöihin,joillaki-
sojentapaisessasuurvilinässäonainaomatvaaransa”.Olympiavalis-
tuksenesimerkeissämaaltaHelsinkiinmatkaavattytötolivathyvin
kasvatettujamuttakokemattomia,kansakouluntaikorkeintaanpari
vuottaoppikouluakäyneitäpuotiapulaisiajakunnanvirkailijoita,jot-
kaolympialaisiintullessaanpääsivätensikertaakotipitäjänrajojen
ulkopuolelle.40Nuorella tytölläeikatsottuolevanriittävääarvoste-
lukykyä, ja ymmärtämättömyydessään tämä saattaisi toimia toisin
kuinmitäitseolitarkoittanut.41

Kampanja-aktiivit katsoivat maalaistyttöjen valvonnan kansalli-
seksivelvollisuudekseenjasamalla”siveellisyyden”käsitteeseenno-
jatenasettuivat(nais)kansalaisenasemaan.Olympiakampanjanou-
dattitässäedelleenValkonauhanaikoinaanmotokseenmuotoilemaa
”järjestäytyneeneliyhteiskunnallisenäitiyden”periaatetta.42 Järjes-
tötnäkivätvastuunnaistenkisakäyttäytymisestävelvollisuudekseen
jakatsoivat toimivansaSuomenkansainvälisenmaineen– ja siten
maanvaltiollisentulevaisuuden–hyväksi.Tehtävänantonsanekat-

39  Paatero 1952, 3.
40  Nimetön lehtikirjoituksen käsikirjoitus otsikolla ”Mataraperän Maija-Leena” (SNKL Hc: 10 Ti-

laisuudet ja kurssit 1948–1978, KA).
41  Paatero 1952, 4.
42  Ks. Sulkunen 1987, 167.
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soivatsaaneensa”lukemattomiltakodeiltaympärimaata”–kyseoli
yhteisenhyvänajamisestajakollektiivisenäidinvastuunottamisesta
myöstässämielessä.43

”Siveellisensortumisen”uhkiennojallavalistajat–muidenmuas-
salääke-jaoikeustieteessäkoulutetut,poliittisestietabloituneet,pää-
osinhelsinkiläiset,varttuneemmatnaiset–oikeuttivatmaalaistyttöi-
hinkohdistamansasuojelevanmuttamyösohjailevanseksuaalisen
kontrollin.44 Samalla siveellisyyden käsitteen avulla rakennettiin
olympiavalistuksessakin”hierarkkistasisaruusjärjestelmää”45määrit-
telemälläensinnaistenkansalaisuudenrajatjaosoittamallasittenne,
jotkaeivätnäitäkriteereitätäysintäyttäneet.Ottaessaanvelvollisuu-
dekseentoistennaistenseksuaalisuudenkontrollinvalistajatosoitti-
vatomankelpoisuutensakansalaisina,muttatekivätsennuorempien
jaerityisestimaaseudunnuortennaistenkustannuksella.

”Ole ryhdikäs Suomen nainen”

Jokaisensuomalaisennaisenvelvollisuusolipitäähuoltaomantoi-
mintansalaadusta.Josvalvontaolikinvälttämätöntä,pohjimmiltaan
”siveellisyydessä”olikyseyksilöllisestämielenlujuudestamaailman
jakaupunginhoukutustenedessä.

Olympialaistenallaeri tahotottivathuolehtiakseenmaaseudun,
pihojenjatalojensiistimisensekäravintolatoiminnankehittämisen,

43  On kuitenkin huomattava, että naiset myös velvoitettiin tähän tehtävään. Vain kymmenen 
vuotta aiemmin Valtion tiedotuslaitos oli liikkeelle laittamallaan kirjoituksella asettanut suo-
malaiset naiset kollektiivisesti vastuuseen siitä, ettei näistä jotkut ”ystävälliset” vetäisi oman 
maineensa ohella myös maan mainetta lokaan. Ks. Junila 2000, 147. 

44  Myös 1920-luvun naistenlehdissä ”jazz-tyttöjen” elämäntapa tuotettiin ”siveellisyyden” vas-
taisena maaseudun ja kaupungin, sukupolvien sekä tiedollisen kompetenssin perusteella 
naisten välille tehtävien erojen perusteella (Vehkalahti 2000).

45  Sulkunen 1987, 165.



292 Maija Urponen

ja suomalaisia kannustettiin kielitaitonsa kohentamiseen.46 Naisjär-
jestöjenolympiakampanjanlähtökohtakuitenkinoli,ettäulkoisten
puitteidenkuntoonlaittamineneivieläriittänyt,vaan”meiltäisäntä-
maanavaaditaansisäistäryhtiä”,kutenHellinMustalaSiveellisyys-
komitean vuosikokouksessa korosti. Maaseudun tytär pääkaupungin

portilla -kirjasen olympiapainokseen kirjoittamassaan esipuheessa
Mustala esitti, että naisilla oli olympialaisten yhteydessä tilaisuus
näyttääolevansaheilleuskottujenoikeuksienarvoisia:

Saammeosoittaaoivaltavamme,ettävainseontodellavapaa
ja itsenäinen, joka alistuu sisäiseen kuriin, voittaa itsensä ja
suorittaatinkimättävelvollisuutensa.Seeituleolemaanjoka
hetkiniinkäänyksinkertaistajahelppoa,varsinkaanjosnuo-
riihminenjoutuuaivanvieraissajauudenlaisissaolosuhteis-
sasuorittamaantehtävänsä.Silläeiriitä,ettämeiltäkysytään
monenlaistatietoajataitoa,meitäkysytäänmyöslujaasiveel-
listäryhtiä.47

Sisäisentai”siveellisen”ryhdinlujittaminennuorillenaisillesuunna-
tunvalistuksenpäämääränätarkoittioikeaavastuuntuntoasuhteessa
omaanitseenjatovereihinsekäitsekkäänjasiksivahingollisennau-
tinnonhalunvälttämistä.Tässämielessäsemäärittyiosaksinuorten
naistenkasvuamoraaliseensubjektiuteen,jossaolennaistaolikyky
asettaayleinenjamyösomatulevaisuudenetuhetkenhuumanedel-
le. ”Siveellinen ryhti” – yhteisöllisenvelvollisuuden suorittaminen
jaitsensävoittaminen–olivapaudenjaitsenäisyydenansaitsemisen
edellytys,jonkanojallanuorianaisiakasvatettiinmuttamyösvelvoi-
tettiinmoderniinkansalaisuuteen.48

46  Esim. Härö 1992, 90–92, 121.
47  Mustala 1952, 2.
48  Ks. myös Pohjola-Vilkuna 1995, 115–116. 
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”Siveelliseen ryhtiin” viitaten ilmaistiin tietynlaista yksilöllisen
vapauden jayhteiskunnallisenvelvollisuudenvälistäsuhdetta.49Se
määrittyi sisäisen ja ulkoisen vastakkainasettelun kautta mutta sa-
malla yksilön yhteisöön liudentaen. Yksityiskohtaisia ohjeita siitä,
mitä”siveellinenryhti”tarkalleenottaenkäsitti,eiannettu:seeiollut
varsinaisestiopittavissaolevatietotaitaito,vaanyhteisöllisenedun
jaomanvastuuntunnontiedostamistajasisäistämistäsekäitsekkäistä
pyrkimyksistäluopumistatämänedunnimissä.Olympiavalistukses-
sanuorianaisiakasvatettiinyhteiskunnallisenvelvollisuudentunnon
sisäistämiseennäidenomanedunnimissä,missä”siveellinenryhti”
oliyhteiskunnanääneenlausumattomiennormienmukaistaitsehal-
lintaa.50Vastuuomastaitsestäolivastuutayhteiskunnasta,javastaa-
vastiyleinenetuolipidemmänpäällemyösyksilönomaetu.Naisten
tulitunnistaaomakansallinenvelvollisuutensajatoimiasenmukai-
sesti, ei vain yhteisen edun vaan myös oman vapautensa vuoksi.
Samallavain tämänvelvollisuudentäyttäminenosoittiaposteriori
naisenmoraalisenitsenäisyyden–sen,etteiulkopuolinenvalvonta
(olisisittenkään)olluttarpeen.

”Siveellinenryhti”sisäistettynäkurina(erotuksenaulkoatulevas-
takontrollista)merkitsikuitenkinpaitsimoraalistamyösruumiillis-
takuntoajakelpoisuutta.Kouluhallitusta”sisäisenryhdin”kohotta-
misenajankohtaisuudestamuistuttavassakirjeessäänNaisjärjestöjen
KeskusliittojaSiveellisyyskomiteaperäänkuuluttivatkoulunuorison
”fyysillisen ja moraalisen kunnon” suojelemista niiltä ”siveellisiltä
ongelmiltajavaaroilta”,joitaolympialaistensaattoiodottaatuovan

49  Ks. myös Pulkkinen 2003.
50  Tässä olympialaisten aikaisten kampanja-aktiivien käsitys ”siveellisyydestä” on kaventunut 

siitä, miten Siveellisyyskomitean ”lähetystehtävä” on järjestön vuoden 1944 historiikissa Hil-
da Käkikosken sanoin ilmaistu. Käkikosken varsin snellmanilaisen näkemyksen mukaan 
naisasian tehtävä oli saada naisten vaistomainen ”siveyden tunto” ”eläväksi ja luovaksi” 
– toisin sanoen itsetietoiseksi mutta myös muutokseen pyrkiväksi – voimaksi. (Lähteenoja 
1944, 17; ks. myös Pulkkinen 2003, 225–226.) 
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tullessaan.51”Siveellinenryhti”ilmaisinäinmyösruumiillistaitsehal-
lintaa,viettienhallintaajärjenvoimalla.52

KunSuomenKansanRyhtiliikevalmensikansanmiehiäviinanhi-
monsahillintään,olympialaistennaisiltaedellyttämäruumiillinenit-
sehallintakohdistuiseksuaalisuuteen:

Tilapäisiin sukupuolisuhteisiin suhtaudutaan usein kevyesti,
pidetäänniitävainviattomana leikkinä januorisolleasiaan-
kuuluvina.Tämäonkuitenkintäydellinenerehdys,siinätuh-
lataanhetkellisennautinnontakiaihmisensukupuoliolemuk-
sessa piilevät suuret voimat, jotka ovat tarkoitetut kestävän
perheonnenpohjaksi.53

Nuoretnaisetolikasvatettavaymmärtämääntilapäistensukupuoli-
suhteidenpotentiaalisetseuraukset–aviottomatlapsettaivaihtoeh-
toisestisukupuolitautienjaabortinaiheuttamalapsettomuus54–jot-
tanämätarvittaessaosaisivatpunnitaitsekästä,hetkellistänautintoa
suhteessasekäomaanettäSuomenkansantulevaisuuteen.Seksuaa-
lisuus–”sukupuoliolemuksessapiilevätsuuretvoimat”–olisinänsä
myönteinenasiamuttasuunnattavaoikein:sidottavaperheeseenja
valjastettavayhteiskunnankäyttöön.

”Maamme kunnian” ja naisten ”siveellisyyden” metonymiassa
naistenjakansakunnanvälinensideolisymbolinen:naisentehtävä
oliesittääjaedustaamaataan”siveellisesti”ulkomaidenjaulkomaa-
laisten silmissä. ”Ryhdin” ja ”siveellisyyden” synonymia taas sitoi
naisetkansakuntaanruumiillisestikestävänperheonnen–yhteiskun-
nallisenjärjestyksenjajatkuvuuden–nimissä.Kisatöihinsaapuville

51 Kirje kouluhallitukselle (SNKL HC:10 Tilaisuudet ja kurssit 1948–1978, KA).
52  Ks. myös Pohjola-Vilkuna 1995, 124–125, 134–135.
53  Paatero 1952, 4–5.
54  Paatero 2952, 4–5.
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nuorillenaisillesuunnattukieltäväkäsky–”Äläpetäisänmaatasija
kotiseutuasi–oleryhdikäsSuomennainen!”–onymmärrettävissä
molemmin tavoin. Kummassakin tapauksessa siveellisyys näyttäy-
tyyennenkaikkeakansallisenakysymyksenä–eienääensisijaisesti
naiskysymyksenä, mitä se yhteiseen hyvään tähtäävistä pyrinnöis-
tään huolimatta 1900-luvun alussa oli. Olympialaisten yhteydessä
– tilanteessa, jossaniinkansainvälinenkuinmaansisäinenkin liik-
kuminenkoettiin sosiaalista järjestystäuhkaavana– siveellisyyden
käsitettäkäytettiinkinmieluumminvallitsevaayhteiskuntajärjestystä
säilyttäenkuinsitänaisasiannimissämuuttaen.

Lopuksi

Olympia-Helsinkinäyttäytyiulkomaalaistenmiesten jamaalaistyt-
töjenkohtaamispaikkana, seksualisoitunarajatilana, jossaolympia-
laistenkansainvälisyyteenliitettytulevaisuudenlupausjavieraiden
miestentäyttämänkaupunginvaaratasettivatnuorillenaisilleristirii-
taisiavaateitajaodotuksia.”Siveellisyyteen”vetoavanolympiavalis-
tuksenihannenainenolivelvollisuudentuntoinenjapidättäytyipin-
nallisistaseikkailuistajahoukutuksista,olivatnesittenmateriaalisia
taiseksuaalisia.Tämäeikuitenkaanehkäollutsekäsitys,johonva-
listuksenkohteenaolleetnuorettytötolivatkasvamassa.Onkinviit-
teitäsiitä,että1950-luvunalussa”siveellisyydellä”olijovanhahtava
vivahde. Tytöille itselleen suunnatussa valistusmateriaalissa Siveel-
lisyyskomitean nimeä ei yleensä mainittu. Valistajat asettautuivat
teksteissäänajoittainpuolustusasemiinvakuuttaessaan,ettäolympia-
laisiinsuhtautuivatvarauksellamuutkinkuinne,joillaoli”sepaljon
puhuttusiveyssipuliniskassaan”.55

55  Nimetön lehtikirjoituksen käsikirjoitus otsikolla ”Mataraperän Maija-Leena”; olympialaisissa 
jaettavaksi painettu lentolehtinen (SNKL Hc: 10 Tilaisuudet ja kurssit 1948–1978, KA).
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Valistuksessavaara,seikkailujanautinnonhalukytkettiintoisiin-
sa,muttasamakytkentäonlöydettävissämyösniissänaisellistakau-
neutta ja vetovoimaakorostavissadiskursseissa, jotka1920-luvulta
alkaenlisääntyivätSuomessakinamerikkalaisenviihdeteollisuuden,
kulutuskulttuurin ja naisia kauneuteen opastavan, jopa velvoitta-
van, mainonnan välityksellä.56 Kotimaisessakin elokuvassa moder-
nia elämäntyyliä markkinoitiin uuden naisen itsenäisellä, muodik-
kaalla, matkustelevalla ja huvittelevalla hahmolla, ja mainoksissa
nuoruus,kauneusjaseksuaalisuusliitettiinosaksimenestyvännaisen
imagoa.57Yksikeskeinenhuvitusmuotosodanjälkeenolivatuudet,
seksuaalisillavivahteillaankansanvalistajiakuohuttaneetamerikka-
laisperäiset tanssit, joiden pyörteisiin nuoriso sodan aikaisen tans-
sikiellonpurkauduttuainnollaantautuijajotkaosaltaanvaikuttivat
(hetero)seksuaalistennormienvähittäiseenmuutokseen.58

Tähän länsimaisen, modernin ja myös seksuaalisesti entistä va-
paamman–joskaaneivähemmännormitetun–elämändiskurssiin
liittyivätosaltaanmyösHelsinginvuoden1952olympialaisethuvi-
tuksineen,CocaCola-juomineenjamuinekansainvälisine,uudes-
takulutuskeskeisestäelämästäkertovine tuulahduksineen.Kunsiis
olympiavalistuksessa suomalaisia maalaistyttöjä varoitettiin hakeu-
tumastaseikkailuihin,mielimästäsuklaatajanylonsukkiataijuokse-
mastasota-aikojentapaanulkomaalaistenmiestenperässä,varoitus
ei kohdistunut ainoastaan ulkomaalaisiin miehiin, vaan myös uu-
denlaiseen, valistajien pinnalliseksi katsomaan elämäntyyliin sekä
siihenliittyvään,yleistymässäolevaanjatotuttuasukupuolijärjestel-
määomallatavallaanhorjuttavaannaiseudenmalliin.Vaikkanuor-
tennaistenseksuaalinenaktiivisuusesitettiin itsekkäänä,vastuutto-
manajaepäkypsänäsekäsiksisuunnaltaanharhautuneena,tästäoli

56  Koivunen 1995, 203–229; Vehkalahti 2000; Frigård 2002; vrt. Lake 1990.
57  Koivunen 1995, 207; Frigård 2002.
58  Pesola 1996, 115–116; vrt. Nava 2002, 159–161.



297KANSAINVÄLISIÄ MUTTA SIVEELLISIÄ?

sittenkinehkä lyhytmatka tulkintaan, jonkamukaanvalistuksessa
nautinnonhaluun japoikkeustilan sallimaanestottomuuteenkytke-
tytseksuaalisviritteisetseikkailutolivatverrattainmutkatonosaniitä
nuoruudenrikastuttaviakokemuksia,joitaolympiakaupungistaläh-
dettiinkeräämään.
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