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Esipuhe
Artikkelikokoelma Kansallisten instituutioiden muotoutuminen. Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900−1960 on osa Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen huippuyksikön Yhteiskunnan historia:
kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400−2000 (2012−2017) toimintaa. Kyseinen huippuyksikkö on
Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Åbo Akademin yhteisponnistus, ja sellainen on myös nyt käsillä oleva teos.
Kansallisten instituutioiden muotoutuminen -teoksessa tutkijoiden osin
hieman erilaiset kiinnostuksen kohteet ja profiilit ovat luoneet hedelmällisen ja innostuneen ilmapiirin kirjoitusprosessiin eri vaiheissa.
Toimittajat kiittävät ensinnä kirjoittajia teoksen valmistumista jouduttaneista vireistä tapaamisista, hyvästä yhteisestä työstä sekä pitkämielisyydestä ja joustavuudesta projektin eri vaiheissa. Suomen Historiallisen
Seuran nimeämiä anomyymejä arvioitsijoita kiitämme rakentavista ja
selkeyttävistä huomioista, jotka olemme parhaan taitomme mukaan ottaneet huomioon. Lisäksi kiitämme Jyväskylän yliopiston humanistisen
tiedekunnan historian ja etnologian laitoksen henkilökuntaa kollektiivina sekä erityisesti FM (nyk. FT) Kirsi-Maria Hytöstä sekä FM Saara-Maija Kontturia heidän panoksestaan teoksen eri kehitysvaiheissa. Teoksen
julkaisukuntoon saattamisessa suurena apuna olivat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustannustoimittaja Aino Rajala ja freelance-kustannustoimittaja Maija Lepola. Kääntäjä Gerard McAlester on ammatesipuhe 7

titaitoisesti tarkastanut teoksen englanninkielisen yhteenvedon, mistä
hänelle kiitos. Kiitämme myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa, joka
on ottanut teoksen julkaisuohjelmaansa ja Suomen Historiallista Seuraa, jonka arvostetussa sarjassa hengentuote ilmestyy.
Jyväskylässä marraskuussa 2014
Toimittajat
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Oma Maa -kirjasarja ja
instituutioiden historia
Petri Karonen ja Antti Räihä

Johdanto
Professori Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen esitti Suomen Historiallisen Seuran ensimmäisessä vuosijuhlassa marraskuussa 1875 pitämässään
puheessa syvän huolensa historian vähäisestä merkitysarvosta maan
johtaville piireille. Historiallisen Seuran tehtäväksi Koskinen määritti
”kaikkein ensiksi asettaa eteensä kysymyksen: − onko Suomen kansalla
historiaa?” Yleiskäsite Suomen historia tarkoitti Koskisen mukaan yhtäältä Suomen maan ja toisaalta Suomen kansan historiaa. Suomen historia
oli siis olennaisilta osiltaan kulttuurihistoriaa. Suomen maan historia ei
ollut valtiollista vaan paikallishistoriaa. Suomen kansan asemaa valtiooikeudellisesta näkökulmasta problematisoinut Koskinen totesi suomalaisten tahtovan itselleen historiaa, mikä todisti kansa-henkilön olemassaolon: ” − − ja tätä tahtoa vastaan ei löydy mitään vetomista”.1
Kansa-tematiikkaa Koskisen jäljissä tarkastelleiden Pekka Ahtiaisen
ja Jukka Tervosen mukaan historioitsijat ovat pohtineet yllättävän vähän
sitä, minkälainen kansa instituutioiden takana on ollut. Miten se on kokonaisuudessaan vastannut niihin vaatimuksiin, joita erilaisten laitosten
toimivuus ja olemassaolo ovat edellyttäneet? Kysymys on aiheellinen,
oma maa -kirjasarja ja instituutioiden historia 9

mutta samalla jää avoimeksi se, mitä kansa tiesi instituutioista tai roolistaan niiden osana. Topeliaanisesta näkökulmasta tulkitulle kansalle
vuosi 1809 oli selkeä taitekohta, sillä kansa menetti tällöin sekä yhteisen isänmaansa että kuninkaansa. Samalla tuo vuosi oli murroskohta
(suomea puhuvan) kansan historiassa, sillä jo Yrjö Koskisen tulkinta
ja viimeistään häntä seuranneiden J. R. Danielson-Kalmarin ja E. G.
Palménin 1800−1900-lukujen taitteessa inspiroimat kaksi tutkimusotetta − kansan mystifiointi ja kulttuurihistoriallinen koulu − siirsivät Suomen kansan menneisyyden kauas historiaan ennen autonomian aikaa.2
Topeliuksen Maamme-kirjan luoma kuva uutterasta, itsepintaisesta ja
jumalaapelkäävästä kansasta vaati päivitystä, sillä Suomen kansan (uuden) historian ohessa syntyi yhteiskunnallis-institutionaalinen Suomen
”valtion” historia. 1900-luvun taitteen suomalaisen historiankirjoituksen ratkaistavana oli kuitenkin se, kuinka historiatietoisuutta ja luotua
suomalaista historiakulttuuria levitettiin ”suurelle yleisölle”3.
Teoksessa Kansallisten instituutioiden muotoutuminen. Suomalainen
historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900−1960 valaistaan suomalaista
historiakuvaa merkittävästi muokanneen Oma Maa -kirjasarjan kolmen
painoksen avulla ja kautta sitä, millainen kuva Suomen historiasta ja
kulloisestakin nykyisyydestä annettiin julkisuuteen ennen muuta instituutioiden näkökulmasta.4 Teemoihin pureudutaan selvittämällä mistä
kirjoitettiin, miten ja miksi sekä mitä mahdollisesti unohtui kokonaan;
miten esimerkiksi kirkon, hallinto- ja sotalaitoksen tai koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmien rakentumista ja rakentamista on kuvattu ja
selitetty.5 Ahtiaisen ja Tervosen korostama kansa on kiinteästi mukana
tutkimuksessa instituutioiden takaisena kollektiivisubjektina.
Kansallisten instituutioiden muotoutuminen -teoksen artikkeleiden lähdeaineiston runko muodostuu Oma Maa -tietokirjasarjan 1910-luvulla,
1920-luvulla ja 1950-luvulla ilmestyneistä kolmesta painoksesta.6 Oman
Maan eri painosten artikkeleiden sekä potentiaalisten asiakokonaisuuksien ja näkökulmien määrä on merkittävä nimenomaaan instituutioiden
tutkimuksen kannalta. Kyseinen kirjasarja oli kokonaisuudessaan tärkeä
suomalaiskansallista historiakuvaa rakentanut julkaisu, johon kirjoittivat
aikakautensa merkittävimmät tiedemiehet ja alojensa asiantuntijat. Sarjat olivat laajalevikkisiä, mikä korostaa entisestään teosten painoarvoa.7
10 petri karonen ja antti räihä

Oma Maa -sarjan ensimmäisen painoksen julkaiseminen liittyi
1900-luvun alun venäläisten yhtenäistämis- eli venäläistämispolitiikkaan, joka kohdistui mitä suurimmassa määrin suomalaisten omikseen
kokemien instituutioiden ja organisaatioiden muuttamiseen ”vieraiksi”.
Julkaisuaikansa kontekstissa Omassa Maassa oli paljolti kyse instituutioiden historiaan liittyvästä hankkeesta, jonka avulla rakennettiin suomalaisten vahvaa yhteishenkeä ja vastarintaa. Oma Maa on jo sellaisenaan
kiinnostava aineisto, sillä yli puolen vuosisadan ajalle ulottuvana sarja
antaa mahdollisuuden jatkuvuuden ja muutoksen analyysiin. Kirjoittajaryhmän tavoitteena on analysoida tarkemmin suomalaista historiakuvaa. Oma Maa mahdollistaa tällaisen tutkimuksen, sillä eri painoksissa oli mukana runsaasti eturivin historioitsijoita, jotka osallistuivat
teksteillään kansallisen historiakuvan rakentamiseen ja valtionrakennukseen. Kirjoittajiksi valikoituneiden asiantuntijoiden henkilöllisyyden
tarkastelu on tärkeä näkökulma, sillä ainakin teossarjan ensimmäiseen
ja kolmanteen painokseen liittyi selkeitä poliittisia viestejä, joilla on
rakennettu muun ohella kuvaa instituutioista ja niiden merkityksistä.
Maailmansotien välisen ajan suomalaisen historiantutkimuksen pyrkimyksenä oli nostaa valtio ”Suomen historian keskeiseksi toimijaksi”.8
Ennen Suomen valtiollista olemassaoloa ”kansa” oli suomalaisen historiankirjoituksen tarvitsema subjekti. Kuten Risto Alapuro toteaa, ”omaa
erityistä korkeakulttuurista valtiollista historiaa Suomella ei ollut, mutta
Suomen kansalla saattoi olla historia”.9
Oman Maan artikkelit toimivat Kansallisten instituutioiden muotoutuminen -teoksessa rinnakkain tutkimuskohteena, lähdeaineistona ja faktavarastona. Tällainen menettely on historiantutkimuksessa poikkeuksellinen. Lähtökohtana ei ole tarkastella tutkittuja teemoja menneisyydestä
tähän päivään asti vaan tästä päivästä käsin. Sen mukaisesti aikalaisten
käsityksiä ymmärretään ja selitetään suhteuttamalla niitä nykypäivän
tietämykseen. Teos ei rakennu yhden metodin tai teorian varaan, vaan
artikkeleiden kirjoittajat hyödyntävät laajasti omaa kokemustaan ja eri
lähestymistapoja. Erityistä on juuri se, että pääasiallinen lähdeaineisto
on kaikilla tutkijoilla sama. Teemoittain jäsennetyn teoksen eri osiot
ovat luontevassa vuorovaikutuksessa keskenään. Esimerkiksi valtionhallinnolla on ilmeisiä yhteyksiä ainakin oikeus- ja sotalaitokseen sekä
oma maa -kirjasarja jainstituutioiden historia 11

valtiopäiviin ja kirkkoinstituutioon. Vastaavat vuorovaikutusketjut toistuvat hieman eri laajuudessa teoksen kaikissa osioissa.
Artikkeleissa puretaan, ymmärretään ja selitetään kansallista historiantutkimusta ja käsityksiä historiasta. Perusaineistona käytettyjä
Oman Maan kolmea painosta tarkastellaan eri näkökulmista, ja kirjoittajat ovat laatineet pitkän aikavälin leikkauksia kustakin instituutiosta,
ilmiöstä tai teemasta. Näkökulmien variaatio ja pitkän aikavälin tutkimus selkeyttää sekä jatkumoita että katkelma- ja murroskohtia. Samalla
tutkitaan sitä, kuka tai mikä ”mahtuu” kansalliseen historiaan ja mitä
taas jätetään pois tai unohdetaan kokonaan. Tutkijaryhmä on tietoinen
Omassa Maassa toistuvasti käytettyihin käsitteisiin, kuten esivalta, valtio,
kansa ja kansalaiset10 liittyvistä metodologisista ongelmista ja mahdollisuuksista, eikä sitoudu työssään vain yhteen tai muutamaan harvaan
tapaan lukea, ymmärtää ja selittää käsitteitä. Oman Maan tekstien välittämiin poliittisiin viesteihin liittyvät havainnot koskevat luonnollisesti
myös teossarjan kuvitusta.11
Eri painosten vastaanotosta on vain niukasti suoraa tietoa, koska kyseisen monitieteisen kirjasarjan arviointi on ollut kenelle tahansa lähestulkoon mahdoton urakka. Joitakin yleisiä, järjestään positiivisia havaintoja teoksista on tehty, mutta kriittisiä arvioita ei käytännössä lainkaan.12
Kritiikin sijaa on löydetty lähinnä siitä, ettei edes Oman Maan kaltainen
tietoteos kyennyt rakentamaan kattavaa kuvaa kulttuurihistoriasta.13 Aika-aikakauslehdessä vuonna 1915 esitetyn arvion mukaan ”Suomessa
on ainakin 9,000 kirjahyllyllä kuusinidoksinen, enemmän kuin 5,000
sivua käsittävä jättiläisteos ’Oma Maa’”, jonka tunnustettua asemaa kuvasi myös se, ettei juuri kenellekään ”pistänyt päähän” ruveta kirjoittamaan lehtiin Kalevalaan verratusta teossarjasta, ”jonka kaikki muutenkin tuntevat”.14 Oman Maan vastaanotosta kertoo myös Juhani Ahon
toimittaman Kuvia ja kuvitelmia Suomen historiasta -teossarjan julkaisun
lopettaminen sen heikon menekin vuoksi. Kaunokirjallisiin historiateksteihin perustuneesta, moniosaiseksi kaavaillusta kokonaisuudesta
näki päivänvalon vain teossarjan ensimmäinen − joskin kolminiteinen
− historiallinen osa.15
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Historiankirjoituksen politiikka ja
poliittinen tarkoituksenhakuisuus
1900-luvun alkupuoliskon suomalaista historiantutkimusta ja -kirjoitusta tutkineen Eino Jutikkalan mukaan J. R. Danielson-Kalmarin tuotantoa, esimerkiksi teosta Suomen yhdistäminen Venäjän valtakuntaan
(1890), leimasi poliittinen välttämättömyys. Danielson-Kalmari ei kuitenkaan pitänyt tutkimuksiaan tarkoitushakuisina kärjistyksinä eikä siten nähnyt tarvetta muuttaa kirjoitustyyliään Suomen itsenäistymisen
jälkeen. Koko Suomen historia näyttäytyi Danielson-Kalmarille valmistautumisena itsenäisyyteen. Autonomian ajan merkitystä tarkastellut
Jutikkala, samoin kuin myöhemmin Päiviö Tommila, pitivät Suomen
ruotsinkielisen väestönosan suhtautumista aikakauteen suomenkielistä
valtaväestöä kielteisempänä. Ruotsinkielisissä piireissä herätti ymmärrettävästi närkästystä, että topeliaaninen kansa-näkemys vähätteli Ruotsin ajan merkitysarvoa Suomen historialle.
Jutikkala kirjoitti myös Suomen ja Skandinavian historian professori A. R. Cederbergin tutkimuksista, joissa käsiteltiin Suomea Ruotsin
osana. Cederbergin julkaisuihin sisältyi kiistatta peittelemätöntä kansallista paatosta, jossa faktoja sopivasti tulkiten saatiin ”Ruotsi” ohjelmallisesti sortamaan ”Suomea” vuosisataisen yhteisen historian aikana.16
Danielson-Kalmarista Cederbergiin ulottunut historian tulkintakehys
oli siis historiografisesti katsoen säilyttänyt pintansa läpi vuosikymmenten, sillä kuten Kimmo Rentola toteaa, suomalaisen poliittisen historian
tutkimuksen suurin nimi Koskisen ja Danielson-Kalmarin jälkeen oli
vuonna 1939 tohtoriksi väitellyt Pentti Renvall (synt. 1907).17
Päiviö Tommilan mukaan kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin
toimia 1900-luvun alussa pidettiin Suomen historiaa vastaan kohdistettuna loukkauksena. Kenraalikuvernöörin mielestä Suomen historian
opetus oli rakennettu täysin harhaanjohtavalle perustalle: kouluissa opetettiin Suomen historiaa ja yliopiston luennoilla puhuttiin Suomesta
erillisenä valtiona. Bobrikovin mukaan Suomi oli ollut läpi historiansa
ensin osa Ruotsia ja sittemmin osa Venäjää, joten Suomen historia oli
itse asiassa osa yleistä historiaa. Tilanteen korjaamiseksi Bobrikov pani
alulle koulujen oppikirjojen uudistushankkeen sekä perusti yliopistoon
oma maa -kirjasarja jainstituutioiden historia 13

Venäjän valtio-oikeuden ja Venäjän historian professuurit. Kenraalikuvernöörin murhan jälkeen oppikirjahanke painui unholaan, samoin
yliopiston virkojen täytössä viivyteltiin parhaan taidon mukaan. Lopulta Venäjän historian professoriksi nimitettiin vuonna 1910 ”varmasti
kotimainen mies”, U. L. Lehtonen.18 Kenraalikuvernöörin toimet ja suomalaisen historiantutkimuksen yhdistäminen separatistiseen ajattelumaailmaan osoittavat Suomen historian levinneisyyden osaksi kansan
tietoisuutta herättäneen huolta.
Yrjö Koskisen tähdentämän kansan tahtoon perustuneen oman
historian luomisen voi nähdä yhtenä selittäjänä Oman Maan kaltaisten historiallisten tietoteosten leviämiselle ja positiiviselle vastaanotolle 1900-luvun alun Suomessa. Toisaalta ei voida sulkea pois sitäkään
mahdollisuutta, etteikö teosten suosio olisi perustunut analogioilla
luotuun kuvaan menneisyydestä, joka oli lähes identtinen eletyn nykyisyyden kanssa. Yrjö Koskisen suorittama Suomen historian jako maan
ja kansan historiaan oli syvälle käyvä, vaikka tutkijoiden tehtäväkenttä
on jatkuvasti laajentunut. Toisen maailmansodan jälkeistä suomalaista historiantutkimusta 1960-luvulla havainnoinut Kauko Pirinen totesi
suomalaisen historiantutkimuksen nähneen tehtävänsä kahtalaisena:
yhtäältä systemaattisen paikallistutkimuksen juuret olivat Suomessa
vakiintuneet, toisaalta Suomen kansa asetettiin aina osaksi laajempaa
kokonaisuutta. Erityisenä ongelmana Pirinen näki sen, että jo ennen
1940-luvun taitetta tuotetut suurteokset saattoivat ilmestyä vielä vuosikymmeniä myöhemmin muuttumattomina painoksina; aivan kuin
maailmassa tai tutkimuksessa ei olisi tapahtunut tällä välillä mitään.
Oma Maa -teossarjan kolmen painoksen painopiste- ja tulkintaerojen
näkökulmasta Pirisen havainto autonomian ajan tutkimuksen tilasta on
mielenkiintoinen. Pirisen mukaan erityisesti kaksi autonomian vaihetta, autonomisen Suomen alkutaival ja toisaalta sortokausien aika olivat
nousseet sotien jälkeen uuden mielenkiinnon kohteeksi.19
Jokainen Oma Maa -teossarjan kolmesta painoksesta on kirjoitettu
poikkeuksellisen politisoituneena aikana. Menneisyydestä nykyisyyteen
kumpuavat analogiat ja kytkökset leimaavat varsinkin 1900-luvun alun
kahta ensimmäistä painosta. Analogiat kertovat sekä historiasta että
kirjoitusajastaan. Historiallisia analogioita tutkineen John Toshin mu14 petri karonen ja antti räihä

kaan analogioiden avulla luodaan yhteyksiä sellaisten asioiden välille,
missä niitä ei muuten olisi. Näin toimien operoidaan yksipuolisilla selitysmalleilla ja moraalisilla totuuksilla, jotka tuodaan esiin nykyhetkeen
linkitettyinä historiallisina argumentteina.20 Esimerkiksi Oman Maan
ensimmäisessä painoksessa Suomesta rakennettu teoreettinen valtiokuva ankkuroitiin eri artikkeleissa eri tapahtumiin, tärkeimpänä niistä Porvoon valtiopäivät vuonna 1809. Martti Häikiön mukaan esimerkiksi J. R.
Danielson-Kalmarin Suomen autonomiaa 1800−1900-lukujen taitteessa
käsitelleet kirjoitukset olivat niin tiukasti sidoksissa aikansa poliittiseen
tilanteeseen, ettei niitä voi pitää varsinaisesti historiankirjoituksena.21
1800-luvun ja 1900-luvun alun suomalainen historiankirjoitus vahvisti Pauli Kettusen mukaan ”valtiollisia tietoisuusmuotoja” luomalla
historiaa kansallisvaltiollisena kokonaisuutena ja syventämällä valtion ja
yhteiskuntatodellisuuden suhdetta. Suomen autonomian puolustukseen
keskittynyt poliittinen historia kiinnitti katseensa Porvoon valtiopäiviin,
joilla keisari Aleksanteri I:n katsottiin vahvistaneen Suomen valtiojärjestys. Kuten Kettunen toteaa, Suomen valtiollinen kysymys (suhde
Venäjään) ja yhteiskunnallinen kysymys (luokkasuhteet) muotoiltiin
yhteiskunnallisen tilanteen jäsentämiseksi historiallistamalla silloinen
nykyisyys.22
Keskustelu historian käytöstä osana kansallisvaltioiden historiaa on
synnyttänyt viime vuosina laajan monipolvisen yleiseurooppalaisen tutkimuskentän.23 Tässä teoksessa otetaan eri yhteyksissä kantaa sekä historian käytön typologioihin että aihealueen ajankohtaisiin keskusteluihin. Teoksessa tutkitaan laajassa merkityksessä historiakulttuuria, jossa
ihmiset kohtaavat menneisyyden moninaisuuden. Oman Maan kautta
tarkasteltaessa keskiöön nousee erityisesti historiapolicy eli historiapolitiikka, jota Jouni Tilli pitää historiakulttuurin poliittisena osana. Historiapolitiikka on aina yhtä aikaa muistamista ja unohtamista, ja monin tavoin ”tavoitehakuista toimintaa”. Oman Maan kaikissa painoksissa tämä
elementti on vahvasti läsnä, samoin kuin historiapolitiikka menneisyyttä
koskevana tulkintana tai tutkimustapaa koskevana linjauksena.24
Jatkosota on suomalaisessa historiantutkimuksessa laajasti tutkittu ja historian käyttöön liittynyttä keskustelua herättänyt aihe. Jouni
Tillin mukaan ”jatkosodasta esitetyt tulkinnat ovat aina olleet kansaloma maa -kirjasarja jainstituutioiden historia 15

lisesti tärkeänä pidetyn menneisyyden keskiössä”.25 Sota-aikaan liittyvä historiapoliittinen tila on ollut alusta asti kiivaiden politisointien ja
depolitisointien kohtauspaikka. Saksalaisessa historiantutkimuksessa
käyty keskustelu toisen maailmansodan jälkeen jaetun Saksan menneisyydestä on ollut vastaavalla tavalla vahvasti politisoitunutta. Käsitteet
vergangenheitspolitik (menneisyyden politiikka) ja vergangenheitsbewältigung (menneisyydenhallinta) ovat olleet keskeisiä, kun historiakulttuuria
on lähestytty historian käytön näkökulmasta.26 Jorma Kalelaa tulkiten
erilaisista murrosajoista muodostuu yhteisiä, joskaan ei välttämättä lopulta harmonisia kertomuksia.27 Historian käytön näkökulmasta Oma
Maa -teossarja kuvaa hyvin suomalaiskansallisen menneisyystulkinnan
pääpainon siirtymistä Suomen ”valtion” synnystä vuonna 1809 vuosien
1939−1945 sota-aikaan.

E. G. Palmén28 ja suomenkielisten
tietoteosten29 julkaisemisen kulta-aika
Oma Maa -sarjan julkaiseminen liittyi 1800- ja 1900-luvun vaihteen
merkittäviin poliittisiin ja yhteiskunnallisiin käänteisiin, ja se on kiistatta vaikuttanut keskeisesti suomalaisten historiakäsityksiin. Oma Maa
tyydytti osaltaan vuosisadan vaihteessa konkretisoitunutta tarvetta laatia
suomenkielisiä tietoteoksia koko kansan luettavaksi. Omaa Maata pidetään yleisesti merkittävänä suomalaisena kansansivistyksen korottamisen näytteenä ja välineenä. Oma Maa -hanke ja samanaikainen Tietosanakirjan laatiminen olivat 1900-luvun alussa omalla laillaan saman
kolikon kaksi eri puolta, vaikka esimerkiksi Oman Maan primus motor
E. G. Palmén pyrki näkemään teokset toisilleen jopa vastakkaisina.30
Suomenkielisen tietosanakirjan laatimisesta oli vähällä tulla kahden merkittävän kustantajan, Otavan ja WSOY:n, välinen kilpailu, sillä
kummallakin oli vuosina 1902–1903 omia suunnitelmiaan tällaisten
teosten luomisesta. Levottomat ajat tekivät kuitenkin kummankin firman johdon varovaiseksi, joten hankkeet jäivät muutamaksi vuodeksi
hyllylle. Otava oli tässä tilanteessa aktiivisempi, ja alkoi suunnitella tietosanakirjatuotantoa helmikuun alkupuolella 1903 kutsumalla suuren
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joukon eturivin tiedemiehiä keskustelemaan asiasta. Kutsu tilaisuuteen
lähti kymmenille tiede-elämän edustajille, joista yli 20 saapui paikalle.31
Ennen pitkää Otava ja WSOY päätyivät kuitenkin yhteisyrityksen perustamiseen, jollainen syntyi vuonna 1906. Tietosanakirja-Osakeyhtiön
tärkein tehtävä oli tuottaa Suomen oloissa valtava, 10-osainen Tietosanakirja. Yritys purettiin vuonna 1924, jonka jälkeen tietosanakirjojen
laatiminen siirtyi pääosin Otavalle.32
Suurten tieto(sana)kirjojen julkaisemisesta muodostui kunnia-asia
kaikille merkittäville suomalaisille kustantamoille ennen toista maailmansotaa. Oma Maa- ja Tietosanakirja-sarjat olivat eräällä lailla rinnakkaisia julkaisuja, mitä osaltaan korosti se, että suuri osa merkittävimmistä kirjoittajista oli samoja.33 Esimerkiksi kustannusliike Arvi
A. Karisto halusi 1920-luvulla seurata Otavan ja WSOY:n esimerkkiä.
Yritys julkaisi oman Kariston sivistyssanakirjansa, joka kuitenkin jäi
tietosanakirjojen valmistamiseen erikoistuneen Otavan julkaisujen jalkoihin.34 Gummerus Oy julkaisi puolestaan 1900-luvun alussa runsaasti
tietokirjallisuutta, ennen muuta historiaa ja elämäkertoja, mutta myös
kasvatus- ja opetusoppia, yhteiskuntatieteitä, luonnontieteitä, tekniikkaa,
kotitaloutta, musiikkia ja liikuntaa. Eniten julkaistiin monografioita,
kun taas varsinaiset tietokirjasarjat olivat harvassa. Tietokirjat tuottivat
kustantajalle usein tappioita. Merkittävä poikkeus oli kuitenkin kahdeksanniteinen, lähes kolmen ja puolen tuhannen sivun ja 6 000 kappaleen painokseen yltänyt Suomen vapaussota -sarja (1921–1928). Pirkko
Leino-Kaukiaisen mukaan sillä ”oli merkittävä paikka niiden suurteosten joukossa, joita Suomessa oli julkaistu autonomian kauden lopulta
alkaen kansallisen identiteetin osoituksena ja joita vasta itsenäistyneessä
valtiossa tarvittiin tukemaan kansakunnan rakennustyötä.”35
Ernst Gustav Palmén (1849–1919) toimi Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian professorina vuodesta 1884, mutta jo sitä ennen hän
oli ollut merkittävä poliittinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Palménin
poliittinen aktiivisuus lisääntyi 1880-luvun lopulla. Palmén oli monipuolinen ja terävä sanomalehtimies, joka kirjoitti muun muassa ruotsalaiseen Göteborgs Sjöfarts- och Handelstidningeniin 1880–1890-luvulla
peräti 110 laajaa Suomen poliittista kehitystä käsittelevää artikkelia. Hän
oli Suomalaisen puolueen merkittävä toimija, joka kuitenkin menetti usoma maa -kirjasarja jainstituutioiden historia 17

konsa myöntyväisyyspolitiikkaan vuoteen 1902 mennessä. Professorista
muotoutui poliittisesti pessimistinen realisti, joka ei ollut enää lainkaan
varma siitä, oliko Venäjän esittämillä vaatimuksilla mitään rajoja tai tavoitteilla päätepistettä.36
Palmén itse piti Oma Maa -sarjaa päätyönään. Aidosti monitieteisyydestä kiinnostuneena Palmén vierasti tarkkoja ja veitsenteräviä tieteiden
välisiä raja-aitoja. Hän oli ensimmäisiä suomalaisia historiantutkijoita,
jotka omaksuivat darwinistisen maailmankatsomuksen. Tällainen ajattelu oli 1800-luvun viimeisten vuosikymmenten suomalaisessa historiantutkimuksessa vielä uutta. Palmén oli jo nuoruudessaan pyrkinyt toimimaan erilaisten näkemysten sovittelijana ja sillanrakentajana. Professori
pyrki sekä poliitikkona että Oman Maan toimittajana laajaan toimijoiden
väliseen yhteistyöhön, mikä oli osin suoraa seurausta vaikeasta aikakaudesta ja sen ankarista vaatimuksista.37
E. G. Palmén oli suunnitellut Oman Maan tapaista julkaisua jo pitkään, kuten hän itse korosti Aika-aikakauslehdessä julkaisemassaan artikkelissa. Palmén oli saanut ajatuksen jo nuorena poikana lukemastaan
Johan Gabriel Carlénin moniosaisesta teoksesta Svenska familjeboken,
läsning för hvar dag under året (1850–1852), mutta luonnollisesti ajan
myötä suunnitelma muuttui merkittävästi. Palménilla oli suoraviivaisen selkeä käsitys, että ”tavanomaiset” tietosanakirjat olivat puisevia
muille kuin akateemisille lukijoille. Sitä paitsi aakkosittain järjestettyä
tietosanakirjaa ei hänen mukaansa ollut mahdollista saada kannattavaksi.38 Palmén suunnitteli lukijaystävällistä mutta tietorikasta kirjasarjaa.39
Ajan kuluessa kypsynyt suunnitelma oli kesällä 1902 siinä vaiheessa,
että hän tarjosi Otavalle ”Kodin kirja” -työnimellä kulkenutta laajaa teossarjaa. Kustantamo ei kuitenkaan ottanut sitä ohjelmaansa. Erityinen
hankauskohta oli teoksen laajuus, jota Otava vaati huomattavasti supistettavaksi. Asia jäi sittemmin vuosikausiksi lepäämään.40
Aikalaisille E. G. Palmén oli ”suomalaisuuden suurmies”, jonka tavoitteena oli ”suomenkielisen kansanaineksen henkinen kohottaminen”.41 Oma Maa oli yksi tämän pyrkimyksen keskeisiä keinoja, mutta
Palmén oli jo muutenkin pitkään toiminut kansanvalistuksen parissa.
Sinänsä hän ei suinkaan ollut ensimmäinen tiedemies, jonka mielestä
myös suomen kielellä piti julkaista korkealuokkaista tiede- ja tietokirjal18 petri karonen ja antti räihä

lisuutta. Jo vuosikymmeniä aikaisemmin – ja ilmeisen korostetusti juuri
historiantutkijoiden piirissä – oli ollut halukkuutta tällaiseen toimintaan, jota voidaan hyvällä syyllä kutsua vaikkapa nykytermein yhteiskunnalliseksi vuorovaikutukseksi. Suomalaiset historianprofessorit olivatkin
tuona aikana laajana rintamana eturivin yhteiskunnallisia vaikuttajia.42
Yrjö A. Jäntti kirjoitti vuonna 1928, kuinka Oma Maa oli Palménille
kansan valistamisen, venäläistämisen vastustamisen sekä vallinneen
sensuurin kiertämisen väline. Päätoimittajalle ”yleissivistyksellistä lukemista tarkoitettaessa oli parasta menetellä aikakauskirjain ja sanomalehtien tavoin, tarjoamalla yleisölle mahdollisuuden mukaan vaihtelevaa lukemista jokaisessa teoksen vihkossa”. Keskusteluissa ilmenee toistuvasti
suomalaisten tyrmistys helmikuun manifestista ja sen seurauksista.43
Tältä osin Jäntin ja hänen aikalaistensa näkökulma kansanvalistuksen
merkitykseen suomalaisuuden säilyttämisessä vaikuttaa perustellulta.
Lisäksi Palmén itsekin viittasi samaan teemaan aivan tuoreeltaan muistellessaan Oman Maan esivaiheita: ”Jo kesällä 1899 minä alustelin kysymystä, laatien itselleni ehdotuksen, mitä aineita sopisi historian alalla
sovittaa eri päivien osalle; Bobrikoffin aika oli jo alkanut, sanomalehdistön suu oli pahemmin kuin koskaan ennen tukittu.” Vihkomuotoinen
tapa julkaista tietoa oli siten keino kiertää sanomalehdistöä vaivaavaa
sensuuria: ” – – viikottain ilmestyvissä vihoissa voisi jotenki korvata tätä,
samassa kuin menneiltä ajoilta etsittäisiin opetusta, miten kansa pahimmissakin oloissa voipi pysyä pystyssä ja pyrkiä eteenpäin”.44
Sanomalehdistösensuuria Suomessa postimanifestin (1890) jälkeiseltä ajalta tutkinut Pirkko Leino-Kaukiainen toteaa ennen muuta pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen sanomalehdistön kriittisyyden venäläisten
toimia kohtaan.45 Helmikuun manifestin julkaisemisen jälkeen kaikki
sanomalehdet ottivat kantaa asiaan sensuurista välittämättä. Ongelmiin
ei kuitenkaan puututtu ”suorasanaisessa” tekstissä, vaan – aivan kuten
oli tapahtunut kustavilaisella ajalla 1700-luvun lopulla – hallituksen toimia kritisoitiin epäsuorasti runoilla, vertauskuvallisilla kertomuksilla
ja historiallisilla muisteluilla. Tässä valossa ei ole kovinkaan yllättävää,
että historian hämärästä vedettiin vuoden 1809 hallitsijanvakuutus sekä
vielä vanhemmista asetuksista vuoden 1772 hallitusmuoto. Vertauskuvia
käytettiin yleisesti, mutta kenraalikuvernööri Bobrikov tajusi asioiden
oma maa -kirjasarja jainstituutioiden historia 19

todellisen laidan: hän totesi vielä helmikuussa 1899 painoylihallitukselle, että sen tulisi puuttua ankarasti runomuotoisiin, historiallisiin tai
allegorisiin viittauksiin päivän politiikan tapahtumiin. Vielä 1700-luvulla
sensuuri ei ollut aina pystynyt pureutumaan tällaisiin kirjoituksiin, mutta 1900-luvun alussa sensorit oppivat lukemaan rivien välistä ja monille
lehdille alkoi paukkua painoesteitä.
E. G. Palmén tunsi oikeushistorian asiantuntijana ja pitkän sanomalehtitaustansa perusteella piilovaikutuksen mahdollisuudet ja muodot.46
Autonomian aikana kustavilaisen ajan sensuurisäännökset47 pysyivät pitkään voimassa, vaikka vuoden 1867 painoasetus lopulta hieman muutti
vanhaa järjestelmää. Myöhemmin valvontaa kiristettiin asetuksilla vuosina 1871, 1891, 1894 ja 1899. Erityisesti poliittisen aineiston julkaiseminen vaikeutui 1890-luvulta alkaen, kun lehdet alkoivat esimerkiksi
lähettää omia toimittajiaan tekemään juttuja valtiopäiville. Juuri tähän
itse tuotettuun aineistoon sensuuri pureutui. Venäjän yhtenäistämispolitiikan tiukentuessa 1890-luvun jälkipuoliskolta erityisesti sanomalehdet joutuivat tiukkaan kontrolliin, kun taas kirjojen ja aikakauskirjojen
ennakkotarkastus ”ei yleensä ollut aivan yhtä” ankaraa. Se näkyy selvästi
myös Santeri Ivalon Oman Maan ensimmäiseen painokseen kirjoittamasta sensuuria koskevasta artikkelista, jonka muotoilut ovat kaikkea
muuta kuin poliittisesti neutraaleja.48
Ennakkosensuuri lakkasi suurlakon jälkimainingeissa marraskuussa 1905, jonka jälkeen Suomessa oli pari vuotta painovapaus vuoden
1906 perustuslakisäädöksen perusteella. Vuodesta 1909 lähtien tilanne
kiristyi jälleen, vaikka varsinaista etukäteistarkastusta ei samassa mittakaavassa kuin aiemmin pantukaan toimeen. Maailmansodan sytyttyä
1914 Suomessakin astui voimaan sanomalehtiä koskenut sotasensuuri.
Suomen itsenäistyttyä tammikuusta 1919 lähtien tasavallassa on sotaaikoja lukuun ottamatta vallinnut painovapaus.49

Oman Maan julkaisuprosessi ja teoksen perusrakenne
E. G. Palmén esitteli kirjahankettaan WSOY:n johtajistoon kuuluneelle
Kaarle Krohnille lokakuussa 1905, joka innostui ajatuksesta. Samaan
20 petri karonen ja antti räihä

aikaan Suomen poliittinen ilmapiiri oli selvästi edeltäneitä vuosia väljempi. WSOY:n toimitusjohtaja Werner Söderström oli vieläpä varannut ”ei-tuottaville” hankkeille erillisen määrärahan, joten tilanne alkoi
näyttää valoisalta. WSOY:n johtokunta teki parissa päivässä julkaisemispäätöksen. Pian kävi ilmi, että sarja ei todellakaan tulisi tuottamaan julkaisijalleen tappiota, sillä vihkoina levitetty julkaisu osoittautui erittäin
myyväksi.50
Oman Maan julkaiseminen lähti ripeästi käyntiin, sillä ensimmäinen vihko ilmestyi syyskuun lopussa 1906 vain noin neljä kuukautta
kustannussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 1900-luvun alussa julkaistiin kirjallisuutta usein vihkoina, mikä tässä tapauksessa tarkoitti,
että kukin vihko oli laajuudeltaan kolme tai neljä painoarkkia (kukin 16
sivua); myöhemmin normiksi tuli julkaista neljä painoarkkia kerrallaan.
Teoksen houkuttelevuutta lisäsi se, että kunkin vihon hinta oli ajalle
edullinen yksi markka. Teoksen tilausilmoituksessa elokuussa 1906
kirjoitettiin: ”Onhan päämäärä oleva se, että Suomen mies kerran saa
omalla kielellänsä ammentaa kirjallisuudesta”. Painosmäärä oli aluksi
7 000 kappaletta, mutta se nousi lopulta yli 10 000:een. Teoksen ilmestyminen viivästyi muun muassa sarjan laajentumisen myötä. Viimeiset
vihot julkaistiin vuoden 1911 lopulla, jolloin teoksen laajuus oli kasvanut
suunnitellusta 55:stä 77 vihkoon.51
Oma Maa jaettiin Carlénin teoksen tapaan kalenterivuoden mukaisesti, mikä osoittautui monitieteisen ja usein vaikeasti ”lokeroitavan”
aineiston käsittelyssä mainioksi menetelmäksi. Välttämällä tietosanakirjamaista aakkosellista rakennetta estettiin vihkojen ilmestymisen viivästyminen, vaikka joku kirjoittajista ei olisikaan saanut tekstiään sovitusti
valmiiksi. Rakenne mahdollisti puuttuvan jutun paikkaamisen valmiiksi
ajoissa tulleella tekstillä.52 Kääntöpuolena oli kiistatta sirpalemaisuus
ja kokonaiskuvan osittainen hämärtyminen, kun isojakaan teemoja ei
voitu aina käsitellä yhdessä ja samassa paikassa.
Kaikista kolmesta Oma Maa -painoksesta tehtiin aikanaan laajat hakemistot. Kolmiportaisten hakemistoryhmittelyn − kirjoittajien mukainen
aakkosjärjestys, pääartikkeleiden teemojen mukainen järjestys sekä aakkosellinen nimi- ja aiheluettelo − avulla täsmällistä tietoakin haluava lukija pystyi suunnistamaan helposti oikeaan kohtaan. Hakemiston kolmioma maa -kirjasarja jainstituutioiden historia 21

portaisuus korosti asiantuntijoiden laajojen esitysten merkitystä, sillä lyhyet kuukausi- ja päivämuistot mainitaan erikseen vasta aakkosellisessa
nimi- ja aineistoluettelossa, jossa teosta tarkastellaan kokonaisuutena.53
Rekrytoidakseen päteviä kirjoittajia Palmén laati maan tunnetuimmille tiedemiehille kiertokirjeen, jossa korostettiin yhteistyön merkitystä,
jotta laaja teossarja valmistuisi säällisessä ajassa. Palmén tähtäsi koko
ajan siihen, että teossarja saataisiin julkisuuteen mahdollisimman nopeasti. Mitä ilmeisimmin taustalla oli pelko, että ”suojasää” ei jatkuisi ja
”Bobrikovin ajat” palaisivat.54 Lähes kaikki mukaan pyydetyt kirjoittajat
sitoutuivat hankkeeseen, mukaan lukien päätoimittajan ankarat poliittiset vastustajat. Ensimmäiseen painokseen kirjoitti yli sata Helsingin yliopiston opettajaa ja virkamiestä, joten puolet tekijöistä tuli maan ainoasta yliopistosta. Monet muutkin asiantuntijat ovat helposti identifioitavissa aikakautensa yhteiskunnalliseen, tieteelliseen ja poliittiseen eliittiin.55
Palménin alustavissa suunnitelmissa historialla oli todella merkittävä
osuus kokonaisuudesta, mutta Oman Maan laajennuttua alkuperäisestä
merkittävästi menneisyyden osuutta supistettiin. Silti historian alaan
suoraan kuuluvien aineistojen merkitys on kaikissa kolmessa painoksessa iso. Gunnar Suolahti arvioi, että ensimmäisen painoksen sisällöstä
peräti kaksi kolmasosaa oli ”historiallista tietoa”.56
E. G. Palménin kokoelmaan kuuluvassa lähetettyjen kirjeiden ja kirjekonseptien joukossa ei ole kovin paljon instituutioiden historiaan liittyvää aineistoa, sillä ensinnäkin Palménin lähettämiä kirjeitä on säilynyt
vain niukasti. Toisaalta suurin osa kirjeistä on mennyt muille kuin Oma
Maa -teoksen pääkirjoituksista vastuussa olleille henkilöille, tai ne eivät
koske lainkaan kyseisen teoksen ensimmäisen painoksen valmistusajankohtaa vaan tavallisimmin paljon sitä varhempaa jaksoa. Kiinnostavia
ovat luonnollisesti sekä Werner Söderströmille henkilönä että Werner
Söderström osakeyhtiölle lähetetyt kirjeet (vuosilta 1907–1919 yhteensä
13 kpl ).57
E. G. Palmén kuvasi itse Aika-aikakauskirjan artikkelissaan jo 1907
Oman Maan taustoja ja totesi, että monet epäilivät hanketta aluksi. Lisäksi suunniteltu kova julkaisutahti – vihko, kaksi tai jopa useampia
kuukaudessa – tuntui hurjalta.58 Asenne näkyi myös esimerkiksi sanomalehtien kommenteista59, tosin suhtautuminen hankkeeseen oli lähes
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alusta pitäen poikkeuksetta positiivista.60 Vaikka Palménin ajatuksena
oli ensi sijassa tuottaa kansanvalistuksellista ja sivistystä kohottavaa aineistoa, näkyi jo alusta alkaen, että päätoimittajan nälkä kasvoi syödessä.
Tekstien painopiste muuttui uusien tulosten tuottamiseen: ”Uutta, parhaasta päästä uutta oli tarpeen, jotta teoksesta voisi tulla todellinen aarreaitta, mistä suomalainen saa tietoja omasta maasta ja kansasta, tietoja
sellaisia, jotka voivat vähemmin lukeneellekin tulla vastaisten opintojen
ja mietiskelyjen perustukseksi.”61
Oman Maan ensimmäinen painos myytiin loppuun viitisen vuotta
viimeisen osan ilmestymisen jälkeen. Suomi itsenäistyi ja monet artikkelit alkoivat näyttää vanhentuneilta ja uusiakin avauksia tarvittiin.
Siksi WSOY ryhtyi laatimaan osin uudelleenkirjoitettua laitosta, josta
tuli vielä aiempaankin laajempi, sillä sarjan sivumäärä kasvoi 4 840:sta
6 300:een. E. G. Palmén ehti suunnitella uuttakin painosta, mutta hänen kuoltuaan joulukuussa 1919 uusiksi toimittajiksi tulivat professorit
Kaarle Krohn, G. Melander ja K. O. Lindeqvist sekä toimitussihteeriksi Yrjö Karilas. Kuutena laajana niteenä ilmestynyt teos ilmestyi edelleen vihkoina vuosina 1919–1925. Se ylitti painosmäärissä edeltäjänsä
(12 000). Itsenäistymisen vaikutuksesta ennen muuta sotalaitoksen ja
1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten tapahtumien osuus kasvoi aiemmasta, minkä lisäksi varsinkin teossarjaan lisätyissä uusissa
artikkeleissa arvioitiin entistä kriittisemmin keisarikauden loppuvaiheita. Kuten tämän teoksen useissa artikkeleissa osoitetaan, korostamalla
kansallisvaltion syntyä ja venäläisvastaista taistelua pystyttiin suurelta
osin väistämään vuosia 1917–1918 koskevia kiusallisia ja kansallista yhtenäisyyttä hajottaneita kysymyksiä.62
Toisen maailmansodan jälkeen julkaistiin vielä kolmaskin Oma Maa
-painos, mutta tuolloin aikakausi oli kokonaan toinen, kuten kirjoittajakuntakin. Vuosina 1958–1962 ilmestyneen sarjan päätoimittajana oli
Edwin Linkomies, joka ensimmäisen niteen esipuheessa todisti kyseessä olevan ”kansallinen tietoteos”. Vaikka Linkomies auliisti myönsi varhempien julkaisujen arvon – myös teoksen rakenne oli säilytetty entisellään – niin silti käsittelyn painopiste siirtyi ”ratkaisevasti” nykypäivään:
kyse oli ”ennen kaikkea itsenäisen Suomen kuvaamisesta”. Linkomies
sai houkuteltua jopa presidentti Urho Kekkosen kirjoittamaan henkilöoma maa -kirjasarja jainstituutioiden historia 23

kuvan edeltäjästään J. K. Paasikivestä.63 Tämänkin painoksen merkitys
historiantutkimukselle ja historiatietämykselle oli pitkällä aikavälillä
merkittävä, sillä teoksen pohjalta julkaistiin monissa yliopistoissa vuosikymmeniä kurssikirjana ollut teos Suomen talous- ja sosiaalihistorian
kehityslinjoja.64
Oheinen taulukko kertoo eri painoksissa käytettyjen artikkeleiden
kirjoittajien määrästä:
Taulukko 1. Oman Maan kirjoittajien lukumäärä eri painoksissa.

Painos

Kirjoittajien
määrä

Painoksen niteet

Sivumäärä

1910-luku

209

6

5 130

1920-luku

243

6

6 300

1950-luku

266

12

5 750

Lähde: Oman Maan eri painokset; Oman Maan hakemistot 1912, 1926, 1963.

1910- ja 1920-lukujen painosten lähempi tarkastelu osoittaa, että julkaisuissa käytettiin 153 yhteistä asiantuntijaa. Kuitenkin monia artikkeleita
oli perusteellisesti muokattu tai alkuperäisten kirjoittajien rinnalle oli
otettu uusia alojensa erityisosaajia. Kolmanteen painokseen mennessä
sukupolvenvaihdos oli täydellinen, sillä siitä vain kolme henkilöä – K.
W. Hoppu (satamat), Arvo Ylppö (lastentaudit) ja E. A. Berg (tiedonvälitys) – olivat olleet mukana jo Oman Maan toisessa painoksessa.
Painopisteiden muutokset näkyvät myös teosten artikkeleiden jakautumisesta erityyppisiin juttuihin. Tarkastelun perustana on käytetty kunkin teoksen monipuolisia ja huolellisesti laadittuja hakemistoja. Oheisessa asetelmassa on jokainen artikkeli laskettu niin monta kertaa kuin
se on mainittu hakemistossa; artikkeleiden määrä ei siis varsinkaan
kahden ensimmäisen painoksen kohdalla ollut aivan yhtä suuri kuin
taulukosta voisi päätellä. Virhemarginaali ei silti ole kovin merkittävä,
minkä lisäksi laskutapa korostaa aikalaisten luokitteluperusteita.
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Taulukko 2. Oman Maan artikkeleiden jakauma eri painoksissa systemaattisten
kirjoitusten luettelojen mukaan.

Artikkelin
teema

1910luvun
painos

%

1920luvun
painos

%

1950luvun
painos

%

Yhteensä

%

Instituutiot

235

46

229

46

225

52

689

48

Henkilöt

109

21

80

16

17

4

206

14

Paikkakunnat/
maakunnat jne.

22

4

18

4

14

3

54

4

Muut

150

29

172

34

175

41

497

34

Yhteensä

516

100

499

100

431

100

1446

100

Lähde: Oman Maan hakemistot 1912, 1926, 1963.

Hakemiston otsikoiden perusteella noin puolet kaikkien painosten artikkeleista kohdistui jokseenkin suoraan instituutioihin, laitoksiin sekä
erimuotoisiin organisaatioihin. Sen lisäksi suoraan tematiikkaan liittyvää aineistoa on mitä suurimmalla todennäköisyydellä sekä henkilöihin
että erilaisiin alueisiin liittyvissä kirjoituksissa. Määrällisesti instituutioita koskevia juttuja oli 1910-luvulta 1950-luvulle jokseenkin yhtä paljon.
Sen sijaan ”ei-institutionaalisten” esitysten määrä kasvoi ennen muuta
yksittäisiä henkilöitä käsittelevien artikkelien kustannuksella. Vain hieman kärjistäen toisen maailmansodan jälkeen oman erikoisartikkelin
saadakseen oli oltava joko Runebergin ja Topeliuksen veroinen kansallissankari, tasavallan presidentti tai marsalkka. Painopisteen muutos
kertonee paitsi ajan muutoksesta ylipäätään myös siitä, kuinka kiinnostunut henkilö- ja sukuhistoriasta E. G. Palmén oli aikanaan ollut.

Tutkijoiden lähestymistavat ja teoksen rakenne
Tekstien lähiluku yhdistää tutkimusmenetelmänä kaikkia tämän teoksen artikkeleita, mikä tarkoittaa kaikille kirjoittajille yhteisten Oma Maa
-aineistojen tulkintaa eri näkökulmista. Lähestymistapa mahdollistaa aioma maa -kirjasarja jainstituutioiden historia 25

neistojen syvällisen analysoinnin, kerrontarakenteiden avaamisen sekä
eri kanteilta tulkittujen aineistojen vivahteiden esiin nostamisen. Tämän
teoksen tarkoituksena on luoda kokonaiskuva suomalaiskansallisen historiakuvan kehityksestä yli puolen vuosisadan ajalle ulottuvan, suomalaisia mielikuvia vahvasti muokanneen kirjasarjan kolmen painoksen
avulla. Kirjoittajat ovat kuitenkin tiedostaneet – osin kantapään kautta,
sillä aineisto on monessa tapauksessa suorastaan valtava – että ristiriidattomien tulkintojen tekeminen on toisinaan hyvin vaikeaa. Teoksen
artikkelit perustuvat sekä laajaan, kutakin aihealuetta käsittelevään aikalais- ja viimeisimpään tutkimuskirjallisuuteen että niiden avulla tehtyihin vertailuihin ja analyyseihin.
Aihepiirien laajuuden vuoksi on ollut välttämätöntä keskittyä ja viitata
kussakin artikkelissa vain aihealueiden keskeisimpään ja tutkimustehtävän kannalta relevanteimpaan tutkimuskirjallisuuteen. Sama rationaalinen menettelytapa on vaikuttanut väistämättä myös itse teoksen
rakenteeseen. Kirjoittajat ovat yhteisissä kokoontumisissaan rajanneet
kirjan sisällön nyt käsillä oleviin teemoihin, jotka ovat nousseet tutkimusaineistojen läpikäynnin ja pitkällisten pohdintojen jälkeen kaikkein
keskeisimmiksi. Valinta ei suinkaan tarkoita, etteivätkö tekijät tunnistaisi ja tunnustaisi muiden mahdollisten instituutioiden ja rakenteiden
olemassa oloa ja merkitystä. Tutkimusryhmän jäsenten on silti pitänyt
rajata kulloistakin tutkimuskohdetta raskaalla kädellä, koska kaikkien
tärkeimpienkään näkökulmien ja debattien yhdistäminen yhteen kirjaan
ei realistisesti ollut mahdollista. Juuri kiinnittämällä huomiota Oman
Maan teksteistä kenties puuttuviin teemoihin, kysymyksiin ja ongelmiin
pystytään selvittämään sitä, mitä Oman Maan luoma kuva historiasta ja
kulloinkin eletystä nykyisyydestä piti sisällään ja mitä ei.
Kirjoittajaryhmä on ollut alusta alkaen tietoinen valitsemansa teeman
vaikeudesta, sillä puolen vuosisadan aikana ilmestyneiden kolmen Oma
Maa -sarjan painoksen aikana maailma ja Suomikin ehti muuttua perin
pohjin. Lisäksi valittu yleinen lähestymistapa, jossa toimintaympäristönä, tulkintakehikkona ja tutkimuskohteena ovat instituutiot ja organisaatiot, on pakottanut tutkijat ottamaan ainakin teoriassa huomioon
ajallisesti lähes tuhannen vuoden periodin. Tästä ajanjaksosta on täytynyt pystyä tekemään relevantteja tulkintoja tai vastaavasti havaita asioita
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ja ilmiöitä, joita jostain syystä ei Omassa Maassa haluttu, osattu tai voitu käsitellä. Vaikka mukaan on otettu monia oleellisimmiksi katsottuja
historiografisia keskusteluja ja kiistakysymyksiä sekä Oman Maan julkaisuajoilta että niin sanotun nykytietämyksen aloilta, niin nöyrästi on
tunnustettava, että kaikkea ei mukana ole.
*
Teos jakautuu kolmeen temaattiseen osaan, jotka ovat ”Valtio, uskonto ja kansa”, ”Valtaorganisaatioiden rakentuminen ja rakentaminen” ja
”Vuorovaikutus, ’tietoisuus’ ja konfliktit”. Kukin pääjakso sisältää kolmesta neljään sekä toisiinsa että teoksen kokonaisuuteen sitoutuvaa artikkelia. Jokaisessa artikkelissa analysoidaan eri näkökulmista Suomen
kansaa, valtiota sekä Suomen menneisyydestä yleensä luotua kuvaa.
Teoksen yksitoista artikkelia rakentavat instituutioiden historian kautta
laajempaa käsitystä suomalaisesta historiakuvasta ja kulloinkin eletystä
nykyisyydestä.
Teoksen ensimmäisessä osassa ”Valtio, uskonto ja kansa” keskitytään
siihen, kuinka Omassa Maassa kuvattiin ja selitettiin Suomen valtion rakentumista. Osioissa tutkitaan teossarjan käsityksiä valtiosta ja valtiontaloudesta, kirkon ja uskonnon roolista suomalaisessa yhteiskunnassa
sekä analysoidaan kotitalous-tematiikan syrjäyttäneen perhe-instituution
kehittymistä keskeisimmäksi toiminnalliseksi pienyksiköksi. Kaikissa
Oman Maan painoksissa kertomus siitä, kuinka Suomi irtaantui ensin
Ruotsista ja saavutti sata vuotta myöhemmin itsenäisyytensä, oli tapahtumasarjana loppujen lopuksi varsin ongelmaton. Kirkko ja uskonto
sisälsivät nekin institutionaalisesti vain niukasti konflikteja, joskin uskonnon rooli suomalaisen kansakunnan rakentajana painottui kahdessa
ensimmäisessä painoksessa. Suomalaisessa perheideologiassa puolestaan korostettiin muutosta, sillä ydinperhe ja koti syrjäyttivät esimodernin talonpoikaisen kotitalouden asiantuntijoita kiinnostavana ja heidän
huomionsa saaneena yksikkönä; ”tulevaisuuden yhteiskunta” rakentui
ydinperheiden varaan.
Jaksossa ”Valtaorganisaatioiden rakentuminen ja rakentaminen”
analysoidaan Oman Maan kirjoittajien kuvaa erilaisista hallinto-orgaoma maa -kirjasarja jainstituutioiden historia 27

nisaatioista ja niiden toimijoista, virkamiehistä. Artikkeleissa erilaiset
”laitokset” ja niiden organisoituminen saavat paljon huomiota osakseen,
koska tällainen ”laitosmainen” ajatustapa vallitsi pitkään ja todisti osaltaan, kuinka valtion ajateltiin rakentuvan erilaisista osaorganisaatioista.
Myös – ja ehkä ennen kaikkea – sota- ja oikeuslaitos olivat 1900-luvun
alun Suomessa hyvin politisoituneita keskustelunaiheita. Niiden poliittisuus keskittyi ennen muuta sisäpoliittisiin ja sosiaalisiin näkökulmiin.
Tarkastelutapa muuttui kuitenkin huomattavasti vuosisadan jälkipuoliskolle tultaessa, aivan samoin kuin terveydenhoidon ja sosiaaliturvan
käsittely. Edellä mainitut valtaorganisaatiot olivat keskeisiä kansakunnan
omakuvan rakentajia. Juuri näissä teksteissä kulloinenkin kirjoitusaika
ja sen historiakäsitykset saavat analyysissä osakseen runsaasti huomiota.
Kolmannessa osassa ”Vuorovaikutus, ’tietoisuus’ ja konfliktit” tutkitaan sitä, minkälaisen kuvan Oma Maa loi yhtäältä Suomen kansan
mahdollisuuksista osallistua omien asioidensa hoitoon kansanedustuslaitoksessa sekä toisaalta hallitsijan oikeuksista ja velvollisuuksista
maan isänä ja oikeudenmukaisena valtiaana. Siirtymä Suomen kansaa
varhaisempina aikoina edustaneista parhaista yksilöistä kansanvaltaisen vuorovaikutuksen malliin on silmiinpistävä. Kansan yleisen tietoisuuden ja ymmärryksen kasvattamisessa olivat keskeisiä tiedonvälitys
ja koulujärjestelmä. Niitä tarkastelevissa artikkeleissa tutkitaan sekä
tiedonvälityksen ja koulujärjestelmän nopeaksi kuvattua kehitystä että
asetetaan instituutiot aikansa muuttuvan yhteiskunnan osaksi. Vastarintaa eri muodoissaan käsittelevä artikkeli päättää teoksen; vastarinta
ei muodostanut Omassa Maassa edeltävien lukujen kaltaista selkeää kokonaisuutta, sillä rähinöinti, vastarinta tai vallankaan kapinointi eivät
kuuluneet Oman Maan kirjoittajakunnan lempi- tai painoaloihin – paitsi
siinä tapauksessa, että mainituilla normaaleista menettelytavoista raskaasti poikkeavilla keinoilla saatiin jotain merkittävää lisäarvoa Suomen
kansan kehitykseen tai itseymmärrykseen. Siten artikkeli on rakennettu
tiettyjen Suomen historian(kirjoituksen) murrosaikojen ja -tapahtumien
tulkinnoista luotujen näkemysten analyysille.
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Valtion synty, resurssit ja kehitys
Petri Karonen ja Antti Räihä

Johdanto
Tässä artikkelissa analysoidaan sitä, kuinka Omassa Maassa kuvattiin ja
selitettiin Suomen valtion rakentumista. Tekstissä keskitytään teossarjan käsityksiin valtiosta, valtiontaloudesta ja verotuksesta, sillä aihepiiriä koskevissa artikkeleissa juuri nämä teemat nousivat keskeisimmiksi.
Kyseisten teemojen painottuminen ei ehkä loppujen lopuksi ollut kovin
yllättävää, sillä 1900-luvun alkupuolen painosten ilmestymisaikaan Suomen status valtiona oli joko kiistanalainen tai parhaimmillaankin vielä
heikko.
Oman Maan valtiota ja valtion ideologista ja teoreettista rakentumista
koskevissa artikkeleissa on useita kerrostumia. Teossarjan kahta ensimmäistä painosta leimaa suomalaisuuden voimakas rakentaminen yhtäältä laillisuustaistelun ja venäläisyyden vastustamisen ympärille ja toisaalta ruotsalaisuuden ja Ruotsin merkityksen vähentämiselle. Kolmannesta
painoksesta nämä näkökulmat puuttuvat lähes kokonaan, sillä 1950-luvun jälkipuoliskolla Suomea tarkasteltiin kansainvälisen yhteistyön ja
vähitellen yhdentyvän Euroopan kautta. Suhde suureen itäiseen naapuriin oli sotien jälkeen muuttunut verrattuna vaikkapa ensimmäisen
painoksen kirjoitusaikaan, joten muutamat aiemmin keskeiset teemat
kuten Vanhan Suomen lahjoitusmaaproblematiikka ja Suomen kansan
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asemaa poleemisesti eri aikoina tarkastelleet artikkelit poistettiin teossarjasta. Kolmannessa painoksessa ei myöskään perusteltu Suomen valtiollista olemassaoloa yksittäisten merkkihenkilöiden välityksellä, vaan
hallitsijoiden, sotapäälliköiden ja muiden suurmiesten sijaan huomio
kiinnitettiin taloudellisiin ja sosiaalisiin ilmiöihin.1
Artikkelia varten on luettu 1910- ja 1920-luvun painoksissa ”Valtio- ja
kunnallistaloutta” -kokonaisuuden alla olevat artikkelit sekä käyty läpi
hakemistossa mainitut valtioon viittaavat hakusanat. Tosin 1910-luvun
painoksessa ei ole ainuttakaan suoraan ”valtioon”2 liittyvää käsitettä, eikä
valtiota määritellä yhdessäkään kirjoituksessa eksplisiittisesti. Toisessa painoksessa3 tilanne on muuttunut jossain määrin, sillä ”valtiosta”
puhutaan valtiosäännön, valtiontalouden ja valtionvelan yhteydessä.4
Kolmas painos eroaa merkittävästi edeltäjistään selkeällä yhteiskuntatieteellis-sosiaalipoliittisella painotuksellaan, joten tutkimusaineisto
koostuu pääasiassa ”Valtiojärjestelmä ja hallinto”- sekä ”Talouselämä”otsakkeiden alle sijoitetuista artikkeleista. Talvi- ja jatkosodan jälkeisen
Suomen polttavia sosiaalisia kysymyksiä käsiteltiin talous- ja sosiaalihistorian avulla.5
Artikkelin avaa Oman Maan kuvaus Suomen itsenäistymisestä valtion
rakentamisen näkökulmasta, jonka jälkeen pohditaan instituutioiden
rakentumisen teoreettisia perusteluja. Artikkelin lopulla analysoidaan
kirjasarjan arviota siitä, mitä valtion ylläpito ja kehittäminen eri aikoina
maksoivat − niin inhimillisinä resursseina kuin muina tuotannontekijöinä.6

Suomen tie itsenäisyyteen valtion
perustamisen näkökulmasta
Suomen irtaantuminen ensin Ruotsista ja sitten itsenäisyyden saavuttaminen esitetään Oma Maa -kirjasarjassa varsin ongelmattomana tapahtumasarjana, jonka tuloksena Suomesta tuli riippumaton toimija.
Teossarjan toisen painoksen kirjoittajille itsenäisyys oli ”kansamme tähänastisen historian kaikkein merkillisin ja laajakantoisin tapahtuma”,
johon ”koko tähänastinen historiamme on tavallaan ollut valmistelua,
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joskin hidasta ja vaivalloista.” Kyse ei siis ollut ”valtion” muodostumisesta, vaan ”kansan” päätöksestä, vaikka Ruotsin ajalla Suomella ”oli
kaikin puolin samat valtiolliset oikeudet kuin emämaallakin.”7 Viljo
Hytösen mukaan Suomella oli tuolloin ”erikoinen valtiollinen asema”,
ja Juhana-herttualla oli 1500-luvun puolimaissa ilmeinen tarkoitus pitää ”Suomi erillään Ruotsista.” Myöhemmin saman vuosisadan lopulla
Klaus Fleming ”koetti ohjata Suomen kohtaloita valtakunnan pääosasta, Ruotsista, riippumatta.” Ajatuksena oli, että ”Suomea oli hallittava
suoraan Puolasta käsin sivu ruotsalaisten valtiolaitosten − − Suomi olisi
muodostunut Ruotsista riippumattomaksi Puolan yliherruuden alaiseksi valtakunnaksi.”8 Hytönen ei näe ristiriitaa ajatuksessaan toisen
valtion alaisuudessa olevasta riippumattomuudesta, mikä ajatus tosin
oli sisäänkirjoitettu jo autonomian ajalla kirjoittaneille ensimmäisen
painoksen asiantuntijoille. Muille teossarjan kirjoittajille ei tullut mieleenkään nostaa Puola-yhteyttä positiiviseen valoon.
1950-luvulla kirjoittaneelle Edwin Linkomiehellekin Suomen itsenäisyys syntyi ”vuosisataisen kehityksen tuloksena”. Alkuna oli varhaiskeskiajan Itämaaksi nimitetty maantieteellinen kokonaisuus. Suuri
edistysaskel otettiin, kun Suomen asukkaat viimein ymmärsivät yhteisen kielen ja yhteisten etujen merkityksen.9 Historian professori Aulis
J. Alaselle instituutiot merkitsivät jo enemmän, sillä hänelle Porvoon
valtiopäivät oli yksi tärkeimmistä käännekohdista matkalla kohti itsenäisyyttä.10 Vaikka Suomesta tuli vuonna 1809 valtio, oli ”kansalaismielen” synty hitaampi prosessi.11 Suomesta muodostui näin eräänlainen
sisällötön valtiorakenne; niinpä kansallishengen puute selitti osaltaan
Porvoon valtiopäiviä seurannutta ”valtioyötä”. Suomen itsenäisyyden
aatteellisista edellytyksistä kirjoittaneelle Mikko Juvalle eurooppalaisten vallankumousten vuosi 1848 oli vedenjakaja Suomessakin. Hänelle
1800-luvun alkupuolen isänmaallisuus oli, lukuun ottamatta talonpoikien kotiseutukiintymystä, konservatiivista ja sivistyksellistä. Yhtäältä
haluttiin säilyttää Suomen ”Ruotsin vallan perintönä saavuttama erityisasema” ja sen ”länsimainen sivistysmuoto”. Toisaalta haluttiin kehittää
Suomen kielen asemaa.12 Nämä teemat olivat olleet keskeisiä ensimmäisestä painoksesta lähtien, joten tulkinnat eivät olleet paljon muuttuneet
puolessa vuosisadassa.
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Oman Maan Suomi oli jatkuvasti alttiina vihollisen – lue: Venäjän
− hyökkäyksille ja hävityksille. Suuri Pohjan sota (1700–1721) ja isoviha
(1713–1721) olivat käännekohta, jota pikkuviha (1742–1743) vain vahvisti.
Kirjoittajien yhteinen näkemys oli, että nämä miehityskaudet osoittivat
vääjäämättä, että ”Ruotsi” ja ”Suomi” tulisivat eroamaan toisistaan ennemmin tai myöhemmin.13 Kirjoittajien näkökulma oli häpeämättömän
kansallinen, sillä Suomi esiintyi omana yksikkönään jo paljon ennen
kuin se todellisuudessa sellainen oli edes villeimmissä kuvitelmissa.14
Kustaa III:n Venäjän sodan aikana 1780-luvun lopulla tehtiin
suunnitelmia, joissa ”omat kansalaiset” eli Anjalan miehet ryhtyivät
neuvotteluihin Venäjän keisarinna Katariina II:n kanssa: ”Tämä hanke ei syntynyt pelkästä hetken päähänpistosta”. Viljo Hytöselle G. M.
Sprengtportenin ja hänen hengenheimolaistensa epäonnistunut suunnitelma näyttäytyi positiivisena. Sittemmin Porvoossa 1809 ”[k]ysymys
oli vain siitä, minkä aseman Suomi Venäjän yhteydessä tulisi saamaan.
Maamme onneksi oli joukko miehiä, erittäinkin entisiä Anjalan liiton
jäseniä, jotka innokkaasti ryhtyivät työskentelemään sisäisen itsenäisyyden hankkimiseksi maallemme.”15 Linkomiehen mukaan suomalaisten
1700-luvun itsenäisyyspyrkimyksillä oli välillistä vaikutusta siihen, että
Suomi sai Venäjän hallinnassa autonomisen aseman. Merkillepantavaa
oli myös, että Suomen kansaan oli juurtunut ”pohjoismainen vapauden
käsitys”. Suomen talonpoikaisto oli läpi vuosisatojen säilyttänyt ”omanarvontuntonsa”. Vapaus käsitettiin ”ihmisarvoisen elämän ehdoksi”.16
Anjalan liiton ja Liikkalan nootin allekirjoittajia on sittemmin kohdeltu monissa yhteyksissä huomattavasti kovakouraisemmin ja perustellusti pidetty heitä maanpettureina ja onnenonkijoina, jos kohta aateliston
yleinen ajatusmaailma ja laittomuuksiin sortuneen hallitsijan vastustaminen ovat saaneet myös ymmärrystä osakseen.17
Hytösen mukaan Suomen hyvään asemaan Venäjän yhteydessä vaikuttivat myös suomalaisten vahvat esitykset sodassa, mikä antoi ”venäläisille vallanpitäjille aihetta vakavammin käsitellä Suomen kysymystä
ja halua antaa suurempaa arvoa vastustajalle, joka kykeni osoittamaan
kieltämätöntä urhoutta.” Edelleen suomalaisen lähetyskunnan edustajat,
”valtiomiehet”, olivat tärkeitä toimijoita Suomen itsemääräämisoikeuden
rakentamisessa.18
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Suomalaiset olivat sittemmin lojaaleja Venäjän valtakunnalle aina
Aleksanteri III:n hallituskauden alkuun saakka. Helmikuun manifesti
1899 kuitenkin ”− − merkitsi itse asiassa itsemääräämisoikeutemme
lakkauttamista.”19 Mikko Juvan mukaan suomalaisen isänmaallisuuden
päälinjat, snellmanilainen kansan henkiseen ja aineelliseen lujittamiseen tähdännyt suunta sekä poliittis-vapaamielisen isänmaallisuuden
linja erkanivat tällöin toisistaan. Viimeksi mainitun linjan kannattajien
mukaan Suomen perustuslaillista eritysasemaa oli loukattu eikä siihen
voitu reagoida muuten kuin passiivisella vastarinnalla.20 Oma Maan
ensimmäinen painos edustaa passiivista vastarintaa koko voimallaan,
kuten eri yhteyksissä on käynyt ilmi.
Maaliskuun vallankumouksen 1917 jälkeen Suomi sai itsemääräämisoikeutensa takaisin. Eduskunnan seuraavana kesänä hyväksymä
valtalaki jätti Venäjän hoitoon vain ulkopolitiikan ja sotilasasiat. Lokakuun eduskuntavaaleissa enemmistönsä menettäneet sosialidemokraatit ”päättivät nyt lopullisesti astua vallankumouksen tielle liitossa venäläisten aatetoveriensa kanssa”. Venäjän marraskuun vallankumouksen
jälkeen he ”tahtoivat edelleenkin pitää kiinni heinäkuun valtalaista,
mikä pysytti Suomen sotilaallisesti Venäjän yhteydessä”. Silti eduskunta sitkeiden neuvotteluiden jälkeen otti korkeimman vallan ja hyväksyi
6.12.1917 hallituksen itsenäisyysjulistuksen.21 Suomi oli itsenäistynyt,
mutta ”mitä julkeinta mielivaltaa” harjoittanut venäläinen sotaväki oli
häädettävä maasta.22 Edwin Linkomiehelle Suomessa olleen venäläisen
sotaväen poistaminen valtakunnasta oli edellytys Suomen riippumattomuudelle. Se osoittautui kuitenkin mahdottomaksi suomalaisen vasemmiston luisuttua ”vallankumouksen tielle”.23 Yhteiskunnan voimia
ei saatu koottua itsenäistymisen jälkeen yhteiskunnalliseen rakennustyöhön, eivätkä olot olleet ”edes lähimain normaalit”. Isänmaallisen innostuksen sijaan mieliala pysyi painostavana, sillä lopullisen riippumattomuuden saavuttaminen oli kyseenalaista ja valtiovallan auktoriteetti
oli ”arveluttavasti alentunut”.24
Senaatin viisi jäsentä siirtyi Vaasaan tammikuun lopussa 1918 ja ryhtyi ripeästi ”puolustamaan isänmaata”. Sotajoukon kokoaminen ja kaikki
muutkin toimet ”sujuivat oivallisesti”25, vaikka sotaväen ja siviilien muonitus ja varustaminen aiheuttivat toisinaan suuria vaikeuksia. Hallinnon
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sujuvuuden varmistamiseksi perustettiin väliaikaisia keskusvirastoja,
joina saivat toimia alueen piiri- ja lääninhallinnon laitokset.26

Valtion synnyn teoreettiset perusteet
Edellä esitetyn Suomen valtion synnyn perustarinan kulmakivi oli synnyn ajoittaminen vuoden 1809 tienoille. Yksi varhaisimpia tällaisia
kirjoituksia on ensimmäisen painoksen tiivis päivämuisto syyskuun
26. päivältä, jossa kerrottiin Aleksanteri I:n salaisesta käskykirjeestä
Suomen kenraalikuvernööri Steinheilille vuodelta 1808. Keisarin tahto oli, että ”Suomen kansaa” oli kohdeltava paremmin kuin ”Ruotsin
vallan aikana”. Sen myötä ”Suomelle oli annettu valtiollinen olemus”.
Kirjoituksessa todetaan myös, että ”myöhempien aikojen tieteellisvaltiollisessa kiistassa Aleksanteri keisarin todellisista tarkoituksista
Suomeen nähden tämä todistuskappale on erittäin todistavaa laatua.”27
Tällainen autenttisiin ja kiistattomia tosiasioita sisältäviin asiakirjoihin viittaaminen ja niiden todistusarvon nostaminen todisteeksi oli
selkeä strategia ennen muuta ensimmäisessä, mutta myös toisessa
painoksessa.
Silti ”Suomen valtio” tohdittiin määritellä ensimmäisen kerran eksplisiittisesti vasta toisessa painoksessa. Robert Hermansonin sanoin
”Suomi on täysivaltainen tasavalta − − Suomi on valtio. − − täysivaltainen
tasavalta − − ei ole minkään muun valtiovallan alainen, vaan − − sillä
itsellään on ylin valta alueellaan”.28
Valtion maantieteellisestä suvereniteetista ei 1910-luvun painoksessa
voitu puhua lainkaan, mutta 1920-luvulla itsenäisen Suomen alueen
rakentuminen esiteltiin tarkasti.29 Kolmanteen painokseen kirjoittaneen
Ragnar Numelinin mukaan Suomen valtion rajat olivat muuttuneet toistuvasti alueen niin sanotun välisijainnin vuoksi. Muutokset koskivat
lähes yksinomaan Suomen itärajaa, jonka siirtymät olivat seuranneet
”nousevia ja laskevia tahteja”. Viimeisen kerran nousu oli koettu Tarton
rauhan aikaan, sittemmin laskeva suuntaus nähtiin ensin Moskovan
ja sitten Pariisin rauhassa. Suomella ei Numelinin mukaan ollut enää
mitään edellytyksiä uusiin suurpoliittisiin suunnitelmiin, vaan tasavalta
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halusi ”rauhassa täyttää tehtävänsä Euroopan pohjoisimpana sivistysvaltiona”.30
Oman Maan kolmannesta painoksesta jätettiin kokonaan pois varhempien laitosten avainteksti Suomen kansan asemasta. Teemaa toki
sivuttiin useissa yhteyksissä. Erik Castrén käsitteli Suomen menneisyyttä Tarton rauhan ja ennen muuta toisen maailmansodan jälkeisen
tilanteen kautta: tällöin ei ollut enää tarvetta perustella Suomen valtiollista olemassaoloa, sillä paikka oli ansaittu, kun Suomi oli hyväksytty
kansainvälisen yhteisön jäseneksi. Castrénin mielenkiinto kohdistui erityisesti Suomen asemaan valtiona suhteessa kaikkiin naapurivaltioihin.
Suomi läntisen kulttuurin etuvartiona -tematiikka oli esillä yhtä vahvasti
kuin toisen painoksen Viljo Hytösen tekstissä, vaikkakin 1900-luvun
alkua peitellymmin. Liittoutumattomuus, pohjoismainen yhteistyö ja
YK:n jäsenyys tekivät Suomesta tasa-arvoisen toimijan valtioiden joukossa.31 Itsenäinen ja suvereeni Suomi määräsi nyt itse valtiosäännöstään.
Niinpä Antti Hannikainen erotti Suomen valtio-oikeudellisena yksikkönä sekä ruotsalaisesta että venäläisestä menneisyydestä, vaikka esimerkiksi yksityisoikeuden ala pohjautui edelleen pääosin vuoden 1734
yleiseen lakiin. Sen sijaan julkis- ja valtiosääntöoikeuden piirissä oli itsenäisyyden aikana tehty iso remontti.32
Kahdesta ensimmäisestä painoksesta on turha etsiä suoria kannanottoja Suomen asemaan Venäjän yhteydessä.33 Sinänsä näennäiseksi
osoittautuvaan varovaisuuteen lienee ollut syynä Venäjällä viimeistään
1890-luvulta alkaen noussut kritiikki suomalaisten ”oppiin Suomen valtiosta”, joka ärsytti ankarasti venäläisiä hallituspiirejä. Tuolloin ei vielä
käytetty aikanaan aikakauden yleisnimitykseksi ”Venäjän vallan ajan”
rinnalle noussutta autonomia-käsitettä34. Ruotsissa autonomia-käsite
poliittis-valtiollisessa merkityksessä ilmaantui kieleen Svenska Akademiens Ordbokin mukaan vasta 1800-luvun viimeisillä vuosikymmenillä. Suomalaisia aikakauslehtiä koskevan digitaalisen Peri+-tietokannan
aineistojen perusteella käsite ”autonomia” valtiollisessa ja modernissa
merkityksessä tunnettiin Suomessa jo 1860-luvulla35, jolloin Litterär tidskrift utgifven i Helsingfors viittasi useissa vuoden 1864 numeroissa sekä
Belgian että Unkarin tilanteeseen.
Suomeen ”autonomia” liitettiin ruotsinkielisissä aikakauslehdissä
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1880-luvun lopulla. Sittemmin venäläisten yhtenäistämistoimien voimistuttua käsitteen käyttö laajeni merkittävästi. Termiä käytettiin aluksi
lähinnä kirja-arvosteluissa ja vastaavissa esityksissä, kuten E. Schybergson Finsk Tidskriftissä (1890: 5) arvostellessaan kahta Suomen poliittista ja juridista asemaa käsitellyttä teosta. Joka tapauksessa 1890-luvulta
alkaen käsite politisoitui, ja yksin aikakauskirjoissa sitä käytettiin aikakauden sensuuri huomioon ottaen hämmästyttävän runsaasti. Historiallisessa Aikakauskirjassa varhaisimmat käsitteen hyödyntäjät olivat Oman
Maan keskeiset kirjoittajat K. W. Rauhala (1909) ja E. G. Palmén (1914).
Kiinnostavaa kuitenkin on, että Omassa Maassa käsitettä ei juuri purettu. Palmén viittasi 1907 Suomen ”kansalliseen itsehallitukseen”,36 mutta
muotoilu ei sittemmin saavuttanut yleistä suosiota, kuten ei myöskään
hänen ja U. L. Lehtosen yhdessä viljelemä ”sisäinen itsenäisyys”.37
Kahden ensimmäisen painoksen avaintekstien kirjoittaja, oikeustaistelun eturivin professori Robert Hermanson kiersi määrityskysymyksen
taitavasti artikkelissaan Suomen perustuslaeista. Kirjoittajalle perustuslait olivat valtion vallankäytön perusta. Ensimmäisessä painoksessa hän
toisti kerta toisensa jälkeen lainmukaisuuden merkitystä ja Suomen
erillisyyttä Venäjän keisarikunnasta. Artikkelin tärkein viesti lukijoille
oli, että hallitsija oli sidottu lakeihin.38
Ensimmäisen painoksen julkaisuaikaan todettiin, että ”Suomen Suuriruhtinaskunnan hallitsija on − − Venäjän keisari.”39 Asia ei kuitenkaan
ollut aivan yksiselitteisesti yksisuuntainen ja suoralinjainen, sillä vuoden 1772 hallitusmuodon (45 §) ja vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirjan (8§) mukaan hallitsijan oli annettava ”kansalleen kuninkaan vala”:
Venäjän ”hallitsijat − − ovat omakätisesti allekirjoittaneet vakuutuksen
kaikille Suomen asujamille, jossa he, melkein samoilla sanoilla kuin keisari Aleksanteri I, lupaavat säilyttää meidän perustuslait ja oikeudet lujina ja järkähtämättöminä”.40 Hermansonin kantaa kirjoitusajankohdan
laillisuustaisteluun41 palveli myös havainto, jonka mukaan ”perustuslakimme ovat nimenomaan maininneet ne lait, joiden mukaan kuninkaan tulee hallita: Hallitusmuoto, maanlain kuninkaankaari (HM:n 2§) ja
Ruotsin laki (YKV:n 2 §), sillä tämän kautta meillä on keisari Aleksanteri
I:n vahvistamissa perustuslaeissa selväsanainen sääntö siitä, että hallitsijamme tulee hallita Suomea sen omien lakien mukaan.”42
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Osmo Jussilan mukaan Suomessa oli viimeistään 1860-luvulla levinnyt niin sanottu Suomen valtioaate, joka nopeasti muuttui valtiolliseksi
separatismiksi.43 Toisin sanoen Hermanson toisti kirjoituksessaan Suomessa jo sukupolvia vallalla olleen käsityksen Suomen asemasta. Nyt
ajatusta levitettiin entistä suuremmille joukoille, koska professorien,
virkamiesten ja muun sivistyneistön näkemys edusti auttamatta vain
pientä osaa kaikista suomalaisista. Totuuden nimissä on sanottava, ettei
teksti ollut lainkaan lukijaystävällinen, mutta hänen kantansa käsiteltävään teemaan tulee lukuisten toistojen avulla kristallinkirkkaaksi.
Lainsäätämisen perusteista Hermansonin tulkinta on selkeä: ”Lakia
ei voida Suomessa säätää muutoin kuin hallitsijan ja kansaneduskunnan molemminpuolisella suostumuksella.” Siksi esimerkiksi ”perustuslainluontoisen” vuoden 1878 asevelvollisuuslain kumoaminen 1901
oli laiton.44 Samat periaatteet koskivat verotusta, sillä ”kuningas ei ensinkään saanut panna veroja eikä rasituksia kansalleen, vaan riippuivat
kaikki verot kansan omasta suostumuksesta”.45
Hermansonin mukaan Porvoossa 1809 vahvistettiin, ettei Venäjän
keisarikunnan valtiosääntö ollut voimassa Suomessa. Lisäksi maanlain
kuninkaankaari kielsi käyttämästä ”ulkomaista lakia”, ja vuoden 1772
hallitusmuodon mukaan ”Suomea on hallittava suomalaisten viranomaisten avulla.” Kuitenkin keisarilla oli yksinoikeus diplomaattisiin
suhteisiin ulkomaiden kanssa sekä sotajoukkojen ylläpitämiseen maassa.46 Toisaalta jo aikalaisille oli selvää, ettei Suomen erillisoikeuksilla ollut muuta takuuta kuin keisarin lupaus.47 Suomen itsenäisyyskysymystä
1940-luvun lopulla tutkineen Juhani Paasivirran mukaan vuoden 1809
jälkeinen ”Suomi oli suvereenisuutta vailla oleva autonominen valtio”.48
Hannu T. Klami toteaa, että suomalaisten juristien oli 1800-luvun ja
1900-luvun vaihteen venäläispaineessa perusteltua yhdistää Porvoon
tapahtumat oman aikansa teoreettisiin ja käsitteellisiin keskusteluihin,
joissa valtio-oikeudelliset määritelmät olivat huimasti selkeämpiä kuin
1800-luvun alun epämääräiset käsitykset.49 Vastaavasti Omassa Maassa
suomalaiset historiantutkijat argumentoivat nimenomaan ”autenttisilla”
lähdesitaateilla.
Keisarin vallan suuruutta Oman Maan kolmannessa painoksessa arvioinut historian professori Aulis J. Alanen totesi suomalaisille kuuluValtion synty, resurssit ja kehitys 39

neen suuriruhtinaskunnassa kaikki valta, mikä ei kuulunut keisarille.
Valtaa oli tosin vain vähän. Keisari tuskin olisi alun perinkään vahvistanut vapaudenajan valtiopäiväkeskeistä hallitusmuotoa autonomisen
Suomen hallitusmuodoksi, joten Alanen piti vuoden 1772 hallitusmuotoa ja vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirjaa suoranaisina onnenpotkuina uudessa tilanteessa.50 Näitä teemoja ei ymmärrettävästi painotettu
kovin laajasti varhemmissa painoksissa kuten ei sitäkään, että säätyjä
ei saatu Suomessa koolle pitkään aikaan vuoden 1809 jälkeen. Laillisuusnäkökulmasta katsoen oli perusteltua jättää asia vähälle huomiolle
Omassa Maassa, sillä keisari oli säätänyt hallinnollisessa järjestyksessä
useita lakeja, jotka Ruotsin kustavilaisen hallitusmuodon mukaan olisi
pitänyt hyväksyttää valtiopäivillä.51
Hermansonin mukaan Suomen perustuslait takasivat ”kansalaisille” vapauden ja turvan. ”Kansalaiset ovat hallitsijan alamaisia, joiden
tulee, uuden hallitsijan noustua valtaistuimelle, hänelle vannoa uskollisuudenvala ja sen mukaan olla hallitsijalle uskollisina ja kuuliaisina.”
Käsite kansalainen sotkettiin tietoisesti epätasa-arvoa ja alisteisuutta
korostavaan alamaisuuden käsitteeseen. Siksipä edustuslaitoksen52 rooli oli tärkeä, sillä ”korkeinta valtaa” pitävä Ruotsin kuningas ei voinut
aikanaan määrätä uutta rasitusta tai vahvistaa lakia ilman ”kansan − −
suostumusta”.53
Robert Hermanson kirjoitti toiseen painokseen uudistetun tekstin
perustuslaeista. Käytännössä kaikki autonomian aikaa koskevat osuudet oli poistettu, samoin suuri osa Ruotsin ajan säädösaineksesta, mikä
vahvistaa käsitystä 1910-luvun kirjoituksen oikeustaisteluluonteesta.54
Hermansonin mukaan lause ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle”
tarkoitti, että ”valtiovalta itse [kuuluu] yhteiskunnalle, valtiolle − − eikä
siis [ole] jollekin yläluokille eikä myöskään n. s. köyhälistölle kuuluva
oikeus.” Suomen kansalaisten tuli olla kuuliaisia ja uskollisia laeille ja
esivallalle.55 Täsmennys oli vuosien 1917–1918 taustaa vasten perusteltu.
Kolmannen painoksen ”Suomen valtiosääntö” -artikkelissa oikeustieteilijä Paavo Kastari56 ei ottanut kantaa siihen, oliko Suomella oma ”valtiosääntönsä” jo ennen maan itsenäisyyttä. Yhteinen historia Ruotsin
kanssa vaikutti silti voimakkaana vielä 1900-luvun puolivälin Suomessa.
Itsenäisen Suomen valtiosäännön jakautuminen kahteen keskeiseen
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lakiin, hallitusmuotoon ja valtiopäiväjärjestykseen, periytyi 1600-luvun
säädöksistä. Kansanvallan kannalta vuoden 1772 hallitusmuoto oli ongelmallinen, sillä se ”säädettiin niin hallitsijavaltaiseksi, että Venäjän
keisarikin mahtui sen puitteissa toimimaan Suomen valtionpäämiehenä”. Kastari tulkitsi suomalaisten turvautuneen kansallisen olemassaolonsa puolustamiseksi perustuslakiin ja sen määräyksiin autonomian
loppuaikoina ”epätoivon vimmalla”. Sama seikka selitti todennäköisesti
sen, että Suomessa perustuslain kunnioitus oli Kastarin mukaan vahvinta maailmassa.57 Hän ei sitonut 1900-luvun alun laillisuustaisteluSuomea kontekstiinsa, vaan näki 1800−1900-lukujen vaihteen alkuna
kehitykselle kohti itsenäisen Suomen vakaata ja kunnioitettua perustuslaillista asemaa.
Vuonna 1928 uusittu Suomen valtiopäiväjärjestys kirjoitettiin Kastarin mukaan sekä periaatteiltaan että yksityiskohdiltaan entisen kaltaiseksi, sillä tarvittavat muutokset saatiin aikaan Venäjän Japanin sodan ja
suomalaisten suurlakkoaktiivisuuden seurauksena.58 Antti Hannikaisen
näkemys vuoden 1928 valtiopäiväjärjestyksen taustasta on konfliktikeskeisempi. Hänen mukaansa vuoden 1906 valtiopäiväjärjestys oli laadittu
monarkkista järjestelmää silmällä pitäen ja vaati siksi uudessa tilanteessa pikaisen uudistuksen.59 Suomen hallitusmuodon säädökset saatettiin
uudelle pohjalle vuoden 1919 hallitusmuodossa, jolloin eduskunta sai
ratkaisevan päätösvallan valtiontaloudessa ja kansalaisille taattiin perusoikeudet.60 Hannikaisen esityksen perusteella itsenäisen Suomen virkamiehistö vastasi valtionhallinnon suunnasta.
Vuoden 1919 hallitusmuotoa edeltänyt, loppusyksyllä 1918 ”väkivoimalla” toteutettu monarkia-hanke oli Edwin Linkomiehen mukaan
jälkeenpäin tarkastellen lähes käsittämätön.61 Linkomies haki selitystä
tapahtumakululle ajan poliittisesta tilanteesta. Maa oli poikkeustilassa
ja uuden hallitusmuodon tarve oli ilmeinen.62 Paasikiven hallituksen on
todettu myöntäneen eräässä lausunnossa kesällä 1918, ettei ”kukaan ennen sisällissotaa ajatellutkaan kuningaskuntaa”, koska helmikuun manifestin jälkeen monarkia ei ollut suuressa suosiossa Suomessa. Anders
Huldén osoittaa kuitenkin, että on virheellistä väittää, että suunnanmuutos monarkiaan tapahtui juuri sisällissodan aikana. Paremminkin
vaikutusta oli käynnissä olleella maailmansodalla, jossa Saksan voiman
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katsottiin perustuvan juuri lujaan ja arvovaltaiseen monarkkiin. Aikalaisten mukaan Suomessa kokeiltu demokratia oli pettänyt, joten sitä
oli syytä nyt hillitä.63 Hallitusmuotokeskustelun eräänlaisena loppukaneettina Linkomies totesi kaikkien olevan nykyisin yksimielisiä siitä, että
1919 vahvistettu ”perustuslakimme sai erittäin onnistuneen sisällyksen
ja muodon”.64

Porvoon valtiopäivät valtioelämän alkuna
Robert Hermanson kirjoitti Porvoon valtiopäivistä65, että Aleksanteri I
julisti Porvoon tuomiokirkossa 29.3.1809 tahtovansa ”vakuuttaa ja vahvistaa maamme uskonnon ja perustuslait sekä ne eri- ja muut oikeudet,
joita itse kukin sääty Suomen suuriruhtinaskunnassa − − siihen asti
olivat lakiensa mukaan nauttineet, luvaten säilyttää ne lujina ja järkähtämättöminä täydessä voimassaan.” Sen vuoksi ”− − keisari olisi hallitseva Suomea, ei keisarikunnan valtiosäännön, vaan Suomessa sitä ennen
voimassaolleitten perustuslakien ja maan muitten lakien mukaan.” Suomella oli näin ”oma valtiosääntö”, ja ”− − keisari tuli tämän maan suuriruhtinaana hallitsemaan Suomea sen omien lakien mukaan.”66 Näistä
lainauksista huolimatta suuriruhtinaskunta-käsitettä käytettiin Omassa
Maassa sen merkitykseen nähden harvinaisen vähän, vaikka käsite oli
ollut erittäin tärkeä aina 1880-luvulle saakka.67
K. W. Rauhalalle Suomen sodan tapahtumat viittasivat vahvasti siihen, että Suomesta oli tulossa ”venäläinen maakunta”. Keisarikunnan
pääkaupunkiin vastahakoisesti komennettu Suomen lähetyskunta toi
mukanaan varman lupauksen, jonka mukaan ”entisen valtiosäännön
mukainen eduskunta pian kutsuttaisiin kokoon”. Valtiopäivien koolle
kutsuminen kertoi kuitenkin siitä, että ”maamme” suhteesta Venäjään68
ei tulisi ”maakunta-aseman kaltaista”.69 Kolmannessa painoksessa Aulis
J. Alanen korosti G. M. Sprengtportenin roolia sekä valtiopäivien koollekutsumisessa että Suomen autonomisen aseman muodostumisessa.
Alasen mukaan Sprengtporten ajoi Suomesta ensin naapureidensa takaamaa itsenäistä valtiota, sitten ajatuksena oli suomalainen puskurivaltio, jonka ruhtinas olisi joku Venäjän hallitsijasuvun jäsen. Lopul42 petri karonen ja antti räihä

ta Sprengtporten vaati kutsuttavaksi koolle valtiopäiviä, jossa säätyjen
edustajat vannoisivat valan Suomen hallitsijaksi tunnustetulle keisarille.
Alasen mielestä ”vanhalle itsenäisyysmiehellemme oli nyt kirkastunut,
että säädyille annetut lupaukset ja vakuutukset olisi ainoa pohja, mille
uuden valtion tulevaisuus olisi rakennettava”.70
Maaliskuun 29. päivä 1809 oli tärkeä päivä: ”Silloin keisari − − antoi
hallitsijanvakuutuksensa, jonka hän oli paria päivää aikaisemmin ranskaksi laadittuna allekirjoittanut ja jonka nyt Suomen kenraalikuvernööri
Sprengtporten sai ruotsiksi käännettynä lukea julki.” Sen jälkeen säädyt
antoivat valansa. Rauhala korosti tietoisesti tai tiedostamattaan järjestelyn ”ruotsalaisuutta”, jossa hallitsijan tuli tehdä vakuutuksensa ensin, ja
säädyt omansa vasta sen jälkeen.71 Vakuutukset, valat ja puheet valtiopäivien avajaisissa ja päättäjäisissä ”sisältävät kumoamattoman todistuksen siitä, että tällöin oli tarkoitus luoda Suomelle asema, joka takaisi
sille sisäisen itsenäisyyden mahtavan Venäjän rinnalla ja valtiollisen
olemuksen.”72 Keisarin ”vakuutuskirja, Suomen ’Magna Charta’, joksi
sitä eräs aikalainen nimitti ja jonka kyllä jokainen Suomen kansalainen
tuntee − − vahvisti voimaansa maan uskonnon ja perustuslait sekä ne
eri- ja muut oikeudet, joita maan asukkaat olivat siihen asti valtiosäännön mukaan nauttineet”.73 Aulis J. Alasen käsitys oli jokseenkin sama:
keisarin hallitsijanvakuutus ja sitä seuranneet säätyjen uskollisuudenvalat olivat tulevan ”perustuslaillisen valtionrakennuksemme kulmakivet”.74
Ensimmäisten painosten kirjoittajat osasivat kautta linjan käyttää keisarin sanoja omien tulkintojensa tukena, sillä useissa artikkeleissa on
pitkiä suoria sitaatteja asiakirjoista, jotka tältä osin vaikuttavat yksiselitteisen autenttisilta ja ”tosilta”.75 Hallitsijanvakuutus oli kahdessa ensimmäisessä painoksessa kuvituksena, suomenkielisenä aikalaisdokumenttina.76 Keisaria oli informoitu perusteellisesti ”perustuslakien” sisällöstä,
mutta ”[v]ahvistus tapahtui jälleen soveliaimmin yleisessä muodossa, eri
lakeja mainitsematta”.77
Kirjoittajat eivät ainakaan liikaa korostaneet sitä, että valtiopäivillä ei
todellisuudessa ollut paljoakaan valtaa ja päätöksiäkin ne tekivät vain
nimeksi. Sen sijaan kirjoittajat nostivat esille teemoja, jotka olivat valtiosäädyille tärkeitä ja jotka osoittivat hallitsijan ja hänen alamaistensa
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vuorovaikutuksesta. Rauhalan mukaan ”hallitsijan ja säätyjen yhteistoiminta” oli Suomen perustuslaillisen ”valtioelämän alku”.78
Porvoossa ”[v]armimman ja pysyvimmän tuloksen tuotti säätyjen työ
kotimaisen hallituksen perustamiskysymyksessä.” Keisarin tahto oli, että
Suomen hallinto pidettiin erillään ”Venäjän asioista”. Siksipä senaatti
(hallituskonselji) oli edelleen 1900-luvun alussa pääpiirteissään samanlainen kuin Porvoon valtiopäivien aikaan.79 Suomen hallituskonseljin
perustamisesta annettu kuva oli varsin positiivinen. Siinä jäi mainitsematta se, ettei suomalaisista koottu ja Suomessa sijainnut konselji ollut
mitenkään ennalta määrätty toimielin, vaan Suomen sodan aikana oli
tehty myös muita suunnitelmia Suomen hallinnon varalle.80
Alasen mielipide oli yhteneväinen aiemman Oma Maa -kuvan kanssa,
vaikka hän ohitti Porvoossa muodostetun Suomen ”keskushallituksen”
eteen tehdyn työn lyhyellä maininnalla muistuttaen kenraalikuvernöörin
toimineen hallituskonseljin johdossa.81 Mainitsematta kuitenkin jäi kenraalikuvernöörin melko vapaat kädet toimia; kenraalikuvernööreillä oli
alusta alkaen sotilasasioiden ja vuodesta 1826 myös siviiliasioiden esittelyoikeus suoraan keisarille.82 Konseljista senaatiksi muuttuneen hallintoelimen saavutuksia Alanen piti 1800-luvun alkupuolella heikkoina
ja sen jäseniä ”hengenlahjoiltaan korkeintaan keskinkertaisina”.83 Osmo
Jussila on kuitenkin myöhemmin todennut, että senaatin oikeusosasto
toimi hyvin, koska sen virkamiehillä oli vahva hovioikeuskokemus. Sen
sijaan talous- ja hallinto-osaston virkamiehiltä puuttui pääosin kokemus
itsenäisestä asiainhoidosta.84
Eräs tärkeä kysymys koski sotalaitosta, jonka ylläpito rasitti alamaisia
ja tuoreen valtion kassaa. Silti sotalaitoksen olemassaolo oli valtiollisen
suvereniteetin kannalta oleellinen. Kysymys armeijasta oli arka ja vaikea
säädyille, vaikka ne toivoivatkin, ettei sotaväkeä otettaisi ainakaan puoleen vuosisataan, ja ”että milloin kansallinen sotajoukko pantiin kokoon,
päällystö samoin kuin miehistökin otettaisiin maan kansalaisista sekä että
sotajoukkoa ei käytettäisi sotiin maan rajojen ulkopuolella.”85 Nämä seikat
olivat sittemmin konkretisoituneet juuri ennen ensimmäisen painoksen
kirjoitusajankohtaa, kun Suomen sotavoimat oli kokonaan lakkautettu.
Tosin keisari oli jo Porvoossa suostunut ruotuarmeijan hajottamiseen,
mitä seikkaa ei kuitenkaan kannattanut kirjoitusaikana liikaa korostaa.86
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Suomen verojärjestelmä haluttiin sekin pitää ”erillään Venäjän laitoksista.” Oman keskushallinnon rakentamiseen ja toimintaan tarvittiin varoja. Säädyt tekivät ehdotuksen verotuksen yksinkertaistamisesta, mutta
keisari ei ottanut asiaa käsittelyyn. Verotus jäi siten ennalleen vielä vuosikymmeniksi.87 Aulis J. Alaselle ratkaisu näyttäytyi varsin positiivisena. Keisari oli yhteiskuntaa rauhoittaakseen alentanut ja jopa poistanut
veroja sodan aikana. Niin ikään keisari määräsi, että kaikki Suomesta
kertyneet verotulot oli käytettävä maan omaksi hyväksi. Suomen uutta
asemaa korostaakseen Alanen huomautti hallintoa, sotalaitosta ja verotusta käsitelleiden asioiden suuren painoarvon johtuneen siitä, että ne
”olivat kaikki olleet yhteisiä entisen emämaan kanssa”.88
Talouden järjestämisessä säätyjen edut olivat erilaiset, sillä talonpojat ja aateliset ajoivat vapaampaa kauppaa, mutta porvaristo piti kiinni
privilegioistaan. Myöskään sotavahinkojen korvaamiskysymyksessä ei
saatu aikaan päätöksiä.89
Käsitys Porvoon valtiopäivistä Suomen syntynä on elänyt sittemmin
vahvasti; viimeksi vahvoja kaikuja tähän suuntaan saatiin Merkkivuosi
1809 -hankkeen aikana, mitä myös hankkeen erinomaiset verkkosivut
”Kansakuntaa rakentamaan” osaltaan kuvastavat.90

Valtion resurssit ja niiden käyttö
Kukaan kolmen painoksen kirjoittajista ei esittänyt selkeästi, mitä minäkin aikana kuului valtion perustehtäviin, joiden hoitamiseen muun
muassa verotuloja tarvittiin.91 Kustaa Vaasan kovakätisesti läpiviemää
kirkkoreduktiota ei näissä yhteyksissä mainittu, kuten ei itsevaltiuden
ajan isoreduktiota, vaikka muuten esimerkiksi Vanhan Suomen ajoilta
periytynyt lahjoitusmaa-problematiikka on vahvasti esillä 1900-luvun
alkupuolen painoksissa. Myös valtiovallan raskaat epäonnistumiset alamaisten hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaamisessa suurten kuolovuosien (1695–1697) ja 1860-luvun nälkävuosien aikana kuuluivat vähän
käsiteltyihin teemoihin.92 On vaikea arvioida, oliko kyse haluttomuudesta vai kenties suoranaisesta tietämättömyydestä, mutta esimerkiksi Valtiotieteiden käsikirjassa Arvi Raivio totesi ykskantaan, että ”valtion
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tarpeet” olivat joko työvoimaa tai tavaroita, joista myös valtion menot
koostuivat.93
Valtion esittäminen taloudellisena yksikkönä ei herättänyt vastaavia
intohimoja kuin Suomen kuvaaminen maantieteellisenä ja valtio-oikeudellisena kokonaisuutena. Tämä siitäkin huolimatta, että jo Porvoon säätykokouksen asialista painottui talouteen. Uuden ajan alun Ruotsissa
valtion kuului turvata yhteiskuntarauha ylläpitämällä järjestystä ja jakamalla oikeutta oikeudenmukaisesti. Alamaisten puolustaminen sisäisiä
ja ulkoisia vihollisia vastaan oli keskeinen tehtävä. Lisäksi valtion tuli
olla aktiivinen eri elämänaloilla, varsinkin talouselämässä. Myös alamaisten kasvattaminen ja ”sivilisointi” kuuluivat valtiolle. Leo Harmajan
1920-luvun alun käsityksen mukaan valtio eli kruunu oli jokseenkin
suoraan valtiontalouden synonyymi. Valtiontalouden ”ylimmäisenä päämääränä” oli ”yhteisen menestyksen valvominen”.94
Kaikkien painosten kirjoittajat totesivat, että hallitsijalla oli autonomiankin aikana vallitsevien säädösten mukaan oikeus määrätä asetuksilla kaikista niistä Suomen suuriruhtinaskunnan asioista, joista ei ollut
säädetty laeilla.
Vuoden 1809 jälkeen Suomen tuli maksaa suuri osa menoistaan
omista varoistaan. E. G. Palménin mukaan aiemmin noin 40−50 prosenttia Suomen puoleisesta valtakunnasta kannetuista veroista oli mennyt valtion yleisiin tarpeisiin, joten ”[e]ipä kummaa, että Kustaa Vaasasta
asti Ruotsin valtiomiehet pitivät maatamme arvossa verrattomana valtiotulojen tuottajana.”95 Palmén kritisoi ruotsalaisten rauhanneuvottelijoiden Haminassa tekemää ehdotusta, jonka mukaan Suomen olisi pitänyt
ottaa kantaakseen kolmasosa Ruotsin valtionvelasta. Venäjän neuvottelijat kuitenkin kieltäytyivät keskustelemasta asiasta ja tekivät siten
”Suomelle arvaamattoman palveluksen”.96 Palménin ilmeinen ärtymys
liittyi jo 1800-luvun puolimaista jatkuneeseen keskusteluun Suomen
kiitollisuudenvelasta Ruotsille.97
Raimo Savolaisen mukaan Suomen suuriruhtinaskunnan vuonna
1808 saama oma tulo- ja menoarvio oli ensimmäisiä ja tärkeimpiä Suomen saamia valtiollisia tunnusmerkkejä.98 Maa oli aluksi vakavissa talousvaikeuksissa, koska ”Suomen muuttunut valtiollinen asema vaati
tietysti hallintoa varten uusia virastoja ja laitoksia”. Lisäksi Aleksanteri
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oli aikoinaan ”uusien alamaistensa kannatuksen” voittaakseen lakkauttanut sekä pikkutullin että Ruotsin valtionvelan kuoletuksiin ja korkoihin
määrätyn määräaikaisen veron eli suostunnan. Edelleen keisari korotti
virkamiesten palkkoja, perusti yliopistolle uusia virkoja ja rakennutti
Helsingistä todellisen pääkaupungin. Näiden toimien seurauksena valtiontalous joutui tulojen laskiessa ja menojen kasvaessa ahdinkotilaan.99
J. K. Paasikivi kirjoitti ensimmäisessä painoksessa laajasti Ruotsin
ajan verotuksesta, joka toimi pitkään autonomian ajalle asti valtion verojen määräysperusteena.100 Maavero oli vielä 1800-luvun alkupuolella
koko valtiontalouden perusta, mutta Ruotsin ajalla toistuvasti sotien
takia kerätyt suostuntaverot jäivät lähes kokonaan pois. Jostain syystä
kirjoittajat viittasivat tähän siirtymään sodista rauhallisen kauden ”siunauksellisuuteen” vain harvoin, vaikka esimerkiksi E. G. Palmén puhuikin monessa yhteydessä suomalaisten suorittamasta ”veriverosta” ja
sotien suurista aineellisista ja inhimillisistä menetyksistä. Sen sijaan erityishuomiota sai osakseen valtiopäivätoiminnan jäädyttäminen puoleksi
vuosisadaksi, kun täysin kustavilaisten perustuslakien hengen mukaisesti säätyjä ei kutsuttu koolle. Taustalla oli se, ettei verotusta tarvinnut
nostaa.101 Aivan toisenlainen tilanne oli 1950- ja 1960-luvun vaihteen
eduskunnassa, jossa ”nykyisen kiihkeän vauhdin aikana” jouduttiin vuosittain hyväksymään kolme tai neljä lisätulo- ja menoarvioita.102
Itsenäisyys vauhditti verouudistuksia eli verotuksen tehostamista.
”Valtiollinen itsenäisyys oli aiheuttanut suuria menoja, ensi sijassa valtakunnan puolustuslaitoksen samoin kuin erinäisten muiden uusien
tai laajentuneiden valtiotehtävien vuoksi.” Lisäksi ”vuoden 1918 vapaussota” aiheutti menolisäyksiä sekä rahanarvon yleistä laskua. Siksi sodan
päätyttyä oli nähtävissä, että vanhalla veropohjalla ei selvittäisi uusista
vaatimuksista. Eduskunta hyväksyi nopeassa tahdissa verojen korotuksia
sekä kokonaan uusia veroja, kuten väliaikaisen varallisuusveron, tuloveron, tupakkavalmisteveron sekä uudistetun perintöveron. Toisaalta
valtiontaloudelle tärkeitä aksiisiveroja (paloviina- ja mallasverot) jäi itsenäisyyden ajan alussa kieltolain myötä pois.103
Aarne Rekola käsitteli kolmannessa painoksessa laajasti kirjoitusajankohdan verojärjestelmää. Historiallisen kontekstin sivuuttaminen
tekstissä johti kyseenalaisiin lausuntoihin, kuten ”entisaikaan ei verotus
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kuitenkaan yleensä ollut siinä määrin rasittava kuin nykyisin”.104 Esko
Rekola tuki näkemystä toteamalla valtion voineen aiemmin kattaa valtaosan perustehtäviksi katsotuista toimistaan maaomaisuudesta saaduilla
tai muilla vastaavilla tuloilla, minkä ohessa ”kansalaisten” luontoissuorituksilla oli olennaista merkitystä.105 Valtion omistaman metsämaan
merkitys oli 1900-luvullakin suuri, sillä vaikka metsätulot muodostivat
valtion suorista tuloista vain pienen osan esimerkiksi liikevaihtoveroon
verrattuna, pystyi valtio ohjailemaan sotien jälkeistä asutustoimintaa
omistamiensa maa-alueiden avulla.106
Rekola painotti verotuksen lain- ja oikeudenmukaisuutta, ja entisaikojen verotus näyttäytyi tempoilevana ja nykyisestä poikkeavana. Koska
itsenäisen Suomen kansalaisen yhdeksi olennaiseksi velvollisuudeksi
oli muodostunut erilaisten verojen maksaminen, täytyi verorasituksen
jakautua yksilöiden kesken mahdollisimman oikeudenmukaisesti.107
Rekolan kirjoituksen ilmestymisen aikaan (1960-luvun alussa) valtion tuloista lähes kaksi kolmasosaa muodostui erilaisista veroista. Valtion menot olivat puolestaan vuodesta 1938 lähes kolminkertaistuneet.
Merkittävin muutos liittyi tulonsiirtojen huomattavaan lisääntymiseen.
Kyse oli pääasiassa valtionavustuksista kunnille ja muille julkista tehtävää suorittaneille yhteisöille. Yksittäisistä menoeristä suurimpia olivat
esimerkiksi lapsilisät ja valtion panostus kansaneläkkeiden tukiosiin.108
Valtion rahantarpeen kasvua kompensoi samanaikainen Suomen kansantalouden tuottavuuden parantuminen. Asukasta kohden laskettu
vuosittainen tuotanto oli 1960-luvun taitteessa noin kaksinkertainen
1920-luvun puolivälin tasoon verrattuna.109 Rekolan mukaan verouudistukset koskivat ensisijassa välittömiä, suoraan veronmaksajilta kerättyjä
veromuotoja. Hallinnolliset ja sosiaaliset instituutiot ottivat hoitaakseen
aiemmin yksityisten huolena olleita asioita, mutta vaativat vastineeksi
kollektiivista taloudellista vastuunkantoa. Joka tapauksessa kirjoitusten
perusteella ja instituutioiden näkökulmasta siirtyminen hyvinvointivaltioon edistyi 1950- ja 1960-luvun vaihteessa vahvasti.
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Tullitulot valtiontaloudessa
Autonomian ajan lopussa tulleilla oli suuri merkitys valtiontaloudelle,
mikä oli yhteydessä ulkomaankaupan voimakkaaseen kasvuun. Tullit
muodostivat 1900-luvun alkuvuosina valtion vakinaisista tuloista yli
kolmanneksen, paikoin lähes puolet.110 Osaltaan tullit olivat konkreettinen osoitus modernisaatiosta, sillä niiden myötä entistä suurempi osa
suorituksista maksettiin rahana. Aikalaiskirjoittajat eivät asiaan juuri
puuttuneet, mutta kuvaavaa on, että ensimmäiseen painokseen E. G.
Palmén kirjoitti artikkelin veroparselien muuttamisesta rahasuorituksiksi; sinänsä kiintoisa esitys jätettiin toisesta painoksesta pois, koska
luontoistuotteina maksetut verot olivat muuttuneet pääosin historiallisiksi jäänteiksi.111 Ulkomaankaupan merkitys ei sittemmin ainakaan
vähentynyt 1960-luvulle tultaessa, jolloin puunjalostusteollisuuden
rinnalle oli noussut muuta raskasta teollisuutta. Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain olosuhteiden asiantuntija, yritysjohtaja Johan Nykopp korosti
kansainvälisten markkinoiden ja yhteyksien keskeisyyttä.112
Oman Maan suhtautuminen Suomen talouselämän 1800-luvun
loppupuolen haasteisiin oli kolmannessa painoksessa suoraviivaisen
rationaalista. K. Kivialho piti Suomen talouden suurimpina haasteina
1860-luvun katovuosia, rahan arvon vaihteluja sekä ulkomaankaupan
vahvaa sitoutumista Venäjään. Kivialho ei liittänyt tekstiään 1800-luvun
ja 1900-luvun alun Suomen Venäjä-kontekstiin, vaan Suomen ulkomaankaupan kehityksen suunnan määräsivät yksinomaan kansainväliset suhdanteet.113
E. G. Palménille tullit olivat keskeinen laillisuustaistelun osatekijä.
Hän selosti tullien merkitystä merkantilistisen järjestelmän aikana ja
kotimaisen tuotannon suojelun kannalta. Suomalaiset olivat olleet vuosisatoja toisten armoilla ja siksi ”vieraat” järjestivät asiat oman mielensä
mukaan.114 Tässä yhteydessä hän jätti mainitsematta, että kustavilaisen
ajan perustuslakien mukaan tullit olivat yksin hallitsijan määrättävissä.115
Lars Gabriel von Haartmanista tuli 1840-luvulla tulliolojen tarmokas
pääjärjestelijä, vaikka ”[t]äytyi tosin kulkea Venäjän tullipolitiikan vanavedessä”. Kuitenkin valtion tullitulot kasvoivat nopeasti 3−4-kertaisiksi.
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Sittemmin Fabian Langenskiöldin johdolla 1858 laadittu kauppasopimus
Venäjän kanssa oli edullinen. ”Suomelle” myönnettyjä etuja kuitenkin
leikattiin vientikiintiöillä 1885. Palménille tämä oli osa venäläisten ”iskuja”, joilla suomalaiset kilpailijat haluttiin raivata Venäjän markkinoilta.116
Venäläisten suunnitelma Suomen tullijärjestelmän ja tullien yhtenäistämiseksi keisarikunnan muiden osien kanssa oli Palménin mielestä vaarallinen: ”Miten korvata se aukko, joka syntyy Suomen valtiontalouteen, jos kolmas osa valtion tuloista katoaisi?” Suomen kuvaaminen
tällä tavoin ”valtiona” on kiintoisaa, kuten sekin, että kirjoittaja kannatti
korkeita tulleja julkisen talouden resursoinnin varmistamiseksi. Samalla hän totesi vähemmän diplomaattiseen sävyyn, että ”Suomen kansa”
maksoi enemmän veroja henkilöä kohti kuin ”Venäjän väestö”. ”Tätä
verotaakkaa on keventänyt varmuus, että saadut tulot perustuslain mukaisesti ovat tulleet maan hyväksi käytettäviksi.”117 Kenties täältä on peräisin myöhemmin varsin stereotyyppiseksi muodostunut käsitys siitä,
että suomalaiset maksavat mielellään veroja?
Toiseen painokseen tulleista kirjoittanut Leo Harmaja totesi autonomian ajan tullikysymyksestä, että suomalaiset eivät halunneet keskustella asiasta Venäjän ajalla. Sen vuoksi ”maassamme oli voimassa
sama tullitaksa puolen vuosisadan ajan melkein sellaisenaan”. Uusi tehostettu tullitariffi otettiin käyttöön vasta 1919. Inflaation vuoksi tariffeja
korotettiin pian 100−200 prosenttia. ”Tullitulojen rahallinen merkitys,
joka Venäjän vallan aikana oli suorastaan ratkaiseva Suomen valtiontaloudessa, on itsenäisen tullipolitiikan vallitessa edelleen ollut erittäin
suuri.”118 Vasta toisen maailmansodan aikana määrätty liikevaihtovero
”romahdutti” tullitulojen osuuden valtion tulonlähteenä noin neljäsosaan entisestä.119

Valtionvelka sotien kustannusten,
infrastruktuurihankkeiden kulujen ja
hyvinvointivaltion hintana
Valtio turvautui varhaisempina vuosisatoina velanottoon ennen muuta sota-aikoina. Suurvalta-ajalla hallitus panttasi tai jopa myi kruunun
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omaisuutta pitääkseen jatkuvat sodat liikkeessä. Suomen Pankin pankkivaltuuston puheenjohtajanakin toiminut E. G. Palmén arvioi silti
valtion velkaantumista ja velanottoa periaatteiltaan positiivisena ilmiönä.120 Vaikka velanotto sai huonon maineen Kaarle XII:n aikana, Palmén
muistutti Ruotsin olleen paremmassa jamassa kuin useat moninkertaisiin konkursseihin sortuneet eurooppalaiset valtiot.121 Sen sijaan ilman
mainintaa jäi tosiasia, että Venäjän vallan aikana Suomi välttyi lähes
kokonaan sodilta ja siten myös aiempien aikojen ”veriveroilta”. 1800- ja
1900-luvun vaihteessa Suomi kuului itse asiassa merkittävän ranskalaispankki Crédit Lyonnais’n riskiluokituksessa parhaaseen kolmannekseen
ainoana ei-suvereenina valtiona. Tilanne kuitenkin muuttui pian venäläistämiskausien ja maailmansodan aikana.122
Itsenäistyminen lisäsi valtion menoja merkittävästi, sillä velkaa oli
otettava kevään 1918 sotakulujen maksuun. Itsenäistymisen murroksessa valtion menot lähes kaksinkertaistuivat. Lainaa otettiin myös muun
muassa sodan aiheuttamien tuhojen korvaamiseen, valtion hankkimien
yksityisten omaisuuksien lunastukseen, rahaolojen ja keskuspankin aseman vahvistamiseen sekä maanvuokrausuudistuksen toteuttamiseen.123
Valtion setelivaranto jäi aikanaan punaisten puolelle, minkä vuoksi Vaasan senaatti sopi Vaasan Osake-Pankin kanssa 20 miljoonan markan
määrään nousevien ”rahannäköisten sekkien (’Vaasapankin raha’) valmistamisesta ja liikkeeseen laskemisesta”. Lisäksi laskettiin liikkeelle
muun muassa kaksi Suomen vapaudenlaina -nimistä luottoa.124
Suuriruhtinaskunta rahoitti toimintaansa lyhytaikaisilla vekseliluotoilla jo vuonna 1917, mutta vuoden 1918 sodan aikana vaikeudet
konkretisoituvat, kun juuri itsenäistynyt valtio sai lainaa ruotsalaisista
pankeista vain yksityishenkilöiden henkilökohtaisilla takauksilla. Sodan
kestäessä suuryritykset myös maksoivat verojaan etukäteen, ja tehtaat
toimittivat sotilastilauksia luotolla. Valtion veronkannon rytmi palautui
säännölliseksi vasta vuonna 1921, ja viimeiset vekseliluotot maksettiin
1922.125 Suomen valtion rakentuminen ei ollut ainakaan liian helppoa,
mutta juuri siksi siitä oli hyvä valistaa lukijoita.
Valtio turvautui samoihin keinoihin vuosina 1939−1944, jolloin maksuvalmiutta parannettiin ottamalla Suomen Pankista setelistön katteeksi
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vallisin keinoin, mutta joutui edelleen toisinaan lykkäämään maksujaan. Vuoden 1960 lopussa valtionvelka oli asukaslukuun suhteutettuna
maailman pienimpiä, mutta oletettavaa oli, että kansantalouden laajentuminen tulisi pakottamaan maan ottamaan jatkossa lisää − ”tällaisiin
tarkoituksiin varsin hyvin perusteltua” − velkaa.126 Rekolan argumentit
olivat samankaltaisia kuin Palménin jo puoli vuosisataa aiemmin esittämät, sillä tämä oli todennut, että oli perusteltua ottaa ulkomailta lainaa
varsinkin infrastruktuurin kehittämiseen.127 Suomi oli vuonna 1809
ollut täysin velaton, mutta kärsinyt sodan seurauksista, joten asema
oli sittenkin huolestuttava. Lainaa oli otettava muun muassa Nikolainkirkon rakentamiseen ja Ahvenanmaan linnoittamiseen. Myöhemmin
esimerkiksi Saimaan kanavasta aiheutui isoja kuluja.128 Suuriruhtinaskunnan talous pysyi 1800-luvun puoliväliin asti tasapainoisena, sillä
valtion menot määräytyivät tulojen mukaan vuoteen 1863 asti. Budjetti
ei ollut modernissa mielessä valtion ohjausväline vaan talouselämän
tasapainohäiriöiden katsottiin korjaantuvan ilman valtion puuttumista
asiaan.129
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen valtiovallan puuttuminen yhteiskunnan kehitykseen moninkertaisti julkiset menot. Näin Suomen tilanne muistutti Ruotsia, vaikka muuten maiden vertaaminen toisiinsa ei
ollut perusteltua merkittävien kehityserojen vuoksi. Joka tapauksessa verotusjärjestelmän oli kehityttävä yleisten yhteiskunnallisten muutosten
tahdissa. Jo 1920-luvulla otettiin käyttöön yleinen tulo- ja varallisuusvero. 1950-luvun lopulla valtionhallinnon tavoitteisiin kuului puolestaan
muun muassa yhteiskuntaryhmien välisten tulo- ja varallisuuserojen tasoittaminen, mikä käytännössä tarkoitti verotuksen kiristämistä. Valtion
toiminnan laajentumisen tavoitteena oli luoda niin sanottu hyvinvointivaltio, ”jossa mahdollisimman monella ihmisellä on mahdollisimman
hyvä elää”.130
Oman Maan artikkeleissa viitattiin vain ohuesti valtion verotulojen ja
otetun velan käyttöön. Lainoilla ja avustuksilla edistettiin talouselämää
ja parannettiin sosiaalisia ja sivistyksellisiä oloja. Valtion lainanannolla
on monissa länsimaissa merkantilismin aikoihin ulottuvat juurensa,
mutta Ruotsin ja Suomen yhteisen valtakunnan aikana niitä oli pääomien puuttuessa jaettu vain kitsaasti.131 Valtion lainaustoiminta lisään52 petri karonen ja antti räihä

tyi voimakkaasti toisen maailmansodan jälkeen, kun se ulotettiin jokseenkin kaikille yhteiskunnan osa-alueille asunnontuotannosta maanparannustoimintaan sekä oppilaitosten ja voima- ja teollisuuslaitosten
rakentamisesta sosiaalihuoltoon. Sotien jälkeen valtion reaalinen luotonanto oli kymmenen kertaa suurempi kuin ennen sotia.132
Ensimmäiseen painokseen kuntien taloudesta kirjoittanut Oskari
Autere osoitti puutteellisillakin tilastoaineistoilla kaupunkien menojen
lähes kaksinkertaistuneen asukasta kohti vuosien 1880 ja 1907 välillä.133
Erityisiä kuluja aiheuttivat kaupunkien infrastruktuurin kehittäminen,
sillä rakennusten, katujen, torien ja siltojen sekä yleisten töiden osalta
kasvuprosentti mainittuina vuosina oli peräti 2 470 prosenttia. Toiseksi
suurimmat menolisäykset koituivat terveydenhuollosta (980 %). Tiedot kertovat organisaatioiden ja rakenteiden kehityksestä, mutta kenties
enemmän lähtötason alhaisuudesta.134
Sulo A. Typön kolmannen painoksen ”Kuntien talous” -artikkelin
mukaan talouden kehitys riippui ratkaisevasti maan yleisistä taloudellisista oloista. Menot kasvoivat nopeimmin terveyden- ja sairaanhoidossa,
sosiaalihuollossa sekä opetus- ja sivistystoimessa, jotka yhteensä kattoivat vuonna 1960 lähes puolet kuntien kokonaismenoista. Koulujen ja
sairaaloiden rakentaminen heikensivät kuntien taloutta. Maalaiskuntien suuri huolenaihe, kiihtynyt maaltapako, aiheutti päänvaivaa myös
kaupungeissa, sillä niiden infrastruktuuri ei hevin kyennyt ottamaan
vastaan kaikkia muuttajia.135 Typpö ei luottanut enää sotien jälkeisen
Suomen valtion kaikkivoipaisuuteen, eikä hän tukenut jatkuvan valtionvelan kasvattamista vaan vaati rationaalisia ratkaisuja kasvavan ongelman edessä.

Lopuksi
Oma Maa-sarjan ensimmäisissä painoksissa korostui suomalaisuuden
erityisyys suhteessa Venäjään ja Ruotsiin. Erityisesti Venäjään nähden
Suomi oli aivan erilainen. Varsinkin instituutioiden ja organisaatioiden
tasolla Suomi nähtiin selkeästi Venäjää kehittyneempänä kokonaisuutena. E. G. Palmén esitti ajoittain purevaa kritiikkiä Ruotsiakin kohtaan,
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mutta silti hänelle oli selvää, että ruotsalaiseen oikeusjärjestykseen kiinnittyminen oli ollut ”Suomelle arvaamaton onni”.136
Palménin mukaan venäläisten suomalaisiin ja Suomen valtioon
kohdistamien toimenpiteiden perusteet olivat kestämättömiä. Hänen
oma vertailuun perustuva argumentaationsa oli paitsi tarkoitushakuista
myös rohkeaa. Instituutioiden ja organisaatioiden näkökulmasta ei jäänyt epäselväksi, kuinka pitkällä Suomi oli valtiollisessa kehityksessään.
Ensinnäkin Suomella oli oma pätevä virkamiehistö, ”joka [oli] kaikille
tunnettujen lakien noudattamiseen velvoitettuna”. Venäjällä asiat olivat
toisin. Palmén laittoi nimeltä mainitsemattoman venäläisen ”lakitieteen
edustajan” todistamaan, kuinka ”Venäjällä meillä on paljon asetuksia,
mutta ei oikeutta!” Palménin mukaan ”Suomella on lainsäädäntö, jonka määräysten ytimekäs, selvä ja kaikille käsitettävä muoto, juurtuen
vuosisatojen kehitykseen, − − on kasvanut kansamme omasta oikeustajunnasta.” Edelleen Venäjällä oli pitkään voimassa uskonnonpakko,
mutta Suomessa määräyksiä lievennettiin ortodoksien osalta jo 1827.
Kun valtiopäivät aloittivat 1860-luvulla jälleen toimintansa, päästiin lainsäädännössä vielä pidemmälle. Myös opetustoimessa Suomi oli paljon
Venäjää edellä. Venäjällä vallitsi 1800-luvun puolimaihin maaorjuus,
Suomessa talonpoikien vapaus oli ”ikivanha ja horjumaton”. Suomen
markka oli ruplaa vakaampi; maatalouden alalla Suomi oli ollut viime
ajat parempi. Oma lukunsa oli alkoholipolitiikka: ”Viinanvalmistus Venäjän valtiomonopoolin palvelukseen otettuna on muodostunut ruunun
[sic] päätuloksi, ollen samassa kansan edistymisen mätähaava.” Sitä vastoin Suomessa oli jo miespolvien ajan pyritty supistamaan ja ehkäisemään vahingollista alkoholin valmistusta. Viimein oli ”[y]liopistomme,
toista sataa vuotta vanhempi kuin Venäjän samanlaiset laitokset”.137
Suomen korkeampaa (valtiollista) kehitysastetta Venäjään verrattuna
korostaneet perustelut olivat vahvasti sidoksissa (suomalaisten) instituutioiden toimintaan. Kansa oli 1900-luvun alun Oma Maa -painosten
itseoikeutettu kollektiivitoimija, mutta sen rooli jäi − tai paremminkin
se jätettiin − vähälle huomiolle valtiollisen kontekstin tarkastelussa.
1900-luvun vaihteen kielitaistelu sekä vanha- ja nuorsuomalaisten näkemyserot ja lopulta vuoden 1918 sodan kansalliseen yhtenäisyyteen aiheuttamat haavat eivät mahdollistaneet kansan aseman syvempää analy54 petri karonen ja antti räihä

sointia valtiollisena kollektiivitoimijana. Vasta kolmannessa painoksessa
nousi esiin ajatus, ettei suomalainen kansallismieli ollut ehtinyt kehittyä
omien instituutioiden tahdissa.
Suomen itsenäisyys näyttäytyi Omassa Maassa vuosisatoja kestäneenä
hitaana kehityksenä. Yhteistä teossarjan artikkeleille oli Suomen valtion
synnyn ajoittaminen vuoden 1809 tienoille. Erityisesti Porvoon valtiopäivien merkitys nostettiin keskeiseksi, sillä keisarin tulkittiin taanneen
tällöin Suomelle oman perustuslain. Valtion olemassaolon suurimpana haasteena olivat sortovuodet ja joulukuun 1917 itsenäisyysjulistusta
seuranneet tapahtumat. Suomen esittäminen maantieteellisenä ja varsinkin valtio-oikeudellisena kokonaisuutena syrjäyttivät Omassa Maassa
kuvaukset Suomesta taloudellisena yksikkönä. Edes Suomen vuonna
1808 saama ensimmäinen oma tulo- ja menoarvio ei saanut suurempaa
huomiota. Yhdessäkään kolmesta painoksesta ei lukijoille tehty yksiselitteisesti selväksi sitä, mitkä valtion perustehtävät kulloinkin olivat
olleet. Autonomisen Suomen tarvitsemien omien virastojen ja laitosten
perustaminen, maan itsenäistyminen ja vuoden 1918 sodan aiheuttamat
kustannukset saivat Omassa Maassa erityishuomiota, mutta samalla valtion toimintansa rahoittamiseen tarvitsema varojen hankinta jäi vaille
perusteluja.
Teossarjan kolmannen painoksen painopisteen selkeä muutos kohti
nykyaikaa heijastui vahvasti valtiontaloutta käsitteleviin artikkeleihin.
Valtiovallan puuttuminen Suomen yhteiskunnalliseen kehitykseen nähtiin välttämättömyytenä, minkä kääntöpuolena oli julkisten menojen
räjähdysmäinen kasvu. Valtion mahdollisuus hoitaa alati laajentuvaa
tehtäväkenttäänsä jatkuvasti lainarahan turvin nähtiin kestämättömänä
ratkaisuna. 1900-luvun kääntyessä jälkipuoliskolle kansan (alamaisten)
ideologisena ja konkreettisena tukena ja turvana läpi vuosisatojen toiminut valtio oli muuttunut Oma Maa -kuvauksissa kansalaisistaan riippuvaiseksi toimijaksi.
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Kirkko ja uskonto kansakunnan selkärankana
Jari Eilola ja Kirsi Salonen

Oman Maan ”kirkkohistorialliset” kirjoittajat
Kirkkoon ja uskontoon liittyviä asioita tarkasteltiin Omassa Maassa laajalti ja monesta eri näkökulmasta. Osa artikkeleista käsitteli suoraan
kirkkoa ja uskontoa, kuten kirjoitukset Suomen papistosta1 ja suomalaisten kääntymisestä kristinuskoon2, mutta osassa ne olivat sivuroolissa.3 Artikkelit eivät rajoittuneet ainoastaan tiettyyn uskontoon, sillä
Suomen alueella on eri aikoina vaikuttanut eri uskontokuntia. Keskiaikaa käsittelevät artikkelit painottuivat roomalaiskatolisen kirkon ja
sen vaikutusten tutkimiseen, kun taas myöhemmin painopiste oli luterilaisuudessa. Rinnalla kulkivat Suomen kreikkalaiskatolinen kirkko,
herätysliikkeet ja muut uskonnolliset liikkeet. Kristinuskon ja sitä uudistaneiden virtausten länsivaikutteet olivat kuitenkin selkeästi yliedustettuina, vaikka myös vanhimman kristillisen sanaston itäinen alkuperä
ja muiden itäisten vaikutteiden merkitysarvo kirkkohistoriaan tunnustettiin.
Oman Maan 1910- ja 1920-lukujen painosten tekstit olivat sisällöltään varsin yhtenäisiä, osin jopa täysin identtisiä. Kahden ensimmäisen
painoksen kirjoittajakunta pysyi pääosin samana, mutta viimeisessä
painoksessa tekijät olivat täysin toiset kuin aiemmin. Tulkinnat eivät
kuitenkaan muuttuneet puolen vuosisadan kuluessa oleellisesti, sillä
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monista muista yhteiskunnallisista instituutioista poiketen kirkko ei
juuri muuttunut kirjasarjan julkaisuvuosikymmeninä.
Suomen kirkon ja uskonnollisten olojen historiasta kirjoittaneet
asiantuntijat olivat monella tavalla yhteydessä toisiinsa. Siksi ei ole yllätys, että teksteissä on yhteisiä piirteitä. Kirjoittajat olivat kolmen polven kirkkohistorian professoreja, joista monet olivat jossakin vaiheessa toistensa opettajia ja ohjaajia. Herman Råbergh (s. 1838) tunnetaan
suomalaisen kirkkohistorian tieteellistäjänä4. Lauri Ingman (s. 1868)
sekä Jaakko Gummerus ja Martti Ruuth (molemmat s. 1870) edustivat
keskimmäistä polvea Erkki Kansanahon, Kauko Pirisen (molemmat s.
1915) ja Mikko Juvan (s. 1918) kuuluessa nuorimpiin. Ruuthia ja Piristä
lukuun ottamatta kaikki toimivat piispoina, Ingman ja Juva nousivat
jopa arkkipiispoiksi. Kolmas kirjoittajia yhdistävä piirre oli kirkollinen
tausta: he tulivat pappisperheistä ja -suvuista. Muutamalla kirjoittajalla
oli myös yhteyksiä herätysliikkeisiin.5
Toisen keskeisen kirjoittajaryhmän muodostivat historiantutkijat, jotka tutkivat Suomen keskiaikaa ja todistelivat katolisen uskon omaksumisen kautta läntisten yhteyksien merkitystä. Pyrkimys rakentaa muinaisaikoihin ulottunut kuva suomalaisen kansan suuresta menneisyydestä
leimasi erityisesti Jalmari Jaakkolan (s. 1885) tutkimusta. Jaakkolan,
Juhani Rinteen (s. 1874) ja Aarno Maliniemen (s. 1892) tutkijanote oli
selvästi maallisempi kuin teologisesti koulutetuilla kirkkohistoriantutkijoilla – Maliniemelle kirkko oli pelkästään hallinnollinen instituutio.6
Uskonnon rooli suomalaisen kansakunnan historian rakentajana oli
vahva erityisesti 1910- ja 1920-lukujen painoksissa, mikäli painoarvoa
tulkitaan artikkelien lukumäärien perusteella. Kolmannessa painoksessa
uskontoa ja kirkkohistoriaa käsittelevien artikkelien määrä oli huomattavasti alhaisempi. Muutosta ei voi selittää pelkästään kirjoittajakunnan
vaihtumisella tai yhteiskunnan maallistumisella vaan myös toimitusperiaatteiden muuttumisella. Näyttää siltä, että 1950- ja 1960-luvun
taitteessa ilmestyneeseen painokseen haluttiin laajempia kokonaisuuksia, minkä vuoksi saman otsikon alle päätyi useita, aiemmin omina artikkeleinaan käsiteltyjä teemoja. Esimerkiksi herännäisyydestä oli ensimmäisessä laitoksessa kolme artikkelia, jotka korvattiin uusimmassa
laitoksessa vain yhdellä tekstillä. Toisaalta herätysliikkeiden tutkimus,
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joka oli Oman Maan ensimmäisten painosten ilmestyessä vielä alkutekijöissään7, pystyi 1950- ja 1960-luvun taitteessa tarjoamaan riittävästi
tietoa jäsentyneen historiallisen kokonaiskuvan rakentamiselle.
Vanhempien painosten artikkeleja leimasi historiatulkintojen yksilökeskeisyys. Uskonnollisia muutoksia – olipa sitten kysymys uskonpuhdistuksesta tai herätysliikkeiden leviämisestä – selitettiin vaikuttajayksilöiden kautta. Yksilöiden korostaminen selittyy ajan historiankirjoituksen yleisellä yksilöiden merkitystä painottaneella tendenssillä.8 Etenkin
Suomen kaltaisen uuden kansakunnan identiteettiä rakennettiin suurmiesten ja vaikuttajayksilöiden varaan.9 Vähintäänkin yhtä tärkeä tekijä
oli empiirisen luonnontutkimuksen ja positivismin vaikutus protestanttiseen teologiaan. Tieteenalan piirissä haluttiin tutkia Raamatun ilmoituksen lisäksi uskon ilmenemistä historiassa ja yksilöiden uskonnollista
kokemusta, jotka historiallisina tosiasioina mahdutettiin positivistiseen
raamiin. Samalla teologit korostivat ajattoman uskon sijasta kristinuskon tämänaikaista ja eettistä merkitystä. Tällä tavalla uskonto liitettiin
sosiaalisten mullistusten aiheuttamaan hätään.10
Gummerus ja Ruuth saivat yksilökeskeisen näkemyksen ja muut uudet kirkkohistorialliset vaikutteet teologian koulutusta Suomessa uudistaneen opettajansa Herman Råberghin välityksellä. Hänen mukaansa
kirkkohistoria oli uskonnollisten persoonallisuuksien ja hurskauden
historiaa, joka muodosti vastakohdan empiiriselle kirkkolaitoksen tutkimukselle. Råberghilla oli tärkeä rooli voimakkaan kotimaisen kirkkohistorian harrastuksen käynnistäjänä.11
Oman Maan kirkkoa ja uskontoa koskevia artikkeleita yhdisti evolutionistinen näkemys nousujohteisesta portaittaisesta kehityksestä.
Yksilöllinen ja sisäistetty kristillinen uskonkokemus oli useimpien
kirjoittajien mielestä kehityksen päässä siintelevä hengellisen elämän
korkein taso. Keskiaikaisen katolilaisuuden tulo ja juurtuminen, uskonpuhdistus ja herätysliikkeet olivat askelmia sitä kohden johtavalla tiellä.
Jokaista askelmaa seurasi kuitenkin ennen pitkää taantuma: uskonnollisen kokemuksen tuoreus hiipui ja se muuttui ulkoiseksi tapakristillisyydeksi. Tällainen usko ei enää pystynyt vastustamaan maallistumista ja
muita alas painavia voimia. Toisaalta maallistuminen synnytti sopivissa
henkilöissä tai ihmisryhmissä kipinän olosuhteiden muuttamiselle.12
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Tällaiselle evolutionistiselle tai positivistiselle käsitykselle oli luonteenomaista kuvata historia tiettyyn pisteeseen johtavaksi vääjäämättömäksi
kehityskuluksi, joka sulki pois kaikki muut vaihtoehdot.13
Artikkeleiden kirjoittajien omat taustat ja kiinnostuksen kohteet näkyivät painotuksissa, mutta myös yleisemmin jaetut uskontojen hierarkiaa koskevat käsitykset heijastuivat Oma Maa -teksteihin. Kirjoittamattomia uskontoja pidettiin alkeellisina ja maagillisempina korkeauskontoihin verrattuna14. Esimerkiksi Jaakko Gummerus uskoi kristinuskon
ylivertaisuuteen. Vaikka hän korosti alkukirkosta lähtevää historiallista
jatkumoa ja kristillisten kirkkojen yhtenäisyyttä, keskiaikainen katolilaisuus merkitsi hänelle luterilaisuutta kehittymättömämpää uskonnonmuotoa.15
Tässä artikkelissa käsitellään kirkon ja uskonnon roolia suomalaisessa yhteiskunnassa ja elämässä. Millaisena Oman Maan kirjoittajat
näkivät niiden merkityksen kansalle ja kansakunnalle? Koska uskonnolla ja kirkolla oli merkittävä asema Suomen historian muovautumisessa, erityisesti monissa historiallisesti tärkeissä murroskohdissa
– jollaisia olivat kristinuskon tulo Suomeen, uskonpuhdistus, herätysliikkeiden leviäminen ja uskonnonvapaus – tämä teksti jäsentyy niiden
kautta.16

Kristinusko saapuu Suomeen
Suomen historia kulkee käsi kädessä maan kristillistämisen kanssa.
Kristillistymiskehitys ajoittui 1100-luvulle, vaikka Oman Maan 1910- ja
1920-lukujen painoksien mukaan tieto kristinuskosta saapui Suomeen
ulkomaalaisten kauppiaiden ja lähetystyöntekijöiden välityksellä jo aikaisemmin. Kirjoittajat korostivat erityisesti tiiviiden kauppasuhteiden
osuutta ja olettivat lähetyssaarnaajien vierailleen Suomen rannikon
kauppapaikoilla jo 1000-luvulla, koska Itämeren alue oli jo tuolloin aktiivisen lähetystyön kohteena. Kirjoittajien mielestä oli kuitenkin epäselvää, tulivatko ensimmäiset lähetyssaarnaajat käännyttämään paikallisia
vai huolehtimaan alueella olleiden ulkomaalaisten kristittyjen kauppiaiden sielunhoidosta. Koska erityisesti Ruotsin kauppasuhteet suunkirkko ja uskonto kansakunnan selkärankana 59

tautuivat pääasiassa läntisille rannikkoalueille, alkoi uusi usko juurtua
ensimmäiseksi Ahvenanmaalle ja Vakka-Suomeen.17
Suomalaisten kristillistymisestä kirjoittanut Jalmari Jaakkola maalasi erityisen lennokkaan kuvan kristinuskon alkuvaiheista Suomessa.
Hänen mukaansa Suomen sijainti hyvien kauppareittien varrella teki
mahdottomaksi että ”Suomi olisi voinut olla miespolvia suljettuna siltä
kristilliseltä kulttuurisuodatukselta, josta maamme lähimmässä läntisessä naapuristossa on kirjallisiakin todisteita jo 800-luvulta”. Jaakkola
muistutti Suomen vilkkaista läntisistä kauppakontakteista ja totesi, että
suomalaisten kosketukset skandinaavisiin ja saksalaisiin kauppiaisiin,
jotka jo 1000-luvulla olivat valtaosaltaan kristittyjä, merkitsivät sitä, että
Suomen kauppapaikoilla pidettiin purjehdusaikana kristillisiä jumalanpalveluksia.18 Skandinaavisia ja ruotsalaisia suhteita tähdentämällä
korostettiin Suomen varhaisia suhteita länteen, mikä oli tärkeä suunta
nuoren kansakunnan politiikassa.
Oman Maan kirjoittajat eivät kuitenkaan liioitelleet lännen vaikutusta.
Artikkeleissa muistutettiin myös idän suunnasta tehdyn kreikkalaiskatolisen lähetystyön tärkeästä roolista kristinuskon juurtumisessa, vaikka
pysyvät kristilliset vaikutteet tulivatkin Suomeen lännestä, mitä kautta
roomalaiskatolista uskoa levitettiin. Tämän tueksi kirjoittajat esittivät
itäisistä vaikutteista todistavia arkeologisia löytöjä ja kielitieteellisiä tutkimustuloksia.19 Myöhäisemmät arkeologiset tutkimustulokset ovat edelleen vahvistaneet näitä tulkintoja.20 Kreikkalaiskatolilaisuus ei kuitenkaan
koskaan saanut laajempaa jalansijaa Suomessa vaan jäi maan itäisen osan
uskonnoksi. Valamon luostarin rooli merkittävänä ortodoksisuuden keskuksena mainitaan kuitenkin kaikissa Oman Maan eri painoksissa.21
Artikkeleissa yhdistettiin kristinuskon tulo Suomeen niin sanottuun
ensimmäiseen ristiretkeen, jonka Ruotsin kuningas Erik Pyhä ja piispa Henrik perimätiedon mukaan tekivät Varsinais-Suomen alueelle
1100-luvun puolivälissä. Tapahtumien yksityiskohtainen selvittäminen oli kuitenkin hankalaa, koska niistä kertovat kirjalliset tiedot ovat
huomattavasti myöhäisempiä – latinankielisten pyhän Erikin ja pyhän
Henrikin legendojen synty on ajoitettu 1200-luvun lopulle ja suomenkielisen pyhän Henrikin surmavirren ajoitus on tätä myöhäisempi.22
Ensimmäistä ristiretkeä koskevia myöhäisempiä lähteitä on kuitenkin
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pidetty luotettavina, eivätkä historioitsijat ole juurikaan kyseenalaistaneet niiden todistusvoimaa eivätkä ensimmäisen ristiretken, Erik-kuninkaan tai piispa Henrikin historiallisuutta.
Myös Oman Maan artikkelit toistivat legendan ja surmavirren tarinaa Suomen kristillistämisestä. Jaakko Gummerus oli arvioissaan
lähdekriittisin ja totesi lähteiden olevan peräisin 1200-luvun lopulta ja
toistavan oman genrensä fraseologiaa. Samalla hän kuitenkin mainitsi,
että muiden 1100-luvun tilanteesta kertovien ”luotettavien tietojen” perusteella on kuitenkin mahdollista ”pitää legendan tiedonantoa itse päätapauksista, Erik Pyhän ristiretkestä Aurajoen suulle ja piispa Henrikin
lähetystoimesta sekä marttyyrikuolemasta, historiallisena, vaikka kaikki
yksityiskohdat jäävätkin epävarmoiksi”.23 Samaa mieltä oli myös Suomen
varhaiskeskiajasta 1950-luvulla kirjoittanut Kauko Pirinen.24 Myöhempi
tutkimus on kriittisempi lähteiden kertomaa kohtaan, mutta nykyisin
on päästy konsensukseen siitä, että Ruotsista tehtiin sotilaallisia retkiä
Suomen alueelle 1150-luvun tienoilla.25
Oman Maan artikkelit käsittelivät myös ensimmäisen ristiretken
ajoitusta, josta suorien lähteiden puuttuessa on esitetty useita erilaisia
arvioita. Suomen kristillistymisen alkutaipaleesta kirjoittaneet tutkijat
antoivat ristikkäisiä arvioita ristiretken tekovuodesta.26 Suomen kristillistymiskehityksen yksityiskohtien sijaan arviot keskittyivät kehityksen
pääpiirteisiin, joten eri vuosikymmeninä tutkijat ovat selvästi jakaneet
käsityksen siitä, että kristillistymiskehitys on ollut tärkeä vaihe Suomen
kansan historiassa. Roomalaiskatolisen uskon omaksumalla suomalaiset liittyivät osaksi länttä ja eräällä lailla nousivat myös näin kansakuntien joukkoon.

Katolisen uskon juurtumisvaihe
Kaikkien Omaan Maahan kirkollisista asioista kirjoittaneiden tutkijoiden keskuudessa oli voimakas konsensus siitä, että piispa Henrik jäi
ristiretken jälkeen Suomeen luomaan kristittyä kirkkoa ja koki lopulta
marttyyrikuoleman. Sen sijaan kirjoittajat olivat erimielisiä siitä, mitä
suomalaiselle kristillisyydelle tapahtui piispan kuoleman jälkeen. Kolkirkko ja uskonto kansakunnan selkärankana 61

mannessa painoksessa Kauko Pirinen uskoi kristinuskon saavuttaneen
heti jalansijan maassamme. Hän perusteli asiaa sillä, että ”arkeologisten
kalmistolöytöjen27 täydellinen katkeaminen n. v:n 1150 vaiheilla osoittaa
kuitenkin, että Lounais-Suomessa, jopa Hämeessäkin, uskontojen taistelu on tähän aikaan päättynyt ja on siirrytty järjestyneeseen kirkolliseen
elämään”. Pirinen mainitsi kuitenkin, ettei kirkollisen hallinnon luominen ollut ongelmatonta. Hän tulkitsi esimerkiksi piispa Henrikin surmavirressä mainitun piispan tappamiseen johtaneen pakkokestityksen
olleen muistona ”niistä vaikeuksista, joita piispan viran perustaminen,
seurakuntaverkoston luominen, kirkkojen rakentaminen ja muut kirkollisen elämän järjestämiseen liittyvät rasitukset ovat aiheuttaneet jo
käännytettyjen suomalaisten keskuudessa”.28
Kaikki kirjoittajat käsittelivät tärkeintä Suomen lähetysaikaan liittyvää
aikalaislähdettä, vuodelta 1171 tai 1172 peräisin olevaa paavi Aleksanteri
III:n Gravis admodum -bullaa, mutta tulkitsivat sen sisältöä hieman eri
tavalla. Bullassa mainittiin suomalaisten ottaneen kristinuskon vastaan
vihollisen uhatessa mutta hylänneen uskon heti kun vihollisen joukot
ovat poistuneet alueelta.29 Kauko Pirisen mukaan bullan sanamuoto todisti, että vaikka suomalaiset ottivat uuden uskon vastaan, ei usko ollut
alkuvaiheissa kovin syvä, vaan suomalaiset olivat herkkiä palaamaan
vanhoihin pakanallisiin tapoihinsa.30 Jalmari Jaakkola tulkitsi samassa
Oman Maan nidoksessa bullan sisältöä huomattavasti nationalistisemmin. Hän totesi kirjeen sanamuodon osoittavan, että ”Suomi oli jatkuvasti sekä valtiollisesti että kirkollisesti itsenäinen” ja että ruotsalaiset
eivät selvästikään olleet saaneet luotua pysyvää kirkollista tai poliittista
hallintosysteemiä Pohjanlahden itäpuolelle.31 Samalla Suomen kansallisuutta korostavalla linjalla – mutta vähemmän nationalistisesti värittyneesti – oli myös Jaakko Gummerus. Hän liitti bullan sisällön poliittisiin
taisteluihin Novgorodin ja Ruotsin välillä ja tulkitsi suomalaisten ottaneen kristinuskon vastaan voidakseen paremmin puolustautua novgorodilaisia vastaan. Gummerus totesi vielä, että aikalaislähteiden valossa
oli selvää, etteivät kristinuskon orastuksen ensimmäiset vuosikymmenet
olleet kovin menestyksellisiä.32
Kaikissa artikkeleissa nostettiin esille myös Nousiaisten rooli kirkollisen hallinnon ensimmäisenä keskuksena, koska piispa Henrikistä ker62 jari eilola ja kirsi salonen

tovat lähteet mainitsevat hänen hautapaikakseen Nousiaisten kirkon.33
Kaikki kirjoittajat olivat yksimielisiä siitä, että Nousiaisiin ei todennäköisesti muodostunut merkittävää kirkollista keskusta vielä kristillisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä. Tilanne kuitenkin muuttui, kun
aktiivinen piispa Tuomas otti Suomen kirkollisen hallinnon langat käsiinsä ja johti hiippakuntaansa Nousiaisista käsin 1220- ja 1230-luvulla.
Samoihin aikoihin Suomen kirkollinen organisaatio liitettiin tiiviimmin
Ruotsiin ja se tuli riippuvaiseksi Uppsalan arkkipiispasta.34
Suomen kirkollinen hallinto alkoi kirjoittajien mukaan vakiintua viimeistään 1220-luvulla. Tähän liittyi myös se kaikissa kirkkoa koskevissa
artikkeleissa painotettu seikka, että kirkollinen hallinto haluttiin siirtää
pois syrjäisenä pidetystä Nousiaisista, mihin saatiin paavilta lupa tammikuussa 1229. Ruuth kuitenkin ylitulkitsi paavillista bullaa todetessaan
piispanistuimen siirron tapahtuneen seuraavana vuonna.35 Vaikka piispanistuimen siirron vuosi ei olekaan tiedossa, kirjoittajat olivat lähes
yksimielisiä siitä, että kirkollinen keskuspaikka siirtyi piispa Tuomaan
kaudella Koroisiin, minne rakennettiin Suomen ensimmäinen tuomiokirkko ja piispantalo, ja sieltä myöhemmin Turkuun sen nykyiselle paikalle Unikankareelle.36 Ainoastaan valtionarkeologi Juhani Rinne esitti,
että hiippakunnan piispanistuimen siirron jälkeen uusi tuomiokirkko
rakennettiin suoraan Unikankareelle.37
Kristinuskon alkuvaiheiden merkittävien yksityiskohtien selvittämisen ohella kirjoittajat käsittelivät kristinuskon maantieteellistä leviämistä Suomessa. Heidän mukaansa kristinusko vakiinnutti asemansa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 1200-luvun alkuun
mennessä. Kierrelleiden saarnaajien levittämä uusi usko muuttui pikku
hiljaa pysyväksi instituutioksi, jossa omissa seurakuntakirkoissaan toimineet vakituiset papit olivat kristittyjen palveluksessa.38 Kahteen ensimmäiseen painokseen seurakuntaverkoston kehityksestä kirjoittanut
J. W. Ruuth selitti ensimmäisten seurakuntien olleen maantieteellisesti
varsin laajoja ”käsittäen koko sen asutun seudun, johonka kristinoppia
kulloinkin levitettiin”.39 Ruuth ajoitti K. G. Leinbergiin40 viitaten Suomen
seurakunnat seuraavasti: Suomesta tunnetaan 20 ennen vuotta 1300
sekä viitisenkymmentä 1300-luvulla perustettua seurakuntaa. Seurakuntaverkosto laajeni vilkkaasti myös tämä jälkeen, sillä Ruuthin mukaan
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reformaation aikakaudella Suomen alueella oli 136 seurakuntaa. Näiden
lisäksi Itä-Karjalassa oli seitsemän kreikkalaiskatolista seurakuntaa.41
Kivikirkot ovat muutamien linnojen ohella ainoita nykypäivään asti
säilyneitä keskiaikaisia rakennuksia ja niille annettiin suuri paino kansallisromanttisella aikakaudella.42 Tämän vuoksi kivikirkoille omistettiin kahdessa ensimmäisessä painoksessa jopa oma artikkelinsa, jossa
kirkkoasiantuntija Juhani Rinne kuvaili rakennusten arkkitehtuuria.
Tutkimuksen puuttuessa Rinne ei kuitenkaan ottanut kantaa kirkkojen
rakennusajankohtiin. Rinne totesi vain, etteivät kivikirkot olleet maamme vanhimpia kirkkorakennuksia, vaan että vanhimmat kirkot olivat
olleet puisia ja siksi hävinneet.43

Katolisen kirkon rooli keskiajan Suomessa
Katolisen kirkon moninainen rooli Suomessa korostuu Oman Maan artikkeleissa, joiden mukaan kirkko ei ollut sisäänpäin kääntynyt toimija,
vaan sen vaikutukset ulottuivat lähes kaikille elämänalueille. Teksteissä
käsiteltiin muun muassa papiston roolia paikallisyhteisössä sekä Turun
piispojen merkittävää hallinnollista ja poliittista asemaa. Tekstit osoittivat, miten kulttuuri ja oppineisuus kulkeutuivat Suomeen juuri kirkonmiesten välityksellä. Albin Simolin kiteytti nämä ajatukset: ”Ruotsin
vallan perustamisen jälkeen lienee Suomessa tuskin ollut edes oikeata
siviilihallintoa, vaan sitäkin hoiti papisto piispojensa johdolla. Mutta
maallisen hallinnon perustamisen jälkeenkin olivat papit yhä edelleen
kaikkien – – sivistyspyrkimysten hoitajia ja edistäjiä.”44
Kirkkoherrat olivat seurakuntalaitoksen keskeisimpiä henkilöitä, ”seurakuntalaisten edusmiehiä Jumalan edessä”, kuten Mikko Juva asian ilmaisee.45 Suomessa keskiajalla noudatetun Uplannin maakuntalain kirkkokaaren mukaan kirkon rakentaneilla talonpojilla oli oikeus ehdottaa
piispalle sopivaa henkilöä kirkkoherrakseen. Määräys oli taannut paikallisia miellyttävän sielunpaimenen saamisen, mutta tilanne muuttui myöhäiskeskiajalla kirkollisen keskushallinnon ja kruunun otteen voimistuessa.46 Vaikka kirkkoa koskevat artikkelit eivät olleetkaan erityisen kansallisesti värittyneitä, monet niistä korostivat pappien ”suomalaisuutta”.
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Simolin ja Juva mainitsivat ensimmäisten Suomessa toimineiden pappien olleen ulkomaalaisia lähetyssaarnaajia, mutta painottivat sitä, että
papisto suomalaistui heti kun paikallisten kandidaattien oli mahdollista
ottaa vastaan pappisvihkimykset.47 Myös Gummerus korosti kirkonmiesten kotimaisuutta ja piispojen suomalaisuutta luonnehtien esimerkiksi
Taivassalossa syntynyttä piispa Magnus Nicolaita (Särkilahti, piispana
1489–1500) ”lämminsydämiseksi ja epäitsekkääksi isänmaanystäväksi”.48
Gummerus selvitti piispojen elämäkertojen lisäksi heidän vastuitaan ja
velvollisuuksiaan ja muistutti, että piispojen rooli hiippakunnan johtajana teki heistä Suomen merkkihenkilöitä. Omien virkatoimiensa ohella
Turun piispat osallistuivat aktiivisesti maalliseen hallintoon ja matkustivat näiden tehtävien vuoksi ahkerasti myös ulkomaille.49
Keskiaikaisesta papistosta ei maalattu yksinomaan harmonista kuvaa,
vaan artikkeleihin sisältyi myös papistoon yhdistettyjä ongelmia. Simolin mainitsi alemman papiston sivistyksen olleen ”jotenkin mitätön”.
Vähimmäisvaatimuksena oli kuitenkin, että keskiajan loppupuolella
”pappien tuli osata lukea sekä saarnata kansan kielellä”. Juva ei suhtautunut asiaan näin pessimistisesti, vaikka totesikin maalaispapiston
ja hiippakunnan ylimmän papiston väliset koulutus- ja varallisuuserot
suuriksi.50 Molemmat kirjoittajat huomioivat uskonpuhdistuksen muuttaman periaatteen siitä, että katolisen papiston olisi pitänyt elää siveästi.
Huolimatta siitä, että katolinen kirkko pyrki ajamaan läpi vaatimuksen
papiston selibaatista, papiston edustajat harjoittivat usein yhteiselämää
”emännöitsijöidensä” kanssa.51 2000-luvun alussa julki tullut Turun
hiippakuntaa koskeva paavillisen ”katumustuomioistuimen”, penitentiariaatin, lähdeaineisto tukee tätä tulkintaa.52
Keskiajan kirkolliseen elämään kiinteästi liittyneelle luostarilaitokselle
omistettiin omat artikkelinsa, joissa huomautettiin, että Suomen myöhäisen kristillistymisen vuoksi varhaisimmat luostarijärjestöt, kuten benediktiinit tai sisterssiläiset, eivät koskaan tulleet maahamme. Sen sijaan
Suomeen tulivat mendikanttijärjestöt, eli dominikaanit ja fransiskaanit,
sekä myöhemmin birgittalaisjärjestö.53 Luostarijärjestöistä korostettiin
erityisesti dominikaanien sääntökunnan merkitystä Suomen kristillistämisen alkuvaiheessa. Turkuun oli perustettu jo vuonna 1249 dominikaanikonventti, jonka veljien roolia hiippakuntahallinnon ja liturgian
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kehittämisessä painotettiin. Ensimmäinen fransiskaaneja koskeva lähdemaininta on vasta vuodelta 1403, ja birgittalaisjärjestöön kuulunut Naantalin luostari perustettiin vielä myöhemmin, vasta 1430- ja 1440-lukujen
taitteessa.54 Luostariväki liitettiin Omassa Maassa erityisesti oikean opin
julistamiseen ja saarnaamiseen. Maliniemi kuitenkin korosti myös seurakuntapappien osuutta saarnaamisessa. Hänen mukaansa ”kiertelevät
kerjäläismunkit eivät suinkaan olleet ainoita hengellisiä, jotka saarnasivat
kansalle, kuten asia historiankirjoissamme usein mainitaan”.55
Omassa Maassa nostettiin saarnaamisen yhteydessä esille myös kielikysymys. Vaikka monissa nykyisissä historian koulukirjoissa mainitaan
virheellisesti katolisen jumalanpalveluksen ja saarnan olleen latinan
kielellä, jota kansa ei kyennyt ymmärtämään, Oman Maan saarnaamista sivuavissa artikkeleista välittyi näkemys, että saarnoja pidettiin
kansan kielellä. Martti Ruuth kiteytti saarnaamisen kieleen liittyneen
periaatteen tekstissään seuraavasti: ”Saarnoja oli kahta päälajia, nim.
latinankieliset papiston yhteisissä kokouksissa pidetyt ja kansankieliset
maallikoille pidetyt saarnat.”56 Myös Mikko Juva mainitsi latinan pyhän
messun kielenä, mutta sen ohella kansan kieltä käytettiin kirkon opetustoiminnassa sekä jopa joissain pyhissä toimituksissa, kuten ripissä, jossa oli ensiarvoisen tärkeää, että syntien tunnustaja ja pappi ymmärsivät
toisiaan. Juvan mukaan ”äidinkielinen saarnakaan ei ollut kirkossamme
tuntematon”.57 Aarno Maliniemi toisti samat yksityiskohdat ja lisäsi, että
Suomen kirkoissa käytettiin kansankieltä, vaikka suomenkielisiä keskiaikaisia saarnoja ei ole säilynyt. Hän totesi vielä, että ammatissaan
paikallista kieltä käyttänyt papisto itse asiassa muokkasi ja kehitti jatkuvasti suomen kieltä.58 Tätä kautta kirjoittajat alleviivasivat kirkonmiesten
osuutta suomalaisen kulttuurin luojina.

Luterilaisen kansankirkon ja oman kirjakielen synty
Luterilaisen kirkon asema suomalaiseen kulttuuriin olennaisesti kuuluvana kansankirkkona oli Omassa Maassa lähtökohta, joka yhtäältä
määritti kirjoittajien suhtautumista tähän instituutioon. Toisaalta se oli
ilmiö, jota täytyi artikkeleissa selittää ja osoittaa luterilaisuuden yliver66 jari eilola ja kirsi salonen

taisuus muihin vaihtoehtoihin nähden. Lisäksi luterilaisen uskon tulo
Suomeen, niin sanottu uskonpuhdistus, kietoutui olennaisesti suomen
kirjakielen syntyyn. Tähän liittyen kansankielinen kansanopetus ja lukutaito painottuivat kirjasarjassa selvästi.
Kansallinen näkökulma ilmeni keskittymisenä suomalaiseen uskonpuhdistukseen, sillä yhteydet muuhun Eurooppaan rajoittuivat lähinnä
viittauksina Lutheriin. Jopa tapahtumien liittäminen Ruotsiin jäi väljäksi. Murros todettiin Suomessa vähemmän jyrkäksi ja mullistavaksi kuin
monissa muissa Euroopan maissa. Kirjoittajat selittivät maltillisuutta
osittain sillä, ettei Suomessa uskonpuhdistuksen taustalla ollut syvää
tyytymättömyyttä katolista kirkkoa ja sen harjoittamia väärinkäytöksiä
vastaan. Lähtökohtana olivat sen sijaan Kustaa Vaasan poliittiset pyrkimykset.59 Yrjö J. E. Alanen muistutti, että Turun keskiaikaiset piispat
olivat hyviä, hurskaita ja oppineita miehiä, jotka nauttivat kunnioitusta
kansan keskuudessa. Hän mainitsi positiivisena myös kirkon katolisella ajalla harjoittaman sosiaalisen toiminnan kuten sairaista ja köyhistä
huolehtimisen.60
Muutos katolisuudesta luterilaisuuteen oli hidas, mikä kertoi ”siitä
viisaasta ja varovaisesta tavasta, jolla uskonpuhdistus meillä suoritettiin”.
Tämä oli puolestaan seurausta siitä, että ”uskonpuhdistus sisäkirkollisena uudistuksena on suuremmassa määrässä kuin esimerkiksi kirkollinen järjestelytyö 1600-luvulla tai Turun yliopiston tieteellisen elämän perustustyö suoritettu maamme omilla henkisillä voimilla”. Työn
suorittajat puolestaan olivat niitä murroskausien miehiä, ”jotka ovat
täyttäneet hyvin ajan erikoisluonteen vaikutukset”.61 Korostamalla kotimaisia voimia kirjoittajat ohittivat tyystin keskeiset ruotsalaiset uskonpuhdistajat ja kirkon organisoijat, kuten Laurentius Andrean ja Olaus
Petrin.
Koska uskonpuhdistus eteni hitaasti, myös puhdasoppisuuden aika
alkoi Suomessa myöhemmin kuin muualla. Herman Råberghin mukaan kansanopetus käynnistettiin Lutherin hengessä varsin nopeasti,
mutta muodolliset tunnukset hyväksyttiin huomattavan myöhään. ”Suomen kirkko” – aivan kuin se olisi toiminut Ruotsin kirkosta riippumatta
– yhtyi Augsburgin (1530) tunnustukseen vasta Uppsalan kokouksessa
1593. Sovintokirjassa olleet tunnuskirjat hyväksyttiin niinkin myöhään
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kuin 1663. Råberghille puhdasoppisuuden ajan alkua merkitsi Isak Rothoviuksen nimeäminen Turun piispaksi (1627) ja Enevald Svenonuksen
kaltaisten oppineiden tuleminen Turun akatemiaan (1654).62 Mikko
Juvan mukaan puhdasoppisuuden aika merkitsi pappien arvon palautumista, osittain voimakastahtoisten piispojen työn tuloksena. Kirkko
myös tunnustettiin valtakunnallisen yhtenäisyyden ”kenties tärkeimmäksi rakentajaksi”. Samaan aikaan vahvistui papiston rooli valtakunnan toisena säätynä, joka toisinaan joutui esiintymään kaikkien aatelittomien säätyjen puhetorvena aatelisvaltaa vastaan.63
Luterilainen puhdasoppisuus – samoin kuin itse uskonpuhdistus
– personoitui kirjoittajien mielestä niin vahvasti henkilöihin, että periodisointi voitiin tehdä näiden mukaan. Kansalliselle historiankirjoitukselle oli luonteenomaista nähdä historialliset tapahtumat ja prosessit suurmiesten kätilöiminä tapahtumasarjoina, jotka tähtäsivät tulevaisuudessa
siintelevän kansakunnan parhaaseen.64 Maltillisuuden ja harkitsevaisuuden korostamista voi selittää kahdella tavalla. Ensinnäkin se vastasi
1800- ja 1900-lukujen sivistyneistön kansalaisihannetta, jota leimasi
tunteiden hallinta, käyttäytymisen kontrollointi ja maltillisuus65. Lisäksi se selitti miellyttävällä tavalla keskiaikaisten katolilaisten piirteiden
säilymisen pitkään etenkin Suomessa. Toisaalta uudempi tutkimus on
korostanut luterilaisuuden asemaa kalvinismin ja katolilaisuuden välisenä uskontona.66
Maltillisuus ja vakaumuksellinen luterilaisuus siis leimasivat uskonpuhdistusajan piispoja. Magnus Nicolai Särkilahdesta oli säilynyt vain
vähän tietoa, mutta hänen tiedettiin ”olleen intomielinen, sykähdyttävän
vakaumuksen mies”. Hänen ”varmaa luterilaista kantaansa” osoitti se,
että hän oli yksi ensimmäisistä papeista, jotka Ruotsin valtakunnassa
”rikkoivat kirkon selibaattilain, seuratakseen Jumalan käskyä ja luonnonlakia”.67 Vaikka Kustaa Vaasan todettiin johtaneen uskonpuhdistusta
vielä Martinus Skytten kaudella (1528–1550) ja piispan itsensä jääneen
taustalle, hänenkin onnistui kuitenkin ”painaa kehitykseen Suomessa
sopuisan persoonallisuutensa leiman”.68 Ericus Erici Sorolainen (Turun
piispana 1583–1625) oli niin ikään oppinut ja ”luonteeltaan maltillinen
ja hiljainen”.69 Varovaista kantaa ja toimintatapoja noudatti myös Mikael
Agricola (Turun piispana 1550/1554–1557), joka ei kuitenkaan tarpeen
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tullen karttanut taistelua vanhaa vastaan. ”Lutherin pauhaavaa ja kiivasta kieltä ei A. näy yleensä rakastaneen.”70
Jaakko Gummerus piti Sorolaisen ansiona ja maltillisuuden osoituksena sitä, ettei hän tukenut messun ulkoisia seremonioita koskevassa
kiistassa katolilaista kantaa, mutta ei myöskään Kaarle IX:n ääririisuttua
mallia, vaan kulki keskitietä.71 Sorolaisen voi tulkita pitäytyneen Uppsalan kokouksen (1593) ja keskieurooppalaisten teologien linjauksissa.
Toisaalta Sorolainen oli saattanut ymmärtää kansan vastahakoisuuden
nopeita ja jyrkkiä leimahduksia seremonioiden muutoksia kohtaan.72
Tasaisten suomalaisten luonteenlaatujen vastapainoksi tarjottiin
ruotsalaisia karaktäärejä. Kristian II:n kannattajiin kuulunut Uppsalan
arkkipiispa Gustav Trolle (arkkipiispana 1515–1521) oli sekä katolilainen
että ”intohimoinen ja katala”.73 Nihkeä kuva piirtyi myös Abraham Angermannuksesta (arkkipiispana 1593–1599), joka oli ”rajattoman kiivas
ja häikäilemätön”. Hän toimi ”kansanyllyttäjän kaunopuheisuudella”
ja viljeli riettauksia ja karkeaa kieltä, mikä ”vaikutti sivistymättömiin”
mutta närkästytti historiantutkijaa.74
Mutta se, mikä sopi piispalle, ei sopinut kuninkaalle. Juhana III:n yritykset kulkea keskitietä saivat kirjoittajan tuomion: ”Suuria kysymyksiä
ei ratkaista kiertämällä niiden vaikeuksia tai keinotekoisesti niitä vaientamalla. Mutta tätä Juhana ei ymmärtänyt. Itsepäisesti hän piti kiinni
kultaisen keskitiensä kauniista utukuvasta.”75 Maltillisuus ja vakaumuksellisuus eivät siis olleet kuninkaalle hyveitä.
Vakaumuksellisuuden ja poliittisen tarkoituksenmukaisuuden yhteensovittaminen näyttää olleen kirjoittajille ongelmallista – etenkin
silloin, kun oli kysymys valtiomiehistä. Tämä johtui ainakin osittain
oppiaineiden välisistä eroista, jotka estivät näkemästä 1500-luvun lopun tapahtumia kokonaisuutena: kirkkohistorialliset tutkimukset eivät
juuri huomioineet poliittisia oloja, ja poliittisessa historiassa oli keskitytty joko vallanperijöiden kamppailuun tai nuijasotaan.76 Kun Omassa
Maassa käsiteltiin Kustaa Vaasan roolia uskonpuhdistuksessa, kaikki
kirjoittajat myönsivät poliittisten intressien ensisijaisuuden. Silti hänen
toimissaan yritettiin nähdä edes häivähdys vakaumuksellisesta uskosta:
”Selvätuumainen kuningas vakaumuksestakin helposti kallistui uuteen
opinmuotoon, joka niin terävästi arvosteli katolisen kirkon puutteita ja
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joka keskiajan kirkon opetustapaan verraten oli niin yksinkertaista ja
luontevaa.”77 Kuitenkin kirkon varojen ryövääminen kuninkaan omiin
taskuihin sen jälkeen, kun ”vapaussodan” velat oli maksettu, koetteli
kirjoittajien sietokykyä: ”Se oli ’hyödyn aikakausi’ kaikessa loistossaan”.78
Kustaa Vaasaan suhtauduttiin kuitenkin ymmärtäväisesti ja positiivisesti hänen isänmaan hyväksi tekemän elämäntyönsä vuoksi. Hyväntahtoinen suhtautuminen ympäröi myös Juhana III:a liturgisesta riidasta
huolimatta. Tämä selittyi Juhanan herttuakaudellaan tekemällä työllä
Suomen hyväksi. Gummerus loi huolellisesti kuvaa vastauskonpuhdistuksesta ja sen häikäilemättömistä agenteista, jesuiitoista, jotka käyttivät
siekailematta kuninkaan hyväuskoisuutta hyväkseen.79 Lyhyiden mainintojen perusteella syntyi vaikutelma, että pahan lähteenä oli nimenomaan ”kiihkokatolilaiseksikin mainittu” Sigismund, jolla oli jesuiittoja
neuvonantajinaan ja jolta ei tästä syystä voinut odottaa mitään hyvää.
Vaikka 1960-luvulla ja myöhemmin tehty tutkimus on osoittanut,
että Vatikaanin suunnitelmat katolisen uskon palauttamiseksi Pohjolaan
olivat 1500-luvun lopulla pidemmälle vietyjä kuin aiemmin uskottiin,
kuva katolilaisista ja jesuiitoista oli turhan synkkä. Se selittyy yhtäältä
historiankirjoittajien vahvalla sitoutumisella valtiokirkolliseen luterilaisuuteen. Toisaalta kielteinen kuva oli perua tutkijoiden kritiikittömästi
käyttämästä 1500-luvun antikatolisesta propagandasta.80
Uskonpuhdistuksen etenemistä käsiteltäessä Juhana III:n hallituskautta (1569–1592) kuvattiin vedenjakajana. Sitä edeltävällä ajalla uusi
oppi näytti uppoavan kansaan huonosti. Jo ”Punainen messukirja” mutta ennen kaikkea kuninkaan salaiset sovintoneuvottelut paavin kanssa ja
jesuiittojen entistä näkyvämpi toiminta muuttivat tilanteen luterilaisuuden eduksi. Gummeruksen mukaan ”se pani todenteolla miettimään,
mitä uskonpuhdistus oli merkinnyt ja mistä kaikesta oli luovuttava,
jos katolilaisuus uudelleen pääsisi valtaan. Ja silloin vasta myös selvisi
kansan tajunnassa, kuinka arvokkaita uskonpuhdistuksen saavutukset
sittenkin olivat.”81
”Kansan tajunta” edusti Gummerukselle suppeaa osaa koko väestöstä.82 Gummeruksen ”kansa” tarkoittikin itse asiassa ainoastaan luterilaista papistoa, jonka oppinut eliitti pani äänekkäimmin vastaan Juhanan uskonnollisille uudistuksille. Se tunsi uudistusten ja vastauskon70 jari eilola ja kirsi salonen

puhdistuksen uhkaavan olemassaoloaan. Se oli peloissaan, koska oman
opin lisäksi myös oma tulevaisuus näytti epävarmalta.83
Kun Gummerus puolestaan tarkoitti kansalla seurakuntalaisia, kuva
uuden uskon omaksumisesta muotoutui toisenlaiseksi. Hän mainitsi
esimerkiksi keskiaikaiseen katolilaisuuteen liittyvän uhrisuhteen84, mutta ei selittänyt asiaa sen tarkemmin. Hänen mukaansa kansa hyödynsi
kirkollisia tekstejä ja riittejä omissa loitsuissaan ja taikateoissaan. Itse
asiassa uskonpuhdistus merkitsi hänen mukaansa ensi vaiheessa taikuuden lisääntymistä, koska nyt talonpojat siunasivat peltonsa ilman
pappia. Merkittävämpää oli, että alkuvaiheessa uskonpuhdistus merkitsi
vanhan repimistä ja muutosta, joiden vastavoimana ihmiset alkoivat kaivata entistä. Se ei automaattisesti tarkoittanut paluuta katolisen kirkon
syliin, mutta se teki ihmiset alttiimmiksi houkuttelulle.85
Yrjö J. E. Alasen ja varsinkin Mikko Juvan 1950- ja 1960-luvun taitteen artikkeleissa kansanuskoon ja uskonnollisuuteen paneuduttiin
aivan toisella tavalla. Juvan esityksen pohjana oli hänen oma tutkimuksensa Varsinais-Suomen uskonnollisesta elämästä, jonka pohjalta hän
eritteli ja havainnoi monia kansanomaisen uskon piirteitä, esimerkiksi
vanhan uhrisuhteen muuntumista kuuliaisuuden ja siunauksen välistä
yhteyttä korostavaksi ajatusmalliksi.86 Alanen puolestaan lähti liikkeelle yksittäisen, 1700- ja 1800-luvun taitteessa eläneen kansanrunoilijan
tekstistä eritellessään uskonpuhdistuksen vaikutuksia runon kirjoitusajankohtaan saakka.87
Uskonpuhdistuksen eräänä ideana oli se, että kansalle haluttiin antaa
mahdollisuus lukea pyhiä kirjoituksia omalla kielellään ja omatoimisesti
eikä ainoastaan latinan kielen taitoisen papin suomeksi selittämänä.88
Raamatun kääntämisestä kansan kielelle seurasi myös muiden tärkeiden tekstien suomeksi laatiminen, mikä johti kirjasuomen syntyyn.89
Kansallisen historiakirjoituksen ideologian mukaisesti90 Omassa Maassa
suorastaan ylikorostettiin kirjasuomen synnyn merkitystä, joka puolestaan henkilöityi Mikael Agricolaan (n. 1507–1557). Suomalaisen kirjakielen isänä ja Turun piispana tunnettu Agricola julkaisi elinaikanaan
huomattavan määrän kirjallisuutta. Ensimmäinen hänen suomenkielisistä teoksistaan oli vuonna 1542 julkaistu ABC kiria, jonka jälkeen
hänen kirjallinen tuotantonsa keskittyi lähinnä uskonnollisten tekstien
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suomentamiseen.91 Mikael Agricolan laajaan kirjalliseen tuotantoon vedoten Alanen kiteytti suomalaisen reformaation ytimen: ”Suomen uskonpuhdistus tapahtui näin ennen kaikkea rakentavan kirjallisen työn
merkeissä, työn, joka antoi selvän ohjelman kirkkomme toiminnalle
vastaisina vuosisatoina.”92
Oman kielen esiin nostaminen liittyi kansallisromanttiseen ajatteluun, joka korosti kansan oman kielen merkitystä niin sanotun kansansielun ilmentäjänä. Omassa Maassa – ja monissa myöhemmissäkin
teoksissa – tämä korostus merkitsi sitä, että Agricolasta tehtiin Suomen
tärkein ja juhlituin uskonpuhdistaja, vaikka todellisuudessa hänen roolinsa sen käytännön toteuttamisessa oli hyvin pieni.93
Alanen kytki kirjakielen synnyn ja kirkollisen kansankoulutuksen
– jolla hän tarkoittaa nimenomaan lukutaidon opetusta – kiinteästi toisiinsa. Hän korosti sisälukutaidon merkitystä, koska oli ihanteellista,
että jokainen pystyisi lukemaan Raamattua itse ja tekemään siitä omat
johtopäätöksensä. ”Niin kauan kuin lukutaito oli Suomessa vielä harvinaista, oli kansan uskonnollisen elämän hoito melkein kokonaan pappien julistuksen ja opetuksen varassa.”94 Alasen mukaan herätysliikkeiden – pois lukien muutamat varhaisimmat vaiheet – leviäminen kansan
keskuuteen tapahtui samaan aikaan sisälukutaidon kanssa. Tulkintansa
perusteeksi hän viittasi Martti Ruuthin herännäisyyttä ja Mikko Juvan
sisälukutaidon leviämistä koskeviin tutkimuksiin. Alanen arvioi, että
vasta sisälukutaidon leviämisen jälkeen ”esiintyy kansan keskuudessa
omakohtaisempaa uskonnollista asennoitumista”.95
Uskonpuhdistuksen lähtökohtana oli ajatus jokaisen mahdollisuudesta tutustua itse Raamattuun. Pyhän kirjan antamiseen kansan käsiin liittyi kuitenkin aina väärintulkintojen ja ylilyöntien vaara. Niiden
välttämiseksi katekismuksesta – johon oli valittu oikeat kohdat ja vielä
selkeästi selitetty, miten ne piti ymmärtää – tuli Raamattua tärkeämpi kansanopetuksen väline.96 Ennen sisälukuvaiheeseen siirtymistä tai
opinkappaleiden pänttäämistä oli kuitenkin luotava pohja, jonka turvin
tietoa opetettiin. Se pohja muodostui Antti J. Pietilän mukaan Paulus
Petri Juustenin (n. 1516–1575) ja Ericus Erici Sorolaisen kausien aikana.
Mikko Juva taas korosti 1600-luvulla piispa Isak Rothoviuksen toimesta
palautetun kirkkokurin merkitystä. Opin pääkappaleet opetettiin piispa
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Johan Gezelius vanhemman aikana. Hänen poikansa aikana huolehdittiin lopulta sisälukutaidosta.97 Gezeliusten arvo kansankasvatuksen ja
lukutaidon edistäjinä tunnustetaan myös uudemmassa tutkimuksessa.98
Kirjoittajien jäykkyydestä ja ulkokohtaisuudesta syyttämä puhdasoppisuuden aika sai toisaalta kiitosta kansan ja kansakunnan kasvattajana.
Herman Råberghin mukaan se kasvatti ”kansaamme kuuliaisuuteen
jumalalliselle ja inhimilliselle laille” sekä koulutti papistoa. Puhdasoppinen kirkko opetti kansan turvaamaan vaikeina aikoina Jumalaan.99
Vaikka Råbergh tässä yhteydessä viittasi 1600-luvun kuolonvuosiin ja
isoonvihaan, rivien välistä on luettavissa, että luottamus Jumalaan ja
lakiin kantoivat vaikeuksien yli myös myöhempinä vaikeina aikoina. Toisaalta sitaatista kävi ilmi puhdasoppisen luterilaisuuden hierarkkisuus,
jossa jokaisen tuli tietää oma paikkansa ja pysyä siinä Jumalalle, kirkolle
ja maalliselle esivallalle uskollisena.
Seuraavalla vuosisadalla kansanopetus muuttui. ”Hyödyn aikakausi” suosi ”taloudellista pappistyyppiä”, joka koki erityisesti aineellisen
viljelyn omaksi tehtäväkseen. Pappiloista alkoi muodostua mallitiloja,
joiden kautta uusia viljelykasveja ja -menetelmiä siirtyi vähitellen kansan käyttöön. Papiston tehtävänä oli valistaa ja levittää tietoa kansan
keskuuteen. Kysymys ei ollut pelkästään hengellisistä asioista vaan myös
taloustiedosta, humanistisista aloista ja luonnontieteestä, joita opetettiin
saarnoissakin. Samanaikaisesti tapahtunut pappiloiden ja pappien elämänmenon maallistuminen söi Juho Koskimiehen ja Mikko Juvan mukaan pappien arvovaltaa ja edesauttoi osaltaan herätysliikkeiden syntyyn
johtanutta henkistä kriisiä.100

Herätysliikkeet uskon uudistajina ja
kansalaisuuden rakentajina
Herätysliikkeiden historia on Omassa Maassa pitkälti herännäisyyden
historiaa. Liikkeen ”esihistorian” muodosti 1600-luvun lopulta seuraavan vuosisadan jälkipuolelle ulottunut niin sanotun varhaisen herännäisyyden aika. Jaakko Gummerus ja Martti Ruuth olivat yksimielisiä
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vat, että kyseessä oli erilaisten ulkomaisten vaikutteiden – esimerkiksi
pietismin, Hallen herätyksen ja herrnhutilaisuuden – avulla kanavoitunut syvemmän hengellisen elämän etsiminen tilanteessa, jossa usko
oli joko jäykkää ”puhdasoppista skolastiikkaa” tai ”uususkonnollista
vetisyyttä”101. Mikko Juva korosti lisäksi suurten vastusten, erityisesti
1690-luvun kuolonvuosien ja isonvihan henkisiä vaikutuksia.102 Varhainen herätysliike oli siis reaktio maallistumiseen sekä institutionalisoituneen kirkon ja uskon kriiseihin, joiden seurauksena ulkoiset uskonnonharjoituksen muodot olivat ylikorostuneet ja sanoma käynyt ontoksi.
Ruuth ja Gummerus näkivät vaiheen lähinnä sivistyneistön piiriin
rajoittuneena toimintana, joka vähitellen tihkui papiston välityksellä
kansalle ja ”jäi itämään sen sydämiin”. Se oli ”myöhäisemmän herännäisyyden juurikanto”103, joka alkoi versoa 1800-luvun ensimmäisillä
vuosikymmenillä. Tämä ”haudutusvaiheen” ansiosta kyse oli liikkeestä,
jolla oli ”omat kotimaiset edellytyksensä ja jonka kehitys kulki omaa
latuansa”, vaikka ulkoa tulleiden vaikutusten merkityksen saattoi nähdä.
Olennainen osa tätä omintakeisuutta oli herännäisyyden esiintyminen
”kansan syväin rivien kannattamana ja johtamana liikkeenä”.104
Herätysliikkeisiin oli liittynyt alusta alkaen ”sairaalloisia” ja ”epäraittiita” eli epäkirkollisia aineksia.105 Kirjoittajat tarkoittivat niillä vahvoja
tunteenilmauksia, erityisesti hurmoksellisuutta, jota esiintyi 1700-luvun jälkipuoliskon herätyksissä. He selittivät ilmiötä osittain herätysten naisvaltaisuudella, joka johti emotionaalisiin ylilyönteihin. 1800- ja
1900-luvun vaihteessa kritisoitiinkin runsaasti niin kutsuttua naisherättäjäliikettä, jonka koettiin rikkovan määräystä naisten vaikenemisesta
seurakunnissa106. Vielä vakavampaa oli kuitenkin se, että liikkeisiin tuli
tätä kautta kirkkoa kritisoivia ja separatistisia piirteitä. Niiden esiintymistä selitettiin sillä, että varhaisiin liikkeisiin kuului vain vähän pappeja. Ruuthin mukaan liikkeen tärkeäksi luotsaajaksi nousikin hänen
tutkimansa pappi ja virsirunoilija Abraham Achrenius (1706–1769),
joka aloitti yltiöpietistinä, mutta kehittyi myöhemmin maltilliseksi ja
reaktioita tasapainottavaksi tekijäksi. Hän kelpasi herätysliikkeen esimerkiksi myös viimeiseen painokseen.107 Liikkeeseen liittyneiden luterilaisten pappien maltillisuuden ansioksi luettiin, että lestadiolaisuus on
edelleen valtiokirkon jäsen ”hihhulilaisuuden” laajasta kannatuksesta
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huolimatta.108 Suhtautuminen ekstaattisiin liikkeisiin oli 1800-luvun
lopulla varautunutta, koska niitä pidettiin fennomaanien, kirkollisen
eliitin ja valtavirran körttiläisten vastustajina.109
Ensimmäisten painosten kirkkohistorian tutkijat jakoivat 1800- ja
1900-lukujen vaihteen sivistyneistön ja keskiluokan näkemykset, että
tietyt kansankulttuurin piirteet, esimerkiksi spontaanius, impulsiivisuus
ja aggressiivisuus, edustivat kehittymättömyyttä. Kehittynyt ja sivistynyt
ihminen sen sijaan pystyi hallitsemaan tunteitaan, kontrolloimaan käytöstään ja puntaroimaan asioita maltillisesti.110 Toisaalta vahvoihin tunteisiin liittyi terveydellisiä riskejä: ”Tämmöinen tunteiden kiihotus vaikuttaa
henkistä ja ruumiillista turmiota. Hermosto tulee hirveästi rasitetuksi ja
tahdon voima höltyy.”111 Miehillä oli luonnostaan naisia paremmat edellytykset itsensä hallitsemiseen. Toisaalta sitä saattoi oppia sivistyneistön
edustajilta – ja tässä opetustyössä papisto oli keskeisessä asemassa.112
Myöhäisempi herännäisyys oli alhaalta kumpuava kansanliike, mutta silti ääri-ilmiöt pysyivät kontrollissa: ”On ihmeellistä, että Savon heränneet koko senkin pitkän ajan, jolloin heidän piiriinsä tuskin kuului
yhtään pappia, pysyivät ehdottoman uskollisesti kirkollisina.”113 Tästä
syystä selitystä sivistyneistön roolista täytyi hieman venyttää niin, että
se kattoi kansan piiristä nousseet poikkeusyksiköt. Toisaalta selitystä
haettiin liikkeen luonteesta.114
Keskeisessä asemassa olivat talonpoikaiset johtajat, jotka painoivat
laajoihin piireihin oman uskonnollisen persoonallisuutensa leiman.
Sellaiset miehet kuin Matti Paavola ja ennen kaikkea Paavo Ruotsalainen korostivat Raamatun lukemista ja rukoilemista. He olivat itsekin
runsaasti lukeneita ja uskon kysymyksiä syvästi pohtineita, asioita tasapainoisesti harkitsevia miehiä, joilla oli ”harvinaisen ehjä ja itsenäinen
luonne”. Ennen kaikkea he olivat hiljaisia ja vaatimattomia eivätkä harrastaneet hyveillä kerskailevaa moralismia. Tämä hyvitti iän esiintuomat Ruotsalaisen riitaisat piirteet tai seuroissa tapahtuneen alkoholin
nautiskelun.115
Yrjö J. E. Alanen toisti pääpiirteissään samaa tarinaa 1950-luvun lopulla julkaistussa uskonpuhdistusartikkelissaan. Hän aloitti ja päätti
tekstinsä 1700- ja 1800-luvun taitteen molemmin puolin eläneeseen
kansanrunoilija Paavo Korhoseen. Vaikka tämä ”ei elämänvaellukseltaan
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ollut kaikin puolin mallikelpoinen, niin hänen runonsa edustavat kansanomaista uskonpuhdistuksen suurten periaatteiden ymmärtämistä
– – hänessä [oli] jaloja kristillisiä avuja, mielen nöyryyttä ja hartautta
ja suurta hyväntahtoisuutta.”116 Tällaisesta asennoitumisesta kumpusi
liikkeen käytännön sielunhoitoa korostava luonne.
Gummerus korosti, että vaikka maallikot pitivät tiukasti kiinni vakaumuksestaan jopa käräjillä, he eivät kuitenkaan tahtoneet esittää mitään
kirkon opista poikkeavaa käsitystä. Kyse oli lähinnä uskonnollisesta uudistusliikkeestä, joka herätti kansassa uudenlaista uskonnollista elämää
ja teki kristillisyydestä persoonallisen ratkaisun ja koko elämän asian.117
Juva yhdisti ilmiön vuoden 1869 kirkkolakiin ja kirkon murrokseen,
joka avasi herätysliikkeiden kasvateille mahdollisuuden täyttää kirkollisia virkoja.118 Kun pohjalainen herännäispapisto tuli mukaan liikkeeseen, se toi tiedon ja sivistyksen antamia etuja, laajempia näkökulmia ja
yritteliäisyyttä, mutta ei muuttanut sen kansanomaista ja omintakeista
perusluonnetta. Kun herännäisliike myöhemmin hajaantui, osa papistosta juurrutti herätysliikkeen uutta uskonnollisuutta kirkon piiriin.119
Herätysliike ja kirkko olivat molempia osapuolia hyödyttävässä suhteessa: maallikot saivat sivistystä ja ohjausta, ja papiston välityksellä liikkeen
piirissä herännyt uskonnollisuus saattoi elävöittää virallisen kirkon piiriin kuuluvaa uskonnollista elämää.
Gummeruksen, Alasen ja Juvan kirjoituksista muodostuva kuva kansasta oli samanaikaisesti ihanne ja tavoite. Herätysliikkeiden maallikkosaarnaajat edustivat sitä, mitä kansan ajateltiin parhaimmillaan olevan:
nöyrää, vaatimatonta ja hiljaista, mutta uskossaan vilpitöntä. Vaikka
näillä miehillä oli jo itsessään hyvä vaikutus tavalliseen kansaan, he tarvitsivat tuekseen koulutettua papistoa ja näiden organisoimaa kansanvalistustoimintaa. Sen päämääränä oli muokata talonpojista yhteiskunnallisia toimijoita, joiden siveellisyyden ja sivistyksen pohjimmaisina
kriteereinä olivat kansakunta ja Jumala.120
Vaikka kirjoittajat eivät yleensä ottaen katsoneet hyvällä kirkkoon ja
kruunuun kohdistuvaa niskurointia, sitä pidettiin joissakin tapauksissa
jopa erittäin kannatettavana. He korostavat herätysliikkeiden kansallista
merkitystä ihmisiä kansalaisuuteen ja yhteiskunnalliseen toimintaan
valmistaneina organisaatioina.
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Gummerus piti yhteiskunnallisesti aktiivista kansalaistoimintaa jonkinlaisena ihmisen synnynnäisenä ominaisuutena. Kun säätyjä ei kutsuttu koolle Porvoon valtiopäivien jälkeen, ”jaloimpien pyrkimysten kaipuu”
etsi muita kanavia toteutuakseen. Herätysliikkeet muodostuivat sellaisiksi, koska kansallinen herääminen oli vasta idullaan eikä seuraelämäkään
ollut riittävän tyydyttävää. Gummeruksen mukaan körtit käräjille 1830- ja
1840-luvulla johtanut konflikti maallisen esivallan kanssa ”on kansanmiehissäkin kehittänyt itsenäisyyttä ja ryhdikkyyttä” ja valmistanut Aleksanteri II:n kaudella uudelleen alkaneeseen valtiolliseen toimintaan.121
Alanen oli periaatteessa samaa mieltä, mutta yksilöi kansaa hieman
tarkemmin. Hän korosti maallikkosaarnaajien roolia tärkeänä maaseudun väestön valveutumisessa ja kehittymisessä itsenäiseen yhteiskunnalliseen ja valtiolliseen toimintaan. Herätysliikkeiden ”jalostava
vaikutus” kansanelämään näkyi Alasen mukaan erityisesti Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa. Pohjanmaalla herännäisyys muodosti hillitsevän
vastapainon heilahduksille väkivaltaan. Lapin osalta hän ei erittele asiaa
tarkemmin.122
Kirjoittajat loivat ja pitivät yllä tätä kuvaa kansasta useasta syystä. Ensinnäkin sitä tarjottiin kansalle positiivisena esimerkkinä ja samaistuskohteena: tällä tavalla ja tällaisissa asioissa toivomme teidän toimivan.
Toisaalta se mahdollisti venäläistämiskausien tapahtumien ja esivallan
mielivallan käsittelyn tekemällä rinnastuksen vuosikymmenten takaisiin
tapahtumiin. Lisäksi kansallinen ja uskonnollinen herätys tahdottiin
esittää toisiinsa elimellisesti liittyneinä ilmiöinä, vaikka niin ei vielä
1830- ja 1840-luvun körttiläisoikeudenkäyntien aikana ollutkaan. Kosketus todelliseen kansaan oli alun perin etenkin herännäispapeille tärkeämpi kuin kansallisille herättäjille. Vastaavasti kansan oli helpompi
kiinnittyä nimenomaan uskonnolliseen liikkeeseen.123 Erkki Kansanaho
korosti tätä puolta ja erottautui siten vanhemmista kollegoistaan. Hän
ei sanonut mitään siitä, että körttioikeudenkäynnit olisivat jotenkin valmistaneet kansalaistoimintaan. Sen sijaan Kansanaho teki selväksi, ettei
kyseessä ollut pelkästään liikkeen ja maallisten viranomaisten välinen
konflikti. Luterilainen kirkko sekä Elias Lönnrotin ja J. L. Runebergin
kaltaiset kansalliset herättäjät olivat leppymättömiä heränneiden kritisoijia.124
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Kokemus kansan yhteiskunnallisesta heräämisestä sai teologit ja
kirkkohistorian tutkijat pohtimaan uudelleen kansan ja kirkon välistä
suhdetta.125 He määrittelivät luterilaisen kirkon olennaiseksi suomalaisen kulttuurin osaksi ja tärkeäksi yhdistäjäksi. Jaakko Gummeruksen
mukaan kirkon tuli olla kansakunnan henkinen yhdistäjä, lain kunnioituksen ja kansalaismoraalin opettaja, jolla oli oma sosiaalinen vastuunsa
etenkin sisällissodan jälkeen. Kirkon tehtävä oli siis luoda yhtenäinen
kansa, jota luokkaerot tai muutkaan erimielisyydet eivät jakaisi.126 Myös
herätysliikkeiden – ja erityisesti heränneiden – kansallisromanttista
glooriaa paisuteltiin sodan jälkeen.127

Uskonnonvapaus ja muut kirkkokunnat
Kaarlo Kaira totesi 1950-luvun lopulla, että yksityistä uskonnonharjoittamista ja -vapautta pidettiin länsimaissa selviönä.128 Oman Maan ensimmäisen ja kolmannen painoksen ilmestymisen välillä Suomessa olikin
tapahtunut merkittävä uskonnonvapautta koskeva muutos.
Puoli vuosisataa aiemmin Omaan Maahan aiheesta kirjoittanut Martti Ruuth oli selvästi tyytymättömämpi vallinneeseen tilanteeseen. Hänen mukaansa vuoden 1869 kirkkolaki oli asettanut luterilaisen kirkon
uuteen asemaan, yhdeksi kirkkokunnaksi toisten joukkoon. Kuitenkin
lain edellyttämän eriuskoisuuslain (1889) säätämiseen oli mennyt liian
kauan, ja sittenkin vapaus oli Ruuthin mukaan ymmärretty laissa liian
suppeasti: se oli rajattu yksinomaan protestanttisiin kirkkokuntiin. Toisaalta hän myönsi, että eriuskoisten määrä alkoi kasvaa Suomessa merkittävästi lain voimaanastumisen jälkeen.129
Artikkelin kirjoitushetkellä (1908) Ruuth ei ollut kannassaan yksin.
Papisto oli ensin puolustanut suuriruhtinaskunnan lakeja mutta taipunut sittemmin myöntyväisyyspolitiikkaan. Se oli myös vastustanut
vapaamielisten tahojen uskonnonvapausvaatimuksia. Suurlakon puhjetessa kirkon katsottiin olevan osa vastustettavaa pakkovaltaa ja radikaaleja uudistuksia vaatineet puheenvuorot voimistuivat. Tekojen tasolla
tilanne ei ollut yhtä mustavalkoinen: osa papistosta oli mukana suurlakossa puhujina, lakkolaisille pidettiin jumalanpalveluksia ja lakkoa
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kuvattiin uskonnollisella sanastolla myös työväen piirissä. Suurlakon
päätyttyä huomattava osa papistosta asettui kannattamaan uskonnonvapauslakia ja siviiliavioliiton sallimista. Vuoden 1908 kirkolliskokous
hyväksyi niitä koskevat senaatin esitykset. Ruuth ja muut nuoremman
teologit siis muuttivat kirkon asennetta ja hetken näytti kuin olisi mahdollista päästä maltillisiin ratkaisuihin tärkeimpien uskonnonvapautta
koskevien kysymysten osalta.130
Radikaalit äänenpainot laantuivat kuitenkin nopeasti suurlakon jälkeen osittain siksi, että oikeisto säikähti työväen vallankumouksellista
julistusta. Toisaalta kysymys oli myös puoluepoliittisten kiistojen aiheuttamasta pettymyksestä ja turhautumisesta. 1900-luvun ensimmäisen
vuosikymmenen lähetessä loppuaan Suomeen muodostui selkeä jako
jyrkkiä kirkkopoliittisia uudistuksia vastustavaan oikeistoon ja niitä kannattavaan vasemmistoon. Sittemmin sisällissota syvensi entisestään vastakkainasettelua.131
Suomen uskonnonvapauden historia merkitsi Ruuthille vapauden ja
yksilöllisyyden puutetta. Luterilaisen kirkon ”holhousjärjestelmän” synty
uskonpuhdistuksen aikana oli hänen mukaansa perusteltavissa yhtäältä
puolustautumisena reformaation hedelmiä tyhjäksi tekevää vastauskonpuhdistusta vastaan. Toisaalta sen muodostumista selittivät ajan ankarat
olot, epäkypsä henkinen kehitys sekä jäykkää kuria, järjestystä ja holhoavaa hallitusvaltaa edellyttänyt yleinen katsantokanta. Järjestelmä menetti kuitenkin oikeutuksensa siinä vaiheessa, kun luterilainen kirkko oli
onnistunut vahvistamaan asemansa.132 Sen jälkeen kirkon olisi kuulunut antaa sijaa uskonnolliselle ja tunnustukselliselle monenkirjavuudelle.
Siinä missä Ruuthin artikkelit edustavat aikalaisnäkemystä uskonnonvapaustaistelusta, Kaira painotti rooliaan selkeästi menneisyydestä
kuvaa rakentavana historiantutkijana. Ajallinen perspektiivi toi hänen
esitykseensä neutraaliutta ja mahdollisti ilmiön kytkemisen toisenlaisiin, Ruuthille ehkä näkymättömämpiin voimiin ja rakenteisiin. Niinpä
Kaira kirjoittikin, ”että ulkonaisilla tekijöillä, kuten väestön rakenteella,
on ollut suuri merkitys uskonnonvapauden kehittymisen kannalta. Kysymys uskonnonvapaudesta esiintyy – – yhteydessä kysymykseen valtion
suhteesta kirkkoon. Tunnustuksellinen valtio, joka vaatii kaikkia valtion
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alamaisia kuulumaan valtionuskontoon, ei voinut suvaita uskonnonvapautta.”133 Kysymys uskonnosta ei ollut vain kirkon vaan nimenomaan
valtion asia, eikä tarkastelu rajoittunut vain Suomeen tai Ruotsiin vaan
vertailua tehtiin laajemminkin. Lisäksi Kaira kuvasi siirtymistä kollektiivisesta uskonnollisuudesta yksilölliseen enemmänkin aatteellisena
muutoksena kuin ihmisille kehittyvänä sisäisenä tarpeena.
Uskonnonvapauslaki ei kuitenkaan pohjimmiltaan muuttanut luterilaisen kirkon asemaa miksikään, vaan se säilytti edelleen asemansa
valtiokirkkona. Sen mukaisesti se säilyi myös Omassa Maassa yksityiskohtaisimmin käsiteltynä uskontokuntana. Toisaalta luterilainen kirkko ei enää hallinnut suvereenisti uskonnollista kenttää, vaan joutui
ottamaan toiset uskonto- ja kirkkokunnat huomioon – ja jopa kilpailemaan niiden kanssa. Tämäkin tilanne tunnistettiin Oman Maan artikkeleissa.

Kirkko kansakunnan selkärankana ja herättäjänä
Oman Maan kirkkoa ja uskontoa koskevissa artikkeleissa oli yllättävän
vähän eroja eri painosten välillä. Päälinjat pysyivät jokseenkin muuttumattomina 1900-luvun alusta 1960-luvulle saakka. Edes kirjoittaja- ja
toimittajakunnan perinpohjainen uudistaminen ei näytä muuttaneen
peruslinjoja. Silti kahdelle ensimmäiselle painokselle luonteenomainen omakohtaisuus puuttui kolmannesta painoksesta lähes kokonaan.
Omakohtaisuus tarkoitti ensinnäkin omakohtaisen uskonkokemuksen
korostumista historiaa ohjaavana voimana. Se oli erityisen voimakasta uuden ajan alun uskonnollisuudesta ja herätysliikkeistä kertovissa
artikkeleissa, kun taas keskiaikaa ja katolista uskoa koskevissa teksteissä tilanne oli toinen. Toinen omakohtaisuuden piirre oli historiallisten tapahtumien rinnastaminen oman aikaan tai oikeammin oman
ajan tarkoitushakuinen käsitteleminen menneisyyden avulla. Tätä
edusti esimerkiksi pyrkimys nähdä idän ja lännen kirkkojen välinen
varhaiskeskiaikainen kilpailu tai heränneiden 1830- ja 1840-luvun ongelmat maallisen esivallan kanssa rinnasteisina oman ajan konflikteihin venäläisen esivallan kanssa. Tendenssi ei rajoittunut yksinomaan
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kirkkohistoriallisiin teksteihin vaan se läpäisi koko Oma Maa -teossarjan.
Kolmannen painoksen tekstit hahmottivat aikaisempaa laajemmin ilmiöiden eurooppalaista kontekstia. Perusnäkemys oli silti edelleen kansallinen. Kirkon ja kirkonmiesten pyrkimys toimia Suomen parhaaksi
oli keskiajalta kirjoitusajankohtaan kulkeva punainen lanka.
Yhtäältä kansallisen historiankirjoituksen vaatimukset, toisaalta massoja kohtaan tunnettu varauksellisuus selittävät, miksi yksilöt saivat
Omassa Maassa niin keskeisen rooliin. Heidän avullaan rakennettiin
kansallista identiteettiä, tarjottiin lukijoille eli kansalle terveitä esikuvia ja esitettiin samalla oikeanlaisen käyttäytymisen ja kansalaisuuden
mallit.
Etenkin Oman Maan ensimmäisiä painoksia leimasi evolutionistinen
käsitys, joka määritteli kehityskulkua ja samalla uskontojen välistä hierarkiaa. Alimmalla asteella oli tuskin uskonnoksi kutsuttava pakanausko. Keskiaikainen katolilaisuus oli askel ylöspäin kristillisen kehityksen
tiellä, mutta siinäkin oli mukana tarpeettomia elementtejä, joiden poistamiseen nykytutkimuksen kritisoima nimike ”uskonpuhdistus” juuri
viittaa. Ylintä kehitystasoa edusti uskonnon yksilöllistyminen herätysliikkeiden vaikutuksesta. Sen seurauksena ja toivottuna (?) tuloksena
esitettiin uskonnollinen liberalismi ja uskonnonvapaus, jotka takasivat
jokaiselle vapauden harjoittaa omantuntonsa oikeana pitämää uskontoa.
Kirkolle nämä murrosvaiheet merkitsivät haasteita, joissa omaa toimintaa ja opetusta oli arvioitava uudelleen, jotta ihmiset saataisiin pysymään
sen piirissä ja ohjauksessa. Tämä näkökulma tuli esille nimenomaan
kolmannessa painoksessa, koska sen ilmestyessä uskonnonvapaus ei
ollut enää tavoite vaan laajasti hyväksytty olotila. Niinpä tarkasteluhorisonttia voitiin siirtää sen vaikutusten arviointiin.
Oman Maan artikkeleissa piirtyi positiivinen kuva kirkosta instituutiona, jota ei kritisoitu ankarasti, vaikka jäykkyys ja muutosvastarintaisuus tuotiinkin välillä esille. Tämä selittyi osittain kirjoittajien laajasti
jakamalla vakaumuksella, jonka mukaisesti kirkko oli itsessään yhteiskuntaa tai oikeammin kansakuntaa luonut ja koossa pitänyt voima, nimenomaan kasvatuksellisessa ja siveellis-moraalisessa mielessä. Kirkko
ja uskonto antoivat kansalle välineet – välillä hieman pakottaen, mutta
kirkko ja uskonto kansakunnan selkärankana 81

aina näiden parasta tarkoittaen – joiden avulla se saattoi kehittyä ja sivistyä.
Artikkeleissa papisto esiintyi kansan henkisenä ja yhteisöllisenä johtajana. Pohjimmiltaan kysymys oli 1800-luvun käsityksestä, jonka mukaan kansa tarvitsi sivistyneistön edustajia johtajikseen. Esimerkiksi
keskiaikaa koskevissa artikkeleissa korostettiin kirkon roolia kulttuurin
tuomisessa Suomeen sekä hiippakunnan ylimmän papiston asemaa oppineisuuden eturintamassa. Samalla tavoin herätysliikkeiden historian
katsottiin osoittavan, että papiston poissaolo tai sen heikkolaatuisuus johti todennäköisesti kaaokseen ja anarkiaan. Kansa tarvitsi kaitsijansa, koska muutoin se unohti paikkansa ja tehtävänsä olla nöyrä ja kuuliainen.
Etenkin ensimmäisten painosten artikkeleissa kansa nousi esiin, kun
haluttiin kuvata esimerkiksi Juhana III:n uudistusten vastustusta laajana ilmiönä. Tässä mielessä kansasta puhuminen merkitsi samaa kuin
yleinen mielipide, jolla toimintaa oikeutettiin. Kansa ja sen ajattelu ei
siis lopulta ollutkaan uskonpuhdistuksesta kirjoittavien kiinnostuksen
kohteena, vaan fokus oli papistossa. Realistisemmaksi kansanuskon ja
-uskonnollisuuden käsittely tuli vasta kolmannessa painoksessa, jossa
Mikko Juva kirjoitti sellaisista aiemmin tuntemattomista asioista kuin
kollektiivisesta uskonnollisuudesta ja Jumalan vihan pelosta. Vasta Juva
nosti kansanihmisen jo herätysliikkeitä edeltävällä ajalla toimijaksi, vaikkakaan ei vielä subjektiksi.
Positiivista suhtautumista kirkkoon ja historiallisen tulkinnan pääpiirteiden muuttumattomuutta selitti myös kirjoittajien vahva sitoutuminen luterilaiseen valtionkirkkoon. Useimmilla oli kirkollinen tausta,
teologinen koulutus, kirkollinen virka ja uskonnollinen vakaumus, jotka
kaikki vahvistivat käsitystä kristillisen, erityisesti luterilaisen kirkon tärkeydestä kansan ja kansakunnan tukirankana ja kehittäjänä. Kirkko itse
asiassa merkitsi samaa kuin sivistys, mistä syystä jopa keskiaikaiseen
katoliseen kirkkoon suhtauduttiin sangen positiivisesti. Asenne selittyi
myös kansallisen historiankirjoituksen ideologiasta, jonka mukaisesti
omaperäisen kansallisen kehityksen juuria oli haettava mahdollisimman
kaukaa – siis keskiajalta, jolloin kristinusko ja kirkko tulivat Suomeen.
Toisaalta keskiaikaa tutkimalla osoitettiin, että kristinusko ja sivistys tulivat nimenomaan lännestä.
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Perheen sääntely modernisoituvassa Suomessa
Jari Eilola ja Heli Valtonen

Johdanto
Avioliitto on instituutio, jolla on pyritty hallitsemaan ihmisten välisiä
ja yhteiskunnallisia suhteita. Vallankäyttäjinä ovat olleet perinteisesti
kirkko ja valtio, jotka ovat liittäneet avioliiton, perheen, parisuhteen ja
seksuaalisuuden sääntelyn vahvasti toisiinsa. Modernin murrokseksi
kutsuttu, 1800-luvun Euroopassa käynnistynyt sosiaalisten ja taloudellisten muutosten sarja muutti elinolosuhteita ja synnytti aikalaisten piirissä runsaasti keskustelua yhteiskunnallisista oloista ja niiden kehittämisestä. Keskustelut ulottuivat koskemaan myös avioliittoa ja perhettä.
Yhtäältä tahdottiin kääntää selkä perinteiselle, pysähtyneeksi mielletylle
sääty-yhteiskunnalle ja rakentaa ja kehittää perhettä yhteiskuntatieteellisen ja lääketieteellisen tiedon perusteella. Toisaalta kristillisen avioliitto- ja perheinstituution pitkä historiallinen jatkumo teki vanhasta irrottautumisen ongelmalliseksi.1 Analysoimme tässä artikkelissa, kuinka
asiantuntijat ymmärsivät ja määrittelivät perhettä Oma Maa -kirjasarjan
eri painoksissa. Mitä kirjoittajat pitivät ongelmallisena, ja millaisia ratkaisuja heillä oli tarjottavana?2
Oma Maa -sarjaan kirjoittaneet asiantuntijat korostivat ydinperheen
kotia ja siihen kiinnittyvää modernia kotitaloutta, niitä tutkivaa ja tukevaa kotitaloustiedettä sekä hygieniaa ja muita tieteelliseen tietoon
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perustuvia toimintatapoja jokapäiväisen perhe-elämän järjestämiseksi.
Perheestä ja perhe-elämästä tahdottiin tehdä rationaalisesti hallittavissa oleva kokonaisuus, joka tuottaisi turvaa ja hyvät elinolot jäsenilleen.
Samalla laskettiin perusta näihin päiviin kantaneelle perhekeskeiselle
ajattelulle, jonka mukaan tulevaisuuden yhteiskunta saattoi rakentua
vain ja ainoastaan ydinperheiden varaan. Sen mukaisesti niin yksinelävät kuin toisenlaiset perhetyypit olivat poikkeuksia, jotka tuli ohjata oikean mallin suuntaan. Oman Maan artikkelit ovat siis perusluonteeltaan
kansanvalistustekstejä, mutta ne ovat myös normatiivisia. Ne tarjosivat
viranomaisille tietoa ja suosittelivat toimenpiteitä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi.
Yhteiskunnalliset rakennemuutokset ydinperheen nousun taustalla
– väestönkasvu, teollistuminen, kaupungistuminen ja maallistuminen
– lisäsivät sosiaalista turvattomuutta ja synnyttivät joukon aikalaisten ”sosiaalisiksi kysymyksiksi” kutsumia ongelmia. Samanaikainen kansallisen
ajattelun voimistuminen ja tiedot ulkomailla, lähinnä Saksassa tapahtuneesta kehityksestä herättivät suomalaisen sivistyneistön tietoisuuden.
Oppineisto muutti suhtautumistaan köyhimmän kansanosan asemaan
ja tuotti uudenlaisia sosiaalipoliittisen ajattelun tapoja, jotka vaikuttivat
myös siihen, miten perhe ymmärrettiin. Toisaalta taustalla olevat rakennemuutokset käynnistivät kaikki sosiaaliset kysymykset läpäisevän
keskustelun sukupuolten välisestä suhteesta sekä avioliiton ja perheen
arvostuksesta ja merkityksestä kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa.3
Perhettä, sukua ja avioliittoa ei suoranaisesti käsitellä Omassa Maassa,
mutta perhettä määritellään ennen muuta lapsia ja nuoria sekä naisten
asemaa käsittelevissä teksteissä. Ensiksi mainittujen osalta artikkelit
koskevat pääasiassa pienten lasten hoitoa ja imetystä sekä huonoissa
oloissa kasvavia lapsia ja ongelmanuoria. Naisten oikeudellista asemaa
sekä naisasiaa käsitellään kaikissa kolmessa painoksessa. Naisten ja lasten asemaa koskevat tekstit on luettava yhtäältä naisasian ja sitä lähellä
olevan poliittisen liikkeen sekä toisaalta sosiaali- ja terveysalan asiantuntijuuden konteksteissa, olihan niiden kirjoittajina alojensa keskeisiä
aikalaistoimijoita kuten Aleksandra Gripenberg tai Arvo Ylppö.
Aikansa yhteiskunnallisista ja poliittisista vaikuttajista Gripenberg
ja Tilma Hainari korostivat vuosien 1908 ja 1920 artikkeleissaan nais84 jari eilola ja heli Valtonen

liikkeen ja naisjärjestöjen merkitystä naisten aseman parantamisessa.
Artikkelit edustavat pitkälti naisasian aikalaisanalyyseja.4 Historioitsija
Anja Halilan vuoden 1962 artikkeli naisen asemasta ja naisasialiikkeestä
Suomessa poikkeaa edellisistä siinä, että se on käytännössä analyysi Gripenbergin ja Hainarin sekä heidän aikalaistensa teksteistä. Kun Gripenberg ja Hainari lähinnä esittelivät naisia koskevaa lainsäädäntöä ja sen
kehittämistarpeita sekä naisliikkeen saavutuksia ja ohjelmaa, keskittyi
Halila käsittelemään ennen muuta naisten aseman ja naisliikkeen sekä
naiskasvatuksen historiaa Suomessa 1950-luvulle saakka.5
Jos naisten asemaa käsitellään kaikissa Oman Maan painoksissa erillisessä artikkelissa tai artikkeleissa, sivutaan miesten asemaa ja roolia
sukupuolena vain ohimennen. Aikuista miestä pidettiin normina, jota
vasten toiseutta verrattiin, mutta jota itseään ei tarvinnut erityisesti
määritellä.6 Mies tuleekin selkeimmin määritellyksi jonkun säädyn tai
yhteiskuntaryhmän edustajan asemasta ja velvollisuuksista kertovissa
teksteissä, kuten papistoa, aatelia ja talonpoikia käsittelevissä artikkeleissa.7 Silloin puhutaan käytännössä aina miehestä ja hänen asemastaan
ja vastuistaan yhteiskunnan, yhteisön, suvun, kotitalouden ja perheen
piirissä, joskin perhettä näissä artikkeleissa käsitellään sangen vähän.
Patriarkaalisen järjestelmän murtumisen vuoksi kysymys perheen
jäsenten välisistä oikeussuhteista ajankohtaistui ympäri Eurooppaa.
Suomalaiset oikeudelliset kirjoitukset eivät toistaneet eurooppalaista käsitystä aviomiehen oikeudesta vaimon henkilöön (seksuaalisuus,
työpanos ja niin edelleen) vaan painottivat henkilöiden sijasta perhetaloutta: perheen sisäisiä varallisuussuhteita ja omaisuutta koskevaa
määräysvaltaa pidettiin keskeisinä. Omistus ja taloudellinen itsenäisyys
katsottiin vuosisadan vaihteen Suomessa oikeudellisen itsenäisyyden
kulmakiviksi, mikä liittyi aikakauden yhteiskunnan agraariin perintöön
ja perusrakenteeseen. Sen sijaan sellaiset ihmisoikeusdiskurssin keskeiset lähtökohdat kuin yksityisyyden suoja ja itsemääräämisoikeus vakiintuivat lainsäädännössä ja oikeustieteessä vasta paljon myöhemmin.8
Artikkelit kuvastavat myös hyvinvointi- ja asiantuntijayhteiskunnan
kehittymistä painoksesta toiseen. Perheeseen vaikuttaneiden instituutioiden luonne ymmärrettiin ja esitettiin ajallisesti muuttuvana. Kruunun todettiin olleen jo Ruotsin vallan aikana kiinnostunut perheestä,
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syntyvyydestä ja kurinalaistamisesta. Kontrollitoimenpiteiden vaikutuksen todettiin kuitenkin jääneen vähäiseksi. Oman Maan kirjoittajien
mukaan paljon hedelmällisemmäksi toimenpiteeksi osoittautui lääketieteellisen koulutuksen järjestäminen yliopistoihin. Sen avulla maahan
saatiin valistus- ja uudistushenkistä lääkärikuntaa, joka puolestaan edesauttoi lääkinnällisten ja lastenhoidollisten olojen kehittymisessä. Kätilökoulutuksen aloittaminen 1700-luvun jälkipuoliskolla oli merkittävä
virstanpylväs, joskin koulutettujen kätilöiden määrä kasvoi Suomessa
hitaasti.9
Esimodernille ajalle ulotettu argumentointi oli ensisijassa synnytyksen institutionalisoinnin historiaa. Sen tehtävänä oli esittää kehityskaari,
jossa synnytyksessä avustaminen siirtyi omaan kokemukseen nojaavilta
naisilta koulutuksen saaneille asiantuntijoille.10 Sitä seurasi synnytystapahtuman itsensä siirtyminen saunan lauteilta laitoksiin, jotka nähtiin
omana aikanaan moderneina hoitoyksikköinä ja hyvän hoidon takeena.11
Näin Oman Maan kirjoitukset toistivat lääketieteen historiasta tuttua
biolääketieteen menestystarinaa ja vahvistivat sen hegemoniaa oikeiden hoitokeinojen ja -toimenpiteiden määrittäjänä. Tässä asetelmassa
varhemman ajan maallisen esivallan intressit nähtiin 1800- ja 1900-luvun vaihteen terveysvalistuksen linssien läpi, vaikka samankaltaisuuksia
löytyikin: 1700-luvun jälkipuoliskolla ja 1900-luvun alussa kannettiin
huolta väestönkasvun taantumisesta. Siksi huomion kohteeksi otettiin
vastasyntyneet lapset ja näiden äidit.12
Historiallinen kuvaus voidaan ymmärtää myös Oman Maan artikkeleita yleisemminkin hallitsevana sivistyneistön identiteetin rakentamisena. Sivistys nähtiin yhteiskunnallisen järjestyksen legitimoinnin
perustana, joka syrjäyttäisi vanhan säätyajattelun. Toisaalta sivistyksen
määrittelyn itselleen ominut eliittiryhmä esitti valistuksen – eli omien
käsitystensä juurruttamisen rahvaaseen – kansaa yhdistävänä ja sen
parasta palvelevana toimintana, jota voitiin oikeuttaa projisoimalla sitä
menneisyyteen ja liittämällä se 1700-luvun valistuksen tieteelliseen perintöön. Sen mukaisesti sivistyneistö oli jo vuosisatojen ajan työskennellyt uutterasti kansan parhaaksi. Tämä vahvisti sivistyneistön vaalimaa
käsitystä, jonka mukaan kansa ei kyennyt kehittämään itseään eikä erottamaan oikeaa väärästä. Siksi se tarvitsi sivistyneistön ohjaajakseen.13
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1800-luvun kuluessa ”kansa” oli alkanut saada sivistyneistön määritelmissä keskeisimmän sisältönsä ideaalista, jonka mukaan kansan ydin
oli talonpoikainen. Kansa koostui ahkerista, sisukkaista, vaatimattomista sekä kohtaloonsa tyytyvistä uurastajista, suomalaisista talonpojista.
Kansan aiheuttamat ongelmat johtuivat puolestaan siitä, että tämä talonpoikainen kansa ei kyennyt ja halunnut aidosti tavoitella sivistystä ja
henkisyyttä. Ideaalin ulkopuolelle jäivät tilaton väestö sekä teollisuustyöväestö, jossa erityisesti tiivistyivät rahvaaseen liitetyt negatiiviset piirteet:
laiskuus, likaisuus, riettaus ja tyhmyys.14 Oman Maan kirjoittajatkaan
eivät pitäneet kansaa toimijana vaan toimenpiteiden kohteena. Tätä
vahvisti kirjoittajien tapa rajata käsittelemänsä ”kansa”. Sen piiriin eivät kuuluneet talolliset15 vaan teollisuustyöväki, joihin rikkinäiset kodit,
aviottomat lapset, siveettömyys ja alkoholismi liitettiin.
Tästä syystä Oman Maan artikkeleissa kansasta muodostuva kuva on
yksipuolinen ja vääristynyt. Tietoa on kerätty esimerkiksi huostaan otettujen alaikäisten lasten elinympäristöstä, ja sen avulla selitetään heidän
päätymistään yhteiskunnan huollettaviksi. Sen sijaan ”normaali lapsi”
jäi paljon epämääräisemmäksi.16 Ongelmalasten määrää ei suhteuteta
”normaalien” määrään. Normaalin lapsen elinoloja koskevaa tietoa ei
esitellä, vaan normaali otetaan annettuna: normaalit lapset olivat eheissä
perheissä eikä sellaisissa oltu siveettömiä tai käytetty alkoholia väärin.
Normaalia rakennettiin suhteessa epänormaaliin ja sen vastakohdaksi.
Keskiluokkaisessa perheideologiassa oli perustavanlaatuinen ristiriita.
Perhe nähtiin yhtäältä rakkauden ja lämmön tyyssijana, jota etenkin
ylemmistä sosiaaliluokista löytyvien niin sanottujen eheiden perheiden
oletettiin edustavan. Näissä perheissä sisäiset ongelmat hoidettiin hiljaa
omassa piirissä, ja jos jotain sattui näkymään ulospäin, ulkopuoliset
käänsivät katseensa kainosti sivuun. Toisaalta olivat tavalla tai toisella
rikkonaiset perheet ja alemmat yhteiskuntaluokat, joiden ongelmia kyllä
havainnoitiin, ja heidän omaksi ja kansakunnan parhaaksi niihin myös
puututtiin.17 Arvo Ylppö oli itse asiassa ainoa Oman Maan kirjoittajista,
joka edes jollakin tasolla tiedosti tämän kahtiajaon ja piti sitä haitallisena. Hän näet totesi, että kaupungeissa lastenhuollon rajaaminen pelkästään aviottomiin lapsiin jätti avioliitossa syntyneet lapset lähes täysin
vaille kaupungin tarjoamaa suojaa.18
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Oman Maan kirjoittajien huomio kiinnittyi tiettyihin yhteiskuntaryhmiin ja näihin liitettyihin sosiaalisiin ongelmiin. Heidän käyttämänsä
tieto koski vain ja ainoastaan näitä ongelmia, eikä esimerkiksi alueellisia
eroja perherakenteissa noteerattu laisinkaan. Tästä syystä ideaalia perhettä koskevat suositukset olivat vain yhdenlaisia.
Aikaisempi pelkästään terveydenhoitoon kohdistuva näkökulma oli
1900-luvun alun sosiaalipolitiikan näkökulmasta liian suppea. J. H.
Tunkelon mukaan se oli ollut myös vääristynyt, koska se oli kohdistunut vain yhteiskunnallisen ongelman – esimerkiksi nuorisorikollisuuden – ilmenemiseen ja pyrki poistamaan oireen rangaistuksilla. Sen
seurauksena ”kunniantunto vain alkoi hävitä, katsantotapa raaistua ja
sukupolvi rappeutua”.19 Kriminaalipoliittinen suuntaus tarvitsi Tunkelon mukaan rinnalleen ”eetillispsykologisen näkökannan”. Se perustui
1800-luvun jälkipuoliskolta lähtien tuotettuun asiantuntemukseen ja
tietoon, joka Tunkelon mukaan mahdollisti paitsi perheen uudenlaisen
määrittelyn myös siinä ilmenevien ongelmien pysyvän korjaamisen. Eetillispsykologisessa näkökulmassa rankaisu korvattiin ennaltaehkäisyllä,
sillä olihan yksilön ja koko kansakunnan etu, jos yhteiskunta voisi taata
jäsenilleen mahdollisuuden ”kehittyä sen hyödylliseksi jäseneksi saavuttaakseen ihmisarvon mukaisen kehitystason”.20
Tunkelo edusti 1900-luvun ensivuosikymmenillä voimistunutta reformipedagogista näkökulmaa, joka haastoi perinteisen kristillisen ja
alamaiskasvatuksen. Suuntaus oli saanut vaikutteita empiristisestä ja
psykologisesta lapsitutkimuksesta. Näkemyksen kannattajia luonnehti
yksilökeskeisyys ja vallitsevien yhteiskuntaolojen kritiikki. He tuomitsivat myös pakottamisen ja fyysisen kurittamisen vanhanaikaisiksi.21
Ongelmanuorten rankaiseminen ei ollut oikein, koska ongelma ei ollut
heissä itsessään vaan heidän välittömässä ympäristössään – siis perheessä. Ennaltaehkäisy tarkoitti sitä, että oli kyettävä vaikuttamaan perheen
muodostaviin ihmisiin. Pääkeinona oli niin lapsiin kuin vanhempiin
kohdistuva valistus, jolla heidät koetettiin saada sisäistämään ja toteuttamaan nimenomaan lääketieteellisten asiantuntijoiden oikeiksi määrittelemiä toimintatapoja. Äärimmäisenä keinona oli suojelukasvatus,
jolla tarkoitettiin sitä, että yhteiskunta otti lapsen huostaansa voidakseen
taata tämän kehityksen maataan hyödyttäväksi kansalaiseksi22. Ennalta88 jari eilola ja heli Valtonen

ehkäisyn tehokas toteuttaminen edellytti kuitenkin lainsäädännöllisiä
uudistuksia ja lakiin perustuvien sääntelyjärjestelmien luomista.

”Eheä perhe” ja ajan vaatimukset
Asiantuntijatiedon merkitystä perusteltiin suurilla yhteiskunnallisilla ja
taloudellisilla muutoksilla:
”Entisajan luonnollinen varttuminen ja melkein vaistomainen itsensä hoitaminen ei enää ole kylliksi; aika, elämä ja toimeentulo
vaativat nopeampaa kehitystä, monipuolisempaa valmistusta ja
tuntuvaa työntulosta. Elämä on muodostumassa yhä kiivaammaksi
taisteluksi olemassaolosta, ja tässä näyttävät alaikäiset, heikoimpina ollen, enin kärsivän.”23
Modernisoituvan yhteiskunnan olemassaolon kamppailussa vanhempien vaisto ja hyvä tahto eivät enää riittäneet lasten suojeluun – kuten
ajateltiin tapahtuneen aikaisempina vuosisatoina. Asutuksen keskittyminen kaupunkeihin ja teollisuustaajamiin oli kaiken ytimessä, ja se
poiki joukon muita lasten elämänlaatua ja selviytymistä heikentäviä tekijöitä: työn perässä liikkuminen ja kiinteän asuinpaikan puuttuminen,
työn siirtyminen pois kodeista, teollisuustyön rytmi ja pitkät työvuorot,
molempien vanhempien työssäkäynti, raskaan työn vastapainona lisääntynyt huvittelu ja yhdistystoiminta sekä ahtaat asuinolot ja asuntopula.
Nämä ilmiöt olivat Reguel Löfqvistin ja J. H. Tunkelon mukaan särkeneet ”eheän perheen” ihanteen – jollainen oli ollut vallitseva menneisyydessä ja jota yleisemmin tavattiin edelleen maaseudulla – ja ne
selittivät useimmat ”sosiaaliset kysymykset” vastasyntyneiden korkeasta
kuolleisuudesta ja alaikäisten häiriökäyttäytymisestä aina sukupuolitautien leviämiseen ja alkoholismiin.24
Oman Maan kirjoittajien puheenvuorot liittyivät kiinteästi 1800- ja
1900-luvun vaihteen molemmin puolin käytyyn yhteiskunnalliseen
keskusteluun ja niin sanotun konkreettisen sosiaalitutkimuksen nousuun. Kysymys oli erityisesti vanhasuomalaisten ajamasta sosiaalipoliperheen sääntely modernisoituVassa suomessa 89

tiikasta, joka kohdistui ensin tilattoman väestön kasvuun maaseudulla
ja 1890-luvulta lähtien myös työväkeen. Aluksi tutkittiin työväen asuinoloja, sitten työoloja ja palkkoja ja lopuksi työttömyyttä. Valtion rooli
työväen olojen kohentamisessa nähtiin tärkeäksi ennen muuta sosiaalisten reformien ja sosiaalisen lainsäädännön muodossa. Sosiaalipoliittisten linjausten ja reformien tueksi kerättiin puolueettomaksi koettua
tilastotietoa työväen oloista, ja sen avulla yritettiin vaikuttaa poliittisiin
päätöksentekijöihin. Tutkimusten määrällä mitattaessa 1910-luku oli
konkreettisen yhteiskuntatutkimuksen aktiivisinta aikaa.25
”Eheän perheen” korostaminen puolestaan ilmentää ristiriitaisia perhettä koskevia diskursseja. Kirjoittajat olivat yksimielisiä siitä, että perhe
oli pohjimmiltaan aviopuolisoista ja heidän lapsistaan koostuva ydinperhe. Menneisyydessä ihmisen statusta oli määritellyt säädyn lisäksi hänen asemansa isännän johtamassa hierarkkisessa esimodernissa kotitaloudessa, mutta 1900-luvun alkukymmenille tultaessa tämä staattiseksi
mielletty ja kristillisesti perusteltu järjestelmä oli murtunut meneillään
olevien yhteiskunnallisten ja sosiaalisten muutosten puristuksessa.26
Sivistyneistöllä ja keskiluokalla oli kuitenkin esimodernin kotitalouden tilalle oma porvarillinen perhemallinsa, jota se levitti ohjelmallisesti
myös alempiin yhteiskuntaluokkiin. Sen mukaan kansalaisyhteiskunnan paras toteutui, kun naisen toiminta rajattiin perheen sisälle miehen
toimiessa aktiivisesti yhteiskunnassa ja tuodessa leivän pöytään. Työnjako oli pohjimmiltaan uskonnollinen, kuten se oli ollut aikaisemminkin,
mutta sai 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa perustelunsa myös
miehen ja naisen erilaisesta olemuksesta, jota perusteltiin lääketieteellisesti ja biologisesti.27
Porvarillinen ydinperhemalli ei kuitenkaan toteutunut samassa mitassa kuin muualla Euroopassa, sillä työssäkäynnin suhteen naisella ja
vaimolla oli Suomessa enemmän liikkumatilaa kuin monessa KeskiEuroopan maassa. Tässä oli osittain kysymys taloudellisen liberalismin
vaikutuksesta: perhevarallisuus tahdottiin vapauttaa esimodernista yhteiskunnasta peräisin olevista siteistä. Toisaalta köyhäinhoidon taakka
pienentyisi, jos naiset osallistuisivat perheen elatukseen. Vaimoa ei suoraan nimetty elatusvelvolliseksi, mutta asia oli esillä, kun 1870-luvulla
keskusteltiin poikien ja tytärten perintöoikeudesta ja kun seuraavalla
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vuosikymmenellä säädettiin vaimon ansiotulot ja yksityiset varat hänen
omaan hallintavaltaansa kuuluviksi. Edelleen naisen oletettiin huolehtivan perheen elättämisestä, mikäli aviomies ei siihen kyennyt. Agraarinen työnjako ei sekään noudattanut tarkkaa sukupuolijakoa. Niinpä
maaseudulla ja teollisuuskaupungeissa oli käytännössä runsaasti ”kahden elättäjän” perheitä. Lisäksi naisten merkitys perheen elättäjinä korostui leskistä ja ”juomareiden vaimoista” puhuttaessa.28
Kysymykset elättäjyydestä ja naisten oikeudesta ansioihinsa olivat
keskeinen aihe naisten asemaa käsittelevissä teksteissä. Aleksandra
Gripenbergin ja Tilma Hainarin Suomen naisen oikeustilaa koskevissa
artikkeleissa Oma Maa -teossarjan ensimmäisessä ja toisessa painoksessa kysymys naisten mahdollisuudesta toimia perheensä elättäjänä
oli ristiriitainen. Yhtäältä kirjoittajat totesivat asiaintilan syytä pohtimatta, että naiset joutuivat hankkimaan perheille elantoa, toisaalta heidän
näkemyksensä vuoden 1889 lain käytännön vaikutuksista naimisissa
olevien naisten mahdollisuuksiin hallita työansioitaan oli suhteellisen
pessimistinen. Gripenberg ja Hainari edustivatkin lainsäätäjiä, joilla oli
syytä turhautumiseen: vasta vuoden 1929 avioliittolaissa aviopuolisot
todettiin tasavertaisiksi niin elättäjinä kuin lasten kasvattajina. Tässä
suhteessa Suomi oli jäljessä muista Pohjoismaista.29
Gripenberg, Hainari ja myöhemmin Anja Halila Oma Maa -sarjan
kolmannessa painoksessa nostivat artikkeleissaan esille naisten kasvaneen tarpeen kodin ulkopuoliseen palkkatyöhön ja perheen elannon
hankkimiseen30. Gripenberg ja Hainari pitivät kysymystä pitkälti lakisääteisesti ratkaistavana yhteiskunnallisena kysymyksenä. Gripenberg
viittasi vuonna 1910 julkaistussa artikkelissaan sittemmin niin sanottuna agraarisena mallina tunnettuun ilmiöön, jota pidetään suomalaisena
1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun erityispiirteenä: ”Kun kansamme
pääelinkeinona on maanviljelys, jonka sivuelinkeinot – karjanhoito ja
maitotalous – antavat suuremmalle osalle naisia työtä, ei naiskysymyksen taloudellinen puoli täällä vielä ole tullut niin polttavaksi kuin suurteollisuusmaissa.”31
Tässä Gripenberg oli eri linjoilla kuin Halila puoli vuosisataa myöhemmin. Halilan mielestä teollistumisella oli ollut jo 1800-luvun puolimaissa käänteentekevä merkitys naisten ja perheen aseman muutokperheen sääntely modernisoituVassa suomessa 91

selle. Toisaalta hän piti 1860-luvun alun ja 1870-luvun lakiuudistuksia
merkittävinä naisten oikeudellisen aseman kehitykselle ja korosti naimattoman naisen täysivaltaisuutta ja miehen naittajaoikeuden poistamista 1863 sekä yhtäläistä perintöoikeutta ja naimaoikeutta 1877. Halilan mukaan nämä uudistukset olivat tärkeitä, koska naimattomalla
naisella oli ollut vähän mahdollisuuksia työelämässä ansaita elantonsa.
Myös Gripenbergille ja Hainarille samat lait olivat aikanaan olleet merkittäviä uudistuksia, mutta he eivät kytkeneet niitä teollistumiseen.32
Naisten taloudellista asemaa koskevalla lainsäädännöllä oli kiinteä
yhteys Suomen talouselämän kehitykseen,33 koska esimerkiksi vuoden
1868 alusta voimaan astunut asetus avioehdosta ja pesäerosta syntyi
konkurssisäännön säätämisen sivutuotteena. Vastaavasti esitys miehen
ja naisen yhtäläisestä naima- ja perintöoikeudesta, joka tuli asetuksen
muodossa voimaan viimein vuonna 1878, ymmärrettiin ennen muuta
luokkakysymykseksi, jota talonpoikaissääty vastusti erityisesti taloudellisin perustein. Vastustus oli suurinta säädyn itäsuomalaisten edustajien
piirissä, mitä tutkijat ovat selittäneet ensinnäkin sillä, että Itä-Suomessa sukumaata ei käsitteenä tunnettu vaan omistus perustui pääasiassa
työhön, ja toisekseen sillä, että alueella oli paljon kruununtiloja, joita
ryhdyttiin ostamaan perinnöksi myöhemmin kuin Länsi-Suomessa.34
Valtiopäivillä keskusteltiin 1880-luvulla naimisissa olevan naisen oikeudesta taloudelliseen itsenäisyyteen talonpoikaissäädyn valtiopäivämies Anders Svedbergin 1882 tekemän anomusehdotuksen pohjalta.
Hannele Kurki on tulkinnut asiaa niin, että useimmat talonpoikaissäädyn edustajat vastustivat esitystä, koska katsoivat sen loukkaavan yhtä
avioliiton keskeisintä piirrettä, omaisuudenyhteyttä. Omaisuudenyhteyden taustalla oli kristillinen avioliittokäsitys, jonka mukaan avioliitto oli
kahden yhdenvertaisen henkilön liitto elämää varten. Samalla vuosikymmenellä tehtiin useita eri anomuksia, jotka koskivat naisen taloudellista
itsenäisyyttä. Esimerkiksi laki aviopuolisoiden omaisuus- ja velkasuhteista annettiin 1889. Suomessa, kuten myös Ruotsissa, maaomaisuuteen perustuva perhetalous tuotannollisena yksikkönä oli pitkään vallitseva malli, joka jätti varjoonsa porvarillisen markkinoihin perustuvan
(teollisen) yhteiskunnan, jossa (ydin)perhe oli irtautunut yksityiseksi,
sukupuolen mukaan eriytyneeksi alueeksi.35
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Talonpoikaissäädyn historiaa valtiopäivillä vuonna 1906 käsitellyt Viljo Hytönen katsoi säädyn vastustuksen kummunneen ennen kaikkea
siitä, että anomusehdotuksen tekijä oli ruotsinkielinen.36 1900-luvun
alun historiankirjoitus liitti vastustuksen kielikysymykseen, kun taas
1980-luvun naishistoria tulkitsi asiaa taloudellisessa kehyksessä. Kurjen
mukaan edustajien suhtautuminen riippui kotipaikkakunnan oikeudellisesta käytännöstä ja tilakoosta – pieniä tiloja ei haluttu pirstoa lisää
–, ei niinkään suhtautumisesta naisten asemaan ja oikeuksiin. Tähän
suuntaan olivat jo Jutikkala ja Hytönen viitanneet omissa tutkimuksissaan pitäessään itäsuomalaisia talonpoikaissäädyn edustajia länsisuomalaisia ”vapaamielisempinä, jopa radikaaleina”.37 Kieli yhtäältä nousikin
1800-luvun lopulla niin keskeiseksi poliittiseksi kysymykseksi, että se
ajoittain hautasi alleen muita asioita ja pitkitti ja mutkisti niiden käsittelyä. Toisaalta kielipoliittiset kannat ovat hämärtäneet monia ilmiötä koskevia myöhempiä tulkintoja, koska tutkijoilla on ollut tarve ottaa kantaa
kielipoliittiseen rajanvetoon.38

Naisten asiantuntijuus ja yhteiskunnallinen äitiys
Laura Harmajan ja eräiden muiden aktiivisten naisten maailmansotien
välisenä aikana ajamalla kotitalouden tieteellistymisellä ja ammatillistumisella edistettiin kotitalouden ja kodinhoidon asiantuntijuutta, tieteellistymistä ja teknologisoitumista.39 Katri Laine totesi vuonna 1959, että
”kotitalouden vaatima työtaakka ja sen vaikutus yksilöiden hyvinvointiin
sekä kodin viihtyisyyteen ovat synnyttäneet yhä laajenevan julkaisutoiminnan kotitalouden alalla”.40 Tuota julkaisutoimintaa Laine harjoitti
uutterasti itsekin.41 Kotitaloudesta haluttiin eräänlainen jokanaisen
asiantuntijuuden kenttä, jonka piirissä naisen työpanos tuli tärkeäksi
ja näkyväksi.42
Asiantuntijuus edellytti koulutusta. Aleksandra Gripenberg ja Tilma
Hainari olivat Oman Maan kahdessa ensimmäisessä painoksessa korostaneet perhettä ja naisen asemaa koskevan lainsäädännön kehittämisen
tarpeellisuutta sekä naisten koulutuksen ja sivistystason kohottamista.
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ta lainsäädännöllisten seikkojen sijaan nosti analyysissään esille yhteiskunnallisen äitiyden teeman sekä naisten kasvatuksen hyviksi äideiksi ja
perheenemänniksi, koska ”[t]ämä oli näet se ala, jolla suurin osa naisista
aina tulisi toimimaan ja josta käsin tehokkaimmin voitaisiin vaikuttaa
nousevaan polveen.”43 Naiskasvatus oli jo 1800-luvulta lähtien nähty
yhteiskunnan kannalta keskeiseksi, joskin ristiriitoja sisältäväksi kansalliseksi missioksi44, pyrittiinhän naisten sivistystason kohottamisella
vaikuttamaan perheisiin.
Gripenberg ja Hainari eivät suoraan asettuneet sen paremmin snellmanilaisen kodin kasvatuksellista arvoa korostavan kuin cygnaeuslaisen kaikille yhteistä pohjakoulutusta kannattavan sivistyskäsityksen
puolelle, mutta he kohottivat yhteiskunnan tukipilariksi sivistyneen
ja korkeampaa koulutusta saaneen naisen, jonka tehtävänä oli tarjota
”alkeiskursseja palvelijattarille” ja perustaa ”kouluja työkansan tyttärille”45. Artikkeleista on koulutuskysymyksessä siten epäsuorasti luettavissa porvarillisen naisasialiikkeen luokkaperustainen aatetausta, ja tässä
suhteessa artikkelit kytkeytyvät enemmän snellmanilaiseen poliittisesti
konservatiiviseen kuin cygnaeuslaiseen liberaaliin aatetraditioon.46
Gripenbergin arvomaailma rakentui naisliikkeen, fennomanian ja
vahvojen kristillisten arvojen varaan. Tilma Hainari edusti aluksi Gripenbergin tavoin sosiaalireformistista Suomalaista puoluetta ja myöhemmin Kokoomuspuoluetta. Alkujaan Hainari suhtautui työväen
naisjärjestöihin suopeammin kuin Gripenberg, joka oli syvästi pettynyt
työväenliikkeeseen jo sen järjestäytymis- ja radikalisoitumisvaiheessa
vuosisadanvaihteessa ja 1900-luvun ensivuosina. Hainarin tavoin monen muun porvaristoon kuuluneen pettymys työväestöön kulminoitui
vuosien 1917 ja 1918 seurauksena.47 1800-luvun lopun ja 1900-luvun
alun porvarillisen fennomaanisivistyneistön ideologiaan ei itsetietoinen
ja omaehtoisesti toimiva työväenluokka soveltunut.
Oman Maan kolmanteen painokseen kirjoittaneen Anja Halilan mukaan niin vähäosaisten auttamisesta kuin kansansivistyksen lisäämisestäkin tuli ajankohtainen kysymys 1850-luvulla. Samaan aikaan havaittiin, että ”nainen oli näissä kysymyksissä avainasemassa. Äitiä oli
siis valistettava, koska hänellä oli ratkaiseva vaikutus nousevan polven
kasvatuksessa.” Tämä näkyi Halilan mukaan muun muassa siinä, että
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Uno Cygnaeuksen kansakouluohjelmassa korostettiin naisten miehiä
parempia edellytyksiä lasten varhaiskasvatukseen48. Halila kytki tämän
kehityksen teollistumiseen, joka oli alkanut ”meilläkin muuttaa yhteiskunnan rakennetta. Koneet ja tehtaat alkoivat suorittaa suuren osan siitä
työstä, jonka naiset olivat ennen suorittaneet kodissa. Siten muodostui
käyttämätöntä naistyövoimaa, jonka täytyi hakea elatuksensa kodin ulkopuolelta. Taistelu olemassa olosta pakotti naiset vaatimaan uusia työaloja, kouluja ja ammattisivistystä.” Gripenberg ja Hainari olivat aiemmin
nostaneet esille naisiin kohdistetun työlainsäädännön ja sitä vanhemman ammattikuntalainsäädännön, joilla oli haluttu yhtäältä suojella ja
toisaalta rajoittaa ja säädellä naisten työhön osallistumista.49
Myöhemmässä historiantutkimuksessa Gripenbergin ja Hainarin
edustaman porvarillisen naisliikkeen näkemys naisten ansiotyöstä on
tulkittu luokkaperustaiseksi: vain tietyt ammatit miellettiin naisille soveliaiksi ja vastaavasti työläisnaisten palkkatyötä arvioitiin kielteisesti.50
Naisten palkkatyön lisääntyminen, erityisesti teollisuuden ja muiden
työläisammattien piirissä, loi sivistyneistön naisille uudenlaisen vapaaehtoistoiminnan kentän. Työläiskoteihin oli vietävä valistusta ja sivistystä. Tästä muodostui naisliikkeen sosiaalireformistinen missio. Samalla
porvarillisten sivistyneistöpiirien naiset laativat yhteiskunnan sisällä
naisten keskinäisen työnjaon, jossa heille itselleen lankesivat yhteiskunnalliset kasvatus- ja hoivatehtävät, erityisesti lasten ja heikkojen kaitseminen ja huolto. Yhteiskunnalliseksi äitiydeksi nimettyyn tehtävään liitettiin naisen (uskonnolliseen) luontoon kytkeytyvä kutsumuksellisuus.
Naisen yhteiskunnalliseksi tehtäväksi lankesi tässä ideologiassa ikään
kuin luonnostaan vaalia kotia siveyden ja harmonian piirinä, jossa uusi
sukupolvi saattoi kasvaa kunnollisiksi kansalaisiksi.51 1920-luvun alussa
naisten asiaksi miellettiin porvarillisissa piireissä yhä koti ja perhe.52
Naisliikkeestä tuli keskeinen osa muotoutuvaa kansalaisyhteiskuntaa
ja kansalaisjärjestöjen kenttää. Juuri tästä näkökulmasta tarkasteltuna
naisten kasvattaminen ja sivistäminen muodostui tärkeäksi, koska alempien yhteiskunta- ja sosiaaliluokkien naisten kautta päästiin kiinnittäytymään ja pujottautumaan sisälle näiden luokkien koteihin ja perheisiin
ja vaikuttamaan niihin. Järjestöjen toiminnassa olikin naisten järjestäytymisen osalta keskeistä säätyläisten ja erityisesti säätyläisnaisten rooli
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alempien yhteiskuntaluokkien naisten ja perheiden määrittelijöinä.53
Järjestöjen rooli kansansivistystyössä ja kansalaiskasvatuksessa oli tärkeä ja perustui näkemykselle kasvatuksesta ja koulutuksesta ennaltaehkäisevänä toimintana.
Naiskasvatuksen kannalta kotitaloustaitojen oppimista pidettiin porvarillisessa ja keskiluokkaisessa yhteiskuntakäsityksessä osana kaikille
naisille kuuluvaa yleissivistystä, koska sillä Katri Laineen sanoin arveltiin olevan suotuisa vaikutus ”itsehillintään ja moraalisen luonteen
kasvattamiseen”54. Se edellytti niin lastenhoitoon ja kasvattamiseen perehtymistä kuin kodin hygienian edistämistä ja parhaimmillaan peräti
ammattimaista otetta perheen ja kotitalouden hoitoon. Perheenemännän ja maatalonemännän tehtävät haluttiin ammatillistaa jo maailmansotien välisenä aikana55, ja alan ammatillinen koulutus laajentui vielä
lisää toisen maailmansodan jälkeen, jolloin perustettiin uusia emäntä- ja
kotitalouskouluja.56
Kotitalouskoulutuksen lisääntymisen ja kotitalouden ammatillistamisen taustalla oli elinkeinoelämään 1910-luvun alussa saapunut moderni
rationalisointi-ideologia, joka yhtäältä tarjosi naisille mahdollisuuden
ammatin ja äitiyden yhdistämiseen ja edellytti heiltä koulutusta, sivistystä, itsenäisyyttä sekä itsetietoisuutta. Säästäväisyyttä ja omavaraisuutta
korostavan ideologian mukaan näitä ominaisuuksia tarvittiin esimerkiksi kulutuksen ja kulutustarvikkeiden hankinnan säätelyssä sekä kodin
talouden suunnittelussa. Toisaalta samaan ideologiaan kuului lähtökohtaisesti ajatus, että naisten tuli valita aloja, joilla tarvitaan perheenäidin
ja -emännän työssä vaadittavia taitoja. Naisen oli siis rationaalista valita
luontonsa mukaisia ammatteja ja työtehtäviä.57 Rationalisointi-ideologia vahvisti 1800-luvulta periytynyttä porvarillista käsitystä sukupuolten
olemuksellisesta erilaisuudesta. Ideologian vienti kotitalouden piiriin
oli tälle looginen jatke.
Kotitaloudelle annettiin suuri merkitys ympäristönä, jossa yhteiskunnan moraalinen selkäranka kasvatettiin. Naiselle annettiin porvarillisessa ideologiassa vastuu siitä, että perheen arjen ympäristö oli moraalisesti
oikealla tavalla kohottava. Kotitalouden avulla oli jo 1800-luvulta lähtien
pyritty sääntelemään teollistuvan yhteiskunnan aiheuttamia sosiaalisia
ongelmia ja jännitteitä määrittelemällä äitiys ja perheenemännyys myös
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työläisäitien ensisijaiseksi tehtäväksi,58 ja 1950-luvulla kotitaloutta pidettiin edelleen kodin koossapitävänä voimana ja se määriteltiin perhekasvatuksen tueksi.59

Laki perheen, naisten ja lasten turvana
Turvallisen lapsuuden takaaminen oli tärkeä perheen tehtävä. Tämän
vuoksi Oman Maan artikkeleissa määriteltiin perhettä implisiittisesti
myös lasten avulla. Jos perhe ei pystynyt huolehtimaan lapsistaan, yhteiskunnan – valtion ja kunnan – tuli ottaa lapset hoidettavakseen. Etenkin kahdessa ensimmäisessä painoksessa korostettiin lainsäädännön
merkitystä, mikä oli tyypillistä 1900-luvun alun konkreettisen sosiaalitutkimuksen edustajille. Sosiaaliset reformaatiot haluttiin toteuttaa nimenomaan lainsäädännöllisesti. Laki oli viime kädessä takuu sille, että
kaikille huonoina pidettyihin koteihin syntyneille taattiin mahdollisuus
kehittyä kunnon kansalaiseksi. Yksityisten hyväntekeväisyyteen perustuvien järjestöjen ei ajateltu saavuttavan samanlaista kattavuutta, vaikka
niiden arvo tunnustettiinkin.60
Suomalaisen lainsäädännön laatu ei kuitenkaan saanut kirjoittajilta kiitosta. Lastensuojelua ja -hoitoa koskevaa lainsäädäntöä pidettiin
1900-luvun alussa ”sivistysvaltioihin” verrattuna alhaisena. J. H. Tunkelo
tosin kohdisti ensimmäisessä painoksessa suuria odotuksia käsittelyyn
jätettyyn lakiehdotukseen, mutta nuo lupaukset osoittautuivat 1920-luvulle tultaessa tyhjiksi. Tunkelo selitti lainsäädännön hidasta kehitystä
suomalaisiin iskostuneella ajatuksella perheestä intiiminä alueena, johon viranomaisen ei kuulunut puuttua. Hänen mukaansa kysymys oli
pohjimmiltaan isän ja isännän vallan vääränlaisesta kunnioituksesta.61
Tunkelon optimismi liittyi lastensuojelulaista ja aviottomien lasten
asemaa määrittelevästä laista jätettyihin esityksiin, joiden kohtalona
oli hautautua senaattiin yhdessä oppivelvollisuutta ja köyhäinhoidon
uudistusta koskevien esitysten kanssa. 1910- ja 1920-luvun taitteessa
asetettiin useita komiteoita työstämään lastensuojeluun liittyvää lainsäädäntöä. Ilmapiiriin vaikutti yhtäältä vahva usko lapsiin kansakunnan
tulevaisuuden rakentajina, toisaalta sisällissodan jälkeinen pelko uuden
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kapinasukupolven kasvamisesta. Kristillis-siveellinen ja isänmaallinen
kasvatus nähtiin yhdistäväksi voimaksi. Punaorpojen huollosta oli tullut
myös eräänlainen kansanliike. Sen piirissä kehitettiin monia ratkaisuja,
jotka tulevina vuosikymmeninä omaksuttiin lastensuojeluun. Eräänä
esimerkkinä mainittakoon lastenkodit, joita oli Suomen itsenäistymisen
aikoihin parikymmentä mutta 1920-luvulla jo pari sataa. Lastensuojelun kehittäminen oli osa sisällissodan jälkeistä sosiaalipolitiikkaa, jolla
rakennettiin uudelleen yhteyttä työväestöön ja haluttiin tehdä siitä solidaarinen vallitsevalle poliittiselle ja sosiaaliselle järjestykselle.62
Taloudelliset ja poliittiset realiteetit muuttivat kuitenkin suhtautumisen päinvastaiseksi 1920-luvun puoliväliin mennessä. Maalaisliiton ja
oikeiston piirissä tunnettiin vastenmielisyyttä kuntien ja valtion menoja
lisäävää sosiaalipolitiikkaa kohtaan. Myös köyhäinhoidon virkamiehet
vastustivat erillisen lastensuojeluhallinnon luomista. Lastensuojelulain
kehittämiseen kohdistui painetta eri suunnilta, ja asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Keväällä 1925 – samana vuonna kun Tunkelo toi esiin
pettymystään Omassa Maassa – jätetty lakiehdotus sai lastensuojelun viranomaisten tuomion muun muassa siksi, että vaatimus lastensuojelulautakuntien asiantuntijajäsenistä oli ohitettu. Ehdotuksessa ei käsitelty
lainkaan lasten suojelemista haitalliselta ansiotyöltä, ja ennaltaehkäisevää lastensuojelua koskevat määräykset olivat ylimalkaisia.63
Perheen liialliseen yksityisyyteen kohdistunut kritiikki oli kuitenkin
tietyssä mielessä oikeutettua. Oikeudellisesti perhe miellettiin pitkään
yksityis- ja julkisoikeuden jakoon perustuvasta systematiikasta poikkeavaksi alueeksi, jossa yhdistyi piirteitä kummastakin. Perhe ja yksityisyys
nivoutuivat Suomessa pitkään vahvasti toisiinsa, mistä syystä oli vain
harvoja – esimerkiksi kasvatuksen ja terveydenhoidon alaan liittyviä
– alueita, joilla viranomaiset puuttuivat perheen sisäiseen elämään. Perheväkivalta sen sijaan ei tullut näkyville oikeusjärjestelmässä. Myöskään
yksilöiden vapauden, autonomian ja itsemääräämisoikeuden ei aina
katsottu kuuluvan perhesuhteisiin, vaan niiden rajoituksia perusteltiin
sukupuolierolla ja perheinstituution suojaamisella myös lainopillisten
piirien ulkopuolella.64
Tällaiset näkökulmat ylläpitivät perinteistä perheen patriarkaalista
luonnetta. Vanhan järjestelmän kannatus oli vahvinta uskonnollisissa
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piireissä, jotka kokivat perheinstituution uskonnollisen perustan uhatuksi. Teologien arvovalta oli kuitenkin heikentynyt 1800-luvun viimeisten kymmenten aikana. Heidän tilalleen tuli uudenlaisia perheen
asiantuntijoita – etunenässä lääkärit, jotka perustelivat naisten toiminnan rajoittamista perhepiiriin biologisilla päämäärillä ja reproduktion
turvaamisella.65
Perhettä koskevassa lainopillisessa kirjallisuudessa ja keskustelussa
painopiste oli Suomessa 1800-luvun lopulla perheväkivallan sijaan ennen muuta perheen varallisuutta ja sen hallintaoikeutta koskevissa kysymyksissä, mikä johtui yhteiskunnan agraarista luonteesta ja sosiaalisesta eriytymättömyydestä.66 Tämä näkyi myös Gripenbergin ja Hainarin
naisten oikeudellista asemaa koskevissa artikkeleissa, joissa kysymykset
aviopuolisojen välisistä omaisuus- ja velkasuhteista sekä avioehdosta ja
vaimon oikeudesta omaisuuteensa ja ansioihinsa olivat keskeisiä.67
Oman Maan toisen painoksen ilmestymisaika, 1920-luvun loppu,
merkitsi kuitenkin tärkeää muutosajankohtaa. Avioliitosta oli tullut
pohjoismaisen hyvinvoinnin rakentamishankkeen ensimmäinen kohde. Lähtöpisteenä on pidetty Ruotsin vuonna 1909 tekemää aloitetta
koko Skandinavian kattavasta avioliittolainsäädännöstä. Seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana luotiinkin kaikki Pohjoismaat kattava
avioliittomalli. Siinä yhdistyivät käsitykset yksilöiden oikeuksista, sopimusvapaudesta ja yksityisyyden suojasta yhteiskunnallisiin tavoitteisiin
ratkaista väestöpoliittisia ja yhteiskunnallisia ongelmia muotoilemalla
uudelleen avioliittoa koskevia säädöksiä. Avioeron vapauttamista – jota
voidaan Suomen osalta pitää tämän kehityksen loppuhuipentumana – ja
aviopuolisoiden taloudellista itsenäisyyttä perusteltiin yksilöllisen omistuksen ja tahdonvallan kunnioittamisena. Avioesteiden lisäämistarvetta
taas selitettiin yhteiskunnallisilla, syntyvyyden kasvuun ja väestön terveyden edistämiseen tähtäävillä tavoitteilla. Tasa-arvoisemman avioliiton
oletettiin myös tarjoavan paremmat mahdollisuudet naisten työssäkäyntiin ja lisäävän näin myös taloudellista kasvua.68
Tästä huolimatta käsitys perheen yksityisyydestä on säilynyt yllättävän vahvana ja elinvoimaisena maailmansotien ajalta aina 2000-luvulle saakka. Se on ollut vahvimpia esteitä perheessä tapahtuneiden kielteisten asioiden havaitsemiselle ja niihin puuttumiselle. Toisin sanoen
perheen sääntely modernisoituVassa suomessa 99

perheen säilyttämisen arvot ovat voittaneet esimerkiksi pahoinpitelyn
tuomitsemisen arvot.69
Lastensuojelun uudistukset sen sijaan kangertelivat edelleen 1920-luvun jälkipuoliskolla ja 1930-luvulla. Suomi oli astumassa samanaikaisesti lamaan ja oikeistoradikalismin aikaan, jolloin sosiaalipoliittisiin
uudistuksiin löytyi vain niukasti halua. Esimerkiksi vuoden 1933 köyhäinhoitolain uudistuksessa pyrittiin kuntien menojen leikkaamiseen.
Lastensuojelun tarpeen vähentämiseen taas pyrittiin vuoden 1934 sterilisaatiolailla. Sosiaaliministeriö ryhtyi laatimaan keskittämisperiaatetta
noudattavaa uutta huoltosäännöstöä, johon liittyi ehdotus uudesta lastensuojelulaista. Ehdotusta käsiteltäessä päätettiin myös lastenhuoltotoimen itsenäisyydestä. Päätökseksi tuli keskittämisperiaatteen mukaisesti, että lastensuojelu asetettiin huoltolautakuntien alaisuuteen. Huoltolautakuntiin voitiin muodostaa lastensuojeluosastot, ja suurimmat
kaupungit voisivat halutessaan anoa lupaa erillisen lastensuojelulautakunnan perustamiseen. Nämä asiat kirjattiin vuoden 1937 lastenhuoltolakiin.70
Oman Maan kirjoittajat eivät olleet vielä 1960-luvun alussa ilmestyneessä kolmannessa painoksessakaan tyytyväisiä suomalaiseen lastensuojelulainsäädäntöön. Edellisellä vuosikymmenellä tapahtunut huoltolakien uudistus ei riittänyt tyydyttämään lastensuojelulainsäädännön
uudistamistarvetta. Itse asiassa kehitys oli juuri tällä alalla taantunut
sotien välisellä ajalla. Vuoden 1937 jälkeen erillinen lastensuojelulautakunta toimi vain kahdeksassa kaupungissa ja huoltolautakunnan
lastensuojeluosasto 23 kunnassa. Sosiaalihuollon hallintouudistuksen (1950) jälkeen lastensuojelulautakunnat löytyivät vain Turusta ja
Porista ja kunnalliset lastensuojeluosastotkin kävivät harvinaisiksi.
Päinvastaista kehitystä alettiin nähdä vasta 1960-luvun puolivälissä, ja
silloinkin lastensuojelukomitean esitys erillisten lautakuntien säilyttämisestä jäi paperille. Uusi varsinainen lastensuojelulaki säädettiin
1980-luvulla.71
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Asiantuntijoiden ja viranomaisten interventiot perheisiin
Oman Maan kirjoittajat pitivät luonnollisena lähtökohtana, että perhe kantoi vastuun alaikäisen lapsen hyvinvoinnista. ”Normaalin perheen” tarjoamaa tukea ja suojaa korostetaan artikkeleissa monella tapaa: ”Kuolevaisuus aviottomana syntyneiden lasten parissa on yleensä
ainakin kaksi kertaa suurempi kuin siellä, missä perhe-elämän suoja
on varjelemassa pienokaista”, kirjoitti Reguel Löfqvist ensimmäisessä
painoksessa. Tämä havainto ei kuitenkaan estänyt häntä syyllistämästä
naisia vastasyntyneiden korkeasta kuolleisuudesta. Heidän antamansa
huono tai väärä hoito – ensisijassa rintaruokinnan laiminlyönti, ummehtunut ja raskas sisäilma sekä puutteellinen hygienia – olivat tärkeimmät syyt.72 Sen sijaan varttuneempia lapsia ja nuoria tarkastelevalle
J. H. Tunkelolle vastuullinen perhe tarkoitti tässä yhteydessä molempia
vanhempia73. Olennaista on kuitenkin se, että Oman Maan asiantuntijat, kuten suomalainen lääkärikunta yleisemminkin, sanoutuivat irti
sosiaalidarwinistisista näkökulmista. Korkea lapsikuolleisuus ei ollut
väistämätöntä heikompien karsiutumista vaan puutteellisen hoidon
seuraus, joka oli korjattavissa.74
Lääkärit olivat yksimielisiä siitä, että rintaruokinnan laiminlyönti tai
liian varhainen lopettaminen oli tärkeimpiä pienten lasten korkean kuolleisuuden ylläpitäjiä75. Esimerkiksi Arvo Ylppö mainitsi asian jo aivan
artikkelinsa alussa ja palasi siihen uudelleen ainakin puolenkymmentä kertaa. Kirjoittajat olivat yksimielisiä rintaruokinnan keskeyttämisen
syistä: äitien turhamaisuus, tietämättömyys ja hyväuskoisuus, mutta ennen kaikkea liian aikainen työhön palaaminen synnyttämisen jälkeen.76
Työn keskellä synnyttäminen oli vallitseva kulttuurinen käytäntö
1900-luvun alun alemmissa yhteiskuntaluokissa, vaikka Oman Maan
tekstien perusteella tapa rajoittui lähinnä työväenluokkaan. Aikalaiset
ajattelivatkin yleisesti, että imeväiskuolleisuus oli nimenomaan työväenluokan ongelma, mikä käsitys ohjasi valistustoimintaa.77 Hilkka Helstin
väitöskirjatutkimus kuitenkin osoittaa käytännön olleen yleinen myös
maaseudulla.78
Osa käytännöistä oli vanhaa perua, osa uutta. Ensin mainittua oli
nopean työelämään paluun perusteleminen ahkeruudella ja työteliäiperheen sääntely modernisoituVassa suomessa 101

syydellä, joita oli pidetty kunniallisten naisten ominaisuuksina jo esimodernilla ajalla. Tuolloin synnytyksen jälkeinen normaalielämään paluu
oli rytmitetty rituaalisesti kirkottamisen79 avulla. Maallistuvassa yhteiskunnassa kirkottaminen ensin väheni ja lopulta hävisi ensimmäiseen
maailmansotaan mennessä kokonaan. Halu palata työhön mahdollisimman pian perustui myös taloudellisiin realiteetteihin. Siirtyminen karjatalouteen oli lisännyt erityisesti maaseudun pienissä talouksissa naisten
työn arvoa. Toisaalta äitiyttä rakennettiin kansanomaisessa kulttuurissa
nimenomaan perheenelättäjyytenä.80
1900-luvun alun varhaiset sosiaalipoliitikot ymmärsivät toimeentulon hankkimisen edellyttävän naisten nopeaa paluuta työhön. Niinpä
etenkin kaupungeissa tarjolla oli lastenseimiä ja muita samankaltaisia
hoitopaikkoja. Arvo Ylppö kuitenkin kritisoi ennen muuta niin sanottuja maitopisaralaitoksia, koska niiden katsottiin vieroittavan äitejä lasten
luonnollisesta imettämisestä.81 Asiantuntijoiden mukaan oman äidin
rinnasta saatu imetty maito oli puhtainta ja lapsen suolistolle sopivinta
ravintoa, jota ei voinut korvata.82
Kotien huonoa yleistä hygieniaa pidettiin toisena tärkeänä korkean
lapsikuolleisuuden aiheuttajana.83 Kotitalousoppi, johon naisten asiantuntemuksen tahdottiin perustuvan, painotti nimenomaan hygienian
ja kodinhoitotaitojen kehittämistä. Valistuksen tulokset alkoivat näkyä
kotitöiden listan pidentymisenä 1920- ja 1930-luvulla. Naiset siivosivat
asuntoja aikaisempaa useammin ja perusteellisemmin, vuodevaatteita vaihdettiin ja pestiin. Lapsikuolleisuus laskikin 1920-luvun alun 97
promillesta 68 promilleen vuoteen 1938 mennessä.84 Suomen lapsikuolleisuuden sanottiin kuitenkin olevan parikymmentä vuotta jäljessä
Ruotsista, mikä pantiin merkille myös Oman Maan artikkeleissa. Eroa
selitettiin täkäläisten hoitojärjestelmien kehittymättömyydellä.84
Asiantuntijoiden huoli lapsikuolleisuudesta perustui 1700-luvulta
periytyneeseen käsitykseen, että kansakunnan tulevaisuus ja menestys
riippuivat väestönkasvusta. Siksi vastuuta kasvavasta sukupolvesta ei
voinut jättää yksin perheille, vaan se kuului myös yhteiskunnalle ja sitä
edustaville asiantuntijoille.86 Kun lapsikuolleisuus oli 1920-luvun lopulle tultaessa saatu selvästi laskemaan aikaisemmasta87, Ylppö ja muut
asiantuntijat huolestuivat siitä, että samanaikaisesti syntyvyys lähti las102 jari eilola ja heli Valtonen

kuun. Kätilöiden vastuulle tuli valvoa ja ohjeistaa äitejä oikeanlaiseen
imetykseen ja hygieniaan. Ylppö esitti, että näitä asioita tuli teroittaa
kaikille tytöille jo kouluissa, ja tarvittava aika saatiin karsimalla tytöille
”vähemmän tärkeää” matematiikan opetusta.88 Ylpön näkökulma edustaa itsenäisyyden ensikymmenillä vallinnutta käsitystä naisten koulutustarpeesta ja ennakoi 1930-luvun puolivälissä alkanutta väestöpoliittista
keskustelua, jossa vaadittiin äidin ja vastasyntyneen terveyttä edistäviä
uudistuksia. Toisaalta äitiä ja vastasyntynyttä tarkasteltiin yhtenä kokonaisuutena, mitä sittemmin on pidetty naisen itsenäisen yksilöllisyyden
kieltämisenä.89
Aune Mäkinen-Ollinen tunnusti 1960-luvun alussa aikaisempina
vuosikymmeninä tehdyn työn tulokset. Pienten lasten kuolleisuutta oli
perinteisesti pidetty merkkinä lastenhoidon ”ja jossain määrin myös
kansanterveyden ja -sivistyksen kehitystasosta. Jos tätä näkemystä pidetään oikeana, Suomi on mennyt aimo askelin eteenpäin vuosisadan
vaihteen jälkeen.”90 Lainaus viittasi uudenlaiseen sosiaalipoliittiseen
näkökulmaan, jossa lasten terveyttä ja hyvinvointia tarkasteltiin ja määriteltiin kokonaisvaltaisemmin. Pelkkä aineellisen hyvinvoinnin lisääntyminen ei enää riittänyt.91
Kansakunnan tulevaisuuden turvaamisen nimissä äitien ja yleisemmin vanhempien virheellinen tieto tai suoranainen tietämättömyys
tuli korvata asiantuntijatiedolla, joka perustui kotimaasta ja ulkomailta
kerättyyn tilastofaktaan. Vain sen avulla voitiin saavuttaa objektiivinen
kokonaiskuva ongelmien laajuudesta ja ennakoida myös tulevaa kehitystä.92 Tällä tavoin kerätyllä tiedolla oli muitakin käyttötapoja. Ensinnäkin
se mahdollisti ”normaalin” määrittelyn ja ihmisten ja perheiden luokittelun. Toisekseen aineisto auttoi järjestämään uudelleen kansan sosiaalisia suhteita ja elämäntapaa, joten kyse ei ollut yksinomaan terveyden kehittämisestä. Kolmanneksi valistuksella saatiin ihmisten mieliin
juurrutettua uudet toimintatavat. Tiedolla pyrittiin vaikuttamaan myös
poliittisiin päätöksentekijöihin.93
Arvo Ylppö hahmotteli saksalaiseen esikuvaan pohjautuvaa, suurimpiin kaupunkeihin perustettavien ”lastenhuoltoasemien” muodostamaa
verkostoa, joissa neuvonta ja lapsista huolehtiminen aloitettaisiin heti
syntymän jälkeen. Aseman johdossa olisi lääkäri, mutta varsinaisesta
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äitien ohjauksesta huolehtisivat koulutetut sairaanhoitajat, sillä kätilöiden asiantuntemukseen Ylppö ei luottanut. Ensisijaisia käyttäjiä olisivat
köyhät äidit, joita kannustettaisiin säännöllisiin käynteihin taloudellisin
kannustimin. ”Oikeanlaisen” lapsenhoidon lisäksi huoltoasemilla opetettaisiin äitejä siisteyteen ja puhtauteen.94 Ylpön malli otettiin ensimmäisenä käyttöön Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitossa (nyk.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto). Se aloitti sairaanhoitajien koulutuksen vuonna 1920, avasi ensimmäisen neuvonta-asemansa 1922 ja uudisti koulutusohjelmaansa niin että mukaan liitettiin myös äitiyshuolto,
jota kohdennettiin aviottomia lapsia synnyttäneisiin.95
Yksityisten järjestöjen harjoittama ennaltaehkäisevä työ edusti uudenlaista ja vapaamielisempää suhtautumista aviottomiin äiteihin, kun
taas viranomaisten ja kirkon asennetta leimasivat edelleen kontrollointi,
häpeän korostaminen ja rankaiseminen.96 Oman Maan valistajat korostivat olosuhteiden ja käyttäytymisen muuttamista valistuksen ja lasten
terveyttä edistävien toimenpiteiden avulla.
Koulutettujen asiantuntijoiden lisäksi perhettä, naisia ja lapsia määrittelivät erilaiset kansalaisjärjestöt ja -yhdistykset, joiden toiminta oli
jatkoa sääty-yhteiskunnan hyväntekeväisyystyölle. Suojelukasvatuksesta
kirjoittanut J. H. Tunkelo ohitti ne suhteellisen lyhyesti vuoden 1908
artikkelissaan. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin hän eritteli niitä jo
tarkemmin. ”Rouvasväen yhdistykset” mainittiin ”huonohoitoisten lasten” tukemisen uranuurtajina. Saman rintaman edustajina hän mainitsi
muun muassa Turvattomien lasten hoitoyhdistyksen, Työtupia köyhille
lapsille -yhdistyksen, Lastenhoitoyhdistyksen, Nuorten Miesten ja Naisten Kristilliset Yhdistykset, Valkonauha-yhdistyksen, Kotikasvatusyhdistyksen sekä Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton.97
Tunkelon muuttunut käsitys kuvasti lastenhuollon kehitystä. Vaikka
asiantuntijakirjoittajat korostivat valtion ja kunnan luoman yhtenäisen
huoltojärjestelmän ensisijaisuutta, käytännön huoltotyötä organisoitiin
alusta alkaen erilaisten yhdistysten ja järjestöjen voimin. Käsitys hyväntekeväisyydestä filantropiana eli itseapuun kannustavana toimintana
eli voimakkaana vielä 1800- ja 1900-luvun taitteessa. Sen mukaisesti
huollon järjestäminen kuului kansalaisjärjestöille, ei kunnille. Etenkin
kaupungeissa järjestöjen toiminta oli laitosvetoista mutta avointa myös
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uusille toimintatavoille. Ensimmäistä maailmansotaa lähestyttäessä
järjestöjen merkitys entisestään kasvoi, kun niitä liitettiin osaksi byrokratisoituvaa, kunnallista lastenhuoltoa. Osa järjestöjen perustamista
lastenkodeista ja muista vastaavista laitoksista liitettiin täydentämään
kunnan ylläpitämää organisaatiota, jolloin myös niiden rahoituspohja
laajeni. Kaupungeissa kasvattikotien olojen tarkastaminen delegoitiin
usein Tunkelon mainitsemien järjestöjen kautta rekrytoituneille vapaaehtoisille.98
Virallisen ja epävirallisen yhteenliittymä merkitsi sitä, että yhdistysten
toiminta siirtyi viimeistään maailmansotien välisellä ajalla asiantuntijavallan valvontaan. Koulutetut miehet johtivat toimintaa, ja vähemmän
koulutetut naiset tekivät käytännön työn. Osa yhdistysten omaksumista
uusista käytänteistä siirtyi kunnallisesti organisoituun huoltotoimintaan. Toisaalta sisällissodan jälkeinen sosiaalisen työn kohdistuminen
ensisijassa lapsiin johti yhä useamman naisen siirtymiseen palkalliseen
lastenhoitotyöhön, mikä merkitsi myös heidän koulutustasonsa hienoista kohentumista.99
Toisen maailmansodan jälkeen huoltolakeja100 uudistettiin ja kunnallista huoltotyötä – josta alettiin käyttää nimitystä sosiaalitoimi – laajennettiin ja järjestettiin uudelleen. Taustalla oli sosiaalipolitiikan kehitys,
joka valtiollisti sosiaaliturvan, ja niin sanottu sosiaalivaltio laajentui.
Rakenteelliset muutokset – esimerkiksi väestön keskittyminen eteläsuomalaisiin kaupunkeihin, yhteiskunnallisen työnjaon syventyminen
ja vanhojen yhteisöjen häviäminen – olivat johtaneet perinteisten, epävirallisten tukiverkostojen heikentymiseen. Niiden tilalle oltiin luomassa
ja osin oli jo luotukin virallisia, valtion ja kuntien ylläpitämiä turva- ja
kontrollijärjestelmiä. Sosiaalihuollon tehtävät ja sille asetetut vaatimukset olivat muuttuneet, samoin sosiaalisten ongelmien luonne. Tehtäväkentän laajentuminen johti paitsi kasvavaan työvoiman tarpeeseen myös
vaatimuksiin ammatillisesta koulutuksesta. Sota-aika oli vahvistanut käsitystä, että kansanterveys- ja huoltotyö olivat naisille sopivia ammatteja,
eräänlaista kansallista kodinhoitoa.101
Kun 1900-luvun alkupuolen lastenhuollon asiantuntijat pitivät vanhempia ja perhettä ensisijaisesti vastuullisina lasten hoidosta ja näiden
hyvinvoinnista, Oman Maan kolmannessa painoksessa heidän rinnalperheen sääntely modernisoituVassa suomessa 105

leen nostetaan koulu, vaikka ensisijainen vastuu kuului edelleen perheelle. Lisäksi oli ilmaantunut koko joukko yhteiskunnan järjestämiä
neuvonta- ja tukitoimia, joilla perhettä ja koulua autettiin suoriutumaan
kasvatustehtävästään. Niiden kirjo ulottui kasvatusneuvoloista ja sosiaalilautakuntien toimista leikki- ja harrastustoiminnan organisointiin sekä
lainsäädännällisiin toimiin.102

Ympäristö vai perimä?
Oman Maan kirjoittajien mukaan yhteiskunnalliset ja sosiaaliset muutokset aiheuttivat eheiden perheiden hajoamista. Etenkin kahden vanhimman painoksen kirjoittajat olivat yksimielisiä siitä, että kaupunkiympäristö oli suuri uhka perheen eheydelle ja etenkin lasten hyvinvoinnille.103 Teollisuuskaupungit ja laajaväestöiset taajamat olivat ensimmäisiä
alueita, joissa ”työväen ongelma” alkoi selvästi näkyä. Niissä myös lastenhuolto sai alkunsa ja kehittyi huomattavasti nopeammin kuin maaseudulla. Perheeseen, kasvatukseen ja kontrolliin vahvasti uskovan sivistyneistön silmissä työväen lapset jäivät liiaksi yksikseen tai – mikä vielä
pahempaa – muodostivat kaduilla vetelehtiviä joukkioita.104 Se oli ongelmallista monessa mielessä. Jo lasten joutilaisuuden itsessään koettiin
uhkaavan tervettä kehitystä. Lisäksi kasvatuksen asiantuntijat pitivät samanikäisten ryhmää voimakkaana lasten ominaisuuksien muokkaajana.
Koska kaupunkeihin ajautui kaikenlaista väkeä, kaikki lapsiporukoissa
tavatut eivät välttämättä olleet kunnollisia, vaan joukossa saattoi olla kevytmielisten naisten lehtolapsia tai juoppojen lapsia. Heidän vaikutustaan toisiin lapsiin pidettiin turmiollisena. Lehdistössä kirjoitettiinkin jo
1900-luvun alussa sujuvasti huligaaneista.105
J. H. Tunkelon mukaan ympäristötekijät kuten asuinympäristö, perheen sosiaalinen asema ja niin edelleen sekä perintötekijät vaikuttivat
yhtä lailla lapsen henkiseen kehitykseen, eikä toista saattanut asettaa
toisen edelle. ”Alaikäisyyskysymys” – joka kattoi niin korkean lapsikuolleisuuden kuin varttuneempien lasten ja nuorten ongelmakäyttäytymisen – ei ollut pelkästään perheen tai edes suvun sisäinen asia. Se oli
ratkaistavissa vain jos se nähtiin yhteydessä muihin yhteiskunnallisiin
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ongelmiin, esimerkiksi tilattoman väestön oloihin, alkoholinkäyttöön,
työkyvyttömyyteen, oppivelvollisuuteen ja aviottomien lasten heikkoon
oikeudelliseen asemaan.106
Tunkelo edusti kristillistä ja alamaiskasvatusta kritisoivaa psykologista näkökulmaa, jonka mukaan lapsissa ja nuorissa ilmenevä paha ja
siveettömyys oli seurausta ympäristön vaikutuksesta eikä suinkaan synnynnäisen pahan luonnon ilmentymää. Sen mukaisesti kasvattajan oli
pikemminkin vahvistettava jokaisesta lapsesta ja nuoresta löytyvää hyvää
eikä keskittyä pahan itujen kitkentään.107 Käytännössä vanhempien jatkuvaa valvontatehtävää korostettiin, sillä heidän kuului suojata lapsensa
esimerkiksi huonon seuran mukanaan tuomilta pahoilta vaikutteilta.
Tunkelo selvitti, kuinka ympäristön ja sukuperinnön ajateltiin vaikuttavan toisiinsa. Hänen mukaansa ”on juuri niissä tapauksissa, joissa
alaikäisen harhaanjoutuminen johtuu hänessä itsessään piilevistä taipumuksista, pohjimmaisena syynä suvun rappeutuminen ja sen yhteydessä oleva psykopaattinen tila”. Isän, äidin tai molempien vanhempien
”rikollisuus tai muuten siveellisessä suhteessa ala-arvoinen elämä” aiheuttivat lapsissa etenkin sielunelämän ja hermoston toiminnan puutteellisuuksia, jotka ilmenivät normaalista poikkeavana ja epämiellyttävänä käytöksenä. Koska piilevät, perinnölliset tekijät alkoivat muokata
ihmisen käytöstä varhaisemmassa ikävaiheessa kuin ympäristö, vaikutti
perimä hallitsevasti. Silti Tunkelo myönsi, että yksilökohtaisia ja sukupuoleen perustuvia eroja oli: ympäristö altisti tyttöjä, poikiin vaikuttivat
selvemmin piilevät sisäiset ominaisuudet.108
Oman Maan perusteella lapsi oli eräänlainen tyhjä taulu, jota perhe
eli vanhemmat muokkasivat. Vanhempien huono elämäntapa vei lasten
persoonallisuutta huonoon suuntaan ja vahvisti mahdollisesti jo olemassa olevia piileviä eli perinnöllisiä huonoja ominaisuuksia. Siksi lasta
piti tarpeen tullen suojella kodin huonolta vaikutukselta, mikä antoi viranomaisille oikeuden puuttua perheen sisäisiin asioihin. Jos vanhemmat todettiin kyvyttömiksi kasvattamaan lapsia eivätkä yhteiskunnan
tukitoimet riittäneet tilanteen korjaamiseen, lapsi voitiin ottaa huostaan
ja sijoittaa laitokseen. Periaatteessa kysymys oli samanlaisesta lapsen
suojaan ottamisesta kuin kadulla elävien lasten sijoittamisessa työlaitoksiin. Vaikka perhe olikin ensisijainen kasvattaja, myös laitosten katsotperheen sääntely modernisoituVassa suomessa 107

tiin tarjoavan lapsille ja nuorille hyvät eväät tulevaan aikuiselämään.109
Tässäkin kysymyksessä kertautui usko laitoshoidon erinomaisuuteen ja
mahdollisuuksiin korvata koti ja vanhemmilta saatu huolenpito.110
Etenkin toisen maailmansodan jälkeen ajatuksena oli, että jokainen
lapsi ja nuori oli potentiaalinen rikollinen, jos aikuisten kasvatus ja kontrolli herpaantuivat. Aune Mäkinen-Ollinen kirjoitti: ”Lapsella ja nuorella
voi olla taipumusta aikuisten paheisiin, juopotteluun, irtolaismaiseen elämään, lainvastaisiin tekoihin”, ja: ”Tämä kaikki vaatii huoltoa, ohjausta
ja suojelua ottamalla huomioon nuoren kehitysasteen. Satoa ei saavuteta
kyntämättä eikä kylvämättä. Tuloksia saavutetaan vain työtä tehden.”111
Kirjoituksen kaikupohjana oli jo vuosisadan vaihteesta periytynyt
huoli huligaaneista ja huonon seuran kielteisestä vaikutuksesta, jota terävöitti entisestään sodanaikainen ja rauhaan palaamisen ajan korkea
rikollisuus.112 Sodan jälkeisiin vuosiin jatkunut huoli nuorisorikollisuudesta oli yleiseurooppalainen, ei yksinomaan suomalainen ilmiö. Vaikka
rikoksiin sortuneet nuoret olivat vähemmistössä, heidän määränsä lisääntymisen katsottiin kertovan yleisemminkin nuorison heikosta tilasta. Syyt olivat ilmeiset: isien poissaolo, harrastustoiminnan lamaantuminen, väestön liikkuvuudesta aiheutuneet lieveilmiöt ja niin edelleen.113
Aune Mäkinen-Ollisen mukaan kysymys oli muustakin kuin nuorisorikollisuudesta:
”Nykyinen nuoriso pyrkii kuitenkin monella tavoin omaa vapauskäsitystään ja erityislaatuisuuttaan korostamalla esiintymään aikuisina ottamatta huomioon aikuisten velvollisuuksia. Se ei pidä
vanhoista muodoista ja totunnaistavoista. Sen muodostamat ’sakit’
pyrkivät kieltäytymään mukautumasta vanhoihin sääntöihin, jotka ovat yleisen viihtyisyyden vuoksi välttämättömiä. – – Vapaalla
nuorisotyöllä on suurena tehtävänä nostaa nuorison sisäistä ryhtiä,
kasvattaa vastuuntuntoisuutta ja herättää yritteliästä henkeä.”114
Vaikka nuoria saatettiin tarkastella yksilöinä ja heille annettiin liikkumatilaa, heidän odotettiin edelleen omaksuvan keskeisimmät yhteiskunnassa vallitsevat kristillis-siveelliset normit ja arvot, jollaisia olivat
oikeudenmukaisuus, yhteinen hyvä (ja itsensä uhraaminen sen puoles108 jari eilola ja heli Valtonen

ta) sekä ahkeruus. Vielä silmiinpistävämpää on tietynlainen yhtäläisyys
vanhemman ”kansaa” koskevan diskurssin kanssa. Nuoriso nähtiin
– samaan tapaan kuin kansa aikaisemmin – kehitykseltään keskeneräiseksi. Sellaisten ei sopinut tehdä itsestään numeroa eikä varsinkaan
haastaa itseään viisaampia auktoriteetteja.115
Nuorison määritteleminen ongelmaksi voidaan tulkita myös valtahegemonian ylläpitämiseksi.116 Nuorten ”sakkiutuminen”, jota käsitteleviä tutkimuksia ilmestyi 1950-luvun alkuvuosista lähtien, toi esiin
joitakin kontrollinäkökulmasta huolestuttavia piirteitä. Etenkin poikasakit hakeutuivat aikuisten kontrollin ulkopuolisille alueille. Vaikka
asuinpaikka, ikä, sukulaisuus- ja ystävyyssuhteet ohjasivat vielä 1940- ja
1950-luvulla sakkien muodostumista, julkisessa keskustelussa nähtiin
1950-luvun lopulla suurimmissa kaupungeissa merkkejä ulkomaalaista
alkuperää olevien nuorisokulttuurien, musiikkimakujen ja tyylien vaikutuksesta. Seuraavalla vuosikymmenellä Suomesta kehittyikin moderni
yhteiskunta, jossa nuoret rakensivat omaa identiteettiään omina ryhminään. Toisaalta ryhmät palvelivat nuorten välisten sosiaalisten erontekojen välineinä.117
Lastensuojelussa oli aiemmin tehty periaatteellinen ero lapsen turvattomuuden ja pahantapaisuuden välillä. Ero alkoi hämärtyä 1950-luvulla,
kun lasten ja etenkin nuorten ongelmakäyttäytymistä alettiin tarkastella
psykologisemmin.118 Sopeutumattomuus yhteisiin sääntöihin oli sellaista häiriökäyttäytymistä, jonka kitkemiseen 1950-luvun yhteiskunta
Oman Maan mukaan tarjosi apuaan ja tukeaan. Äärimmäisenä keinona
oli huostaanotto ja sijoittaminen lastenkotiin, jos vanhemmat eivät lapsen kanssa muuten pärjänneet.119 Siinä missä lasta oli aiemmin suojeltu
huonolta kodilta ja kelvottomilta vanhemmilta, nyt perhettä suojeltiin
ongelmanuorelta.

Perheen sääntelyllä kohti perheen ihannetta
Etenkin Oman Maan kahden ensimmäisen painoksen perhettä, lapsia
ja naisia käsittelevien artikkelien taustalla olivat suuret yhteiskunnalliset
murrokset: sääty-yhteiskunnan murtuminen, teollistuminen ja maallisperheen sääntely modernisoituVassa suomessa 109

tuminen. Kirjoittajille oli selvää, että maailma oli muuttumassa ja vanha
järjestys häviämässä, mutta ei tiedetty, mitä olisi tulossa tilalle. Pohjimmiltaan artikkelit kertovat yrityksistä luoda tilalle uusi järjestelmä, joka
turvaisi kirjoittajien edustamien, pääasiassa vanhasuomalaisten sosiaalipolitiikasta kiinnostuneiden ryhmien aseman rakenteilla olleessa kansalaisyhteiskunnassa. Ensimmäisten painosten artikkelit voidaan nähdä keskiluokan tai sivistyneistön oman identiteetin rakentamisena, jossa määriteltiin kansalaisyhteiskunnan perustaksi uusia toiminta- ja ajattelutapoja.
Tästä asiantuntijoiden määrittelemästä tiedosta on puhuttu sivistyksenä ja sen juurruttamisesta kansaan valistuksena. Sivistyneistö tavoitteli
kuitenkin konkreettisempiakin elinolojen kohentamiseen tähdänneitä
sosiaalisia reformeja, joiden avulla pyrittiin omien hegemoniapyrkimysten ohella yhdistämään kansa kokonaisuudeksi. Uudistajille ei silti
riittänyt terveyden edistäminen tai rikollisten rankaiseminen, vaan he
tavoittelivat laaja-alaisempaa reformia, jonka ytimessä oli se ympäristö, jossa ihmisen verso kasvoi ja voimistui. Lapsen etu nousi keskiöön,
koska kansakunnan tulevaisuuden ymmärrettiin riippuvan siitä, kuinka
terveitä aikuisia ja kunnollisia kansalaisia lapsista kehittyi. Siksi kasvatusvastuu ei ollut vain vanhempien vaan koko yhteiskunnan vastuulla,
mikä merkitsi psykologisemman ja yksilöllisemmän ihmiskuvan nousemista kristillis-siveellisen katsannon rinnalle.
Ympäristön aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi keskiluokalla
oli oma perheideaalinsa. Oman Maan artikkelit kertovatkin paljon siitä,
mitä tekstien kirjoittajat ja heidän aikalaisensa pitivät perheen ongelmakohtina, ja kuinka he tahtoivat nämä ongelmat ratkaista. Keinovalikoimassa oli niin valistusta kuin mahdollisuus viranomaisten väliintuloon
ja lasten huostaanottoon.
Nainen ja tarkemmin sanottuna äiti oli lapsille ja perheelle tärkeä
ihminen. Ongelmaksi muodostui, että perheen ja lasten hoitaminen
edellytti vaiston sijaan tietoa, jota kansannaisilta Oman Maan asiantuntijoiden mukaan usein puuttui. Ratkaisuksi esitettiin kotitalousoppia, jota
tuli opettaa naisille aivan pienestä pitäen, jotta he sisäistäisivät ”luonnollisen” roolinsa. Äitiys laajeni myös perheen ulkopuolelle niin sanotun
yhteiskunnallisen äitiyden muodossa. Pidettiin sopivana, että naisten
vapaaehtoistyö suuntautui hoiva- ja hoitoaloille, joille naisten toivottiin
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kouluttautuvan. Artikkeleissa annettiinkin tunnustusta naisjärjestöjen
vapaaehtoistyölle esimerkiksi vastasyntyneiden hoidon ja terveyden
edistämisessä, vaikka tehokkainta toiminta olisi kirjoittajien mukaan
valtiojohtoisesti.
Oman Maan kirjoittajat korostivat järjestään lainsäädännön tärkeyttä ja valittivat sen kehittymättömyyttä Suomessa, olipa sitten kysymys
pienten lasten hoitamisesta, varttuneempien suojelukasvatuksesta tai
naisten taloudellisesta itsenäisyydestä. Kyse oli lain ja lainsäädännön
ymmärtämisestä: ne olivat keinoja, joiden avulla jokin asia – tässä tapauksessa perhe – voitiin institutionalisoida. Muutokset lainsäädännössä olivat keino toteuttaa sosiaalisia reformeja.
Kirjoittajien mielestä tiettyjen asioiden yhteiskunnallinen muokkaaminen oli perhe-instituution toimivuudelle ja hyvinvoinnille välttämätöntä. Se merkitsi viranomaisten puuttumista perheen sisäiseen
elämään, minkä äärimmäisenä muotona oli lapsen huostaanotto. Viranomaisten toiminnan korostamisessa voidaan nähdä merkkejä hyvinvointivaltioajattelusta, jossa julkisen vallan tehtäväksi määriteltiin riittävän
hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaaminen kansalaisille. Oman Maan
asiantuntijat tarjosivat kansanvalistuksen ohella tietoa viranomaisten
toiminnan perustaksi. Samalla he haastoivat ainakin osittain kirkon
yksinoikeutta määrittää ja säännellä perhettä. Artikkelit voidaan nähdä
myös asiantuntijavallan manifestaationa.
Käsittelivätpä Oman Maan kirjoittajat sitten vastasyntyneiden terveyttä tai varttuneempien lasten ongelmakäytöstä, yhteiskunta tarjosi perheelle tukeaan laitoshoidon kautta. Kahden ensimmäisen painoksen ilmestyessä terveydenhoito ja lasten suojeluhoito olivat vasta institutionalisoitumassa ja etsivät vakiintuneita toimintamuotoja. Laitokset nähtiin
nykyaikaisina ja tehokkaina tapoina auttaa ihmisiä. Tämä tarkoitti sitä,
että perheiden itsesäätelyltä vietiin vähitellen pohjaa ja tilalle tarjottiin
institutionaalisen vallan muotoja. Kritiikki laitoksia, niiden vallankäyttöä ja pakkohoitoa kohtaan voimistui toisen maailmansodan jälkeen,
mutta siitä ei näy merkkejä 1950- ja 1960-luvun taitteessa julkaistussa
kolmannessa painoksessa.
Oman Maan kolmessa painoksessa havaittu ajallinen muutos näyttäytyi siirtymänä esimoderniksi määrittyvän kotitalouden työnjaon tarkasteperheen sääntely modernisoituVassa suomessa 111

lusta ydinperheen sääntelyyn. Muutos on tulkittava yhtäältä perheeseen
kohdistuvan asiantuntijavallan kasvuna, toisaalta perheen sisällä naisten
(äitien ja perheenemäntien) oman asiantuntijuuden kehittämisen korostamisena.
Oman Maan artikkelit kuvastavat 1800-luvun lopulta alkaneiden perhettä koskevien diskurssien ristiriitaisuutta. Yhtäältä oltiin eroamassa
esimodernista patriarkaalisuudesta ja keskusteltiin modernista yksilöllisyydestä ja tasa-arvosta. Toisaalta haluttiin vahvistaa ja vakinaistaa
käsitystä yksityistetystä perheestä ja siinä vallitsevasta ”luonnollisesta”
sukupuolierosta, jolla oli niin sosiaalisia kuin oikeudellisia vaikutuksia.
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Hallinnon sankarilliset yksilöt
ja kasvoton koneisto
Ulla Koskinen ja Piia Einonen

Mitä hallinto on?
Hallinto eri ulottuvuuksineen on yhteiskunnan keskeisimpiä instituutioita. Se on yläkäsite, joka on laajuudessaan vaikeasti määriteltävissä.
Artikkelissamme tarkastelemme Oman Maan kirjoittajien suurelle yleisölle antamaa kuvaa Suomen hallinnosta. Mitä lukijan tuli tietää hallinto-organisaatiosta ja mikä rooli hallinnon muutoksilla oli ollut kansakunnan rakentamisessa? Ensimmäisen painoksen ilmestymisaikaan
Suomen hallinnollinen itsemääräämisoikeus oli uhattuna venäläisten
yhtenäistämispolitiikan paineessa. Kahdessa ensimmäisessä painoksessa Suomen aseman puolustamisen ohella toinen tärkeä teema oli
suomen kielen asema, joka nousi esiin sekä hallitsijoita että virkamiehiä käsittelevissä artikkeleissa. Hallinnon käsittelyllä oli kansanvalistuksellinen tavoite, kansan aktivoiminen kansallisaatteeseen. Toisen
painoksen ilmestyessä Suomi oli juuri itsenäistynyt, kun taas 1950-luvun lopulla hallinto oli vakiintunut ja kohtasi rakennemuutosten sijaan uusia sosiaalipolitiikkaan ja terveydenhuoltoon liittyviä haasteita.
Miten nämä muutokset näkyvät Oman Maan hallintoa käsittelevissä
artikkeleissa?
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Artikkelissa otetaan huomioon sekä hallitseminen eli korkeimman
vallan käyttö että hallinto, toisin sanoen valtion viranomaisten ja alueellisten, itsehallinnollisten yhdyskuntien toiminta. Käsittelyn kohteena
ovat keskus- ja paikallishallinnot sekä hallitsijuuden instituutio.1 Omassa Maassa hallinnon eri tasot ja määritelmät limittyvät toisiinsa, mutta
tässä artikkelissa hallinto on määritelty yksiselitteisesti hallinnolliseksi
organisaatioksi, jossa eri toimijat toimivat. Hallinto on edellytys hallitsemiselle, jota hallinto-organisaation puitteissa harjoitetaan.
Oman Maan kirjoitusteemat heijastelevat hallinnon määrittelemisen
vaikeutta: yksinomaan hallintoon keskittyneitä kirjoituksia on melko
vähän. Korkeimman vallan käyttö eli hallitseminen on keskeisessä asemassa, mutta nimenomaan hallitsijoihin eli kuninkaisiin, keisareihin ja
presidentteihin keskittyvien henkilöartikkeleiden kautta.2 Lisäksi hallintoa käsitellään aikakausittaisissa historiallisissa teksteissä (esimerkiksi
uskonpuhdistuksen aika). Näitä kaikkia on käytetty lähdeaineistona tässä artikkelissa.
Ensimmäisen ja toisen painoksen ”aineenmukaisessa luettelossa”
hallinnolle ei ole omistettu omaa osiotaan vaan sitä koskevat artikkelit
on sijoitettu otsikon ”Valtiollista ja sotahistoriaa” alle ja siellä osioon
”Lainsäädäntökysymyksiä”, vaikka Tietosanakirjan määritelmän mukaan
ne eivät sinne kuuluisi. Myös alaotsikkojen ”Aika vuoteen 1808” ja
”Aika vuodesta 1808” alle sijoitetuissa teksteissä sivutaan hallintoa.
1920-luvun painoksessa vastaava osio on otsikoitu pelkästään ”Historia”
ja jaoteltu kronologian mukaan Ruotsin, Venäjän ja itsenäisyyden ajan
osiin. Kunnallinen itsehallinto löytyy otsikon ”Lainsäädännön historiaa” alta. Kolmannen painoksen kokonaan uudistetussa hakemistossa on omana teemanaan ”Valtiojärjestelmä ja hallinto”. Hallintoa käsitellään edellisten painosten tapaan myös kronologisesti etenevissä
historiallisissa artikkeleissa, mutta hallinnon historian käsittely jää
vähälle. Suomen hallinto oli vakiinnuttanut muotonsa ja asemansa,
eikä ollut akuutisti ulkopuolisen uhan alla. Ehkä siksi sen historiallista oikeutusta ja perinteitä ei enää nähty tarpeelliseksi alleviivata lukijakunnalle.3
Ensimmäisen painoksen kirjoittajat elivät aikaa, jolloin Suomi muuttui perustuslailliseksi oikeusvaltioksi ja perinteinen hallitsemistapa par116 ulla koskinen ja piia einonen

lamentaariseksi hallitusmuodoksi. Tämä oli jatkumoa kehitykselle, joka
erotti 1800-luvulla hallitusvallan ja hallinnon toisistaan. Politiikka erosi
hallinnosta, joka Kyösti Pekosen mukaan pyrittiin rajaamaan legaaliksi
ja teknis-rationaaliseksi asioiden hoitamiseksi. Uuden ideologian mukaan valtio pani hallinnon avulla toimeen ne tulokset, joihin tarkasti
juridisesti säädelty, institutionalisoitu päätöksenteon prosessi johti.4
Hallitsemisen ja hallinnon sanasto muuttui viiveellä samaan suuntaan kuin hallitsemistapoja ja hallitsemista koskevat käsitykset.5 Hallita
on vanha suomen kielen verbi ja siitä johdetun hallitsemisen merkityssisältöjä ovat olleet vallankäyttö, johtaminen, hoitaminen ja kurissa pitäminen. Myös hallitus oli ollut käytössä jo vanhassa kirjakielessä. Sen
merkitys oli rinnakkainen hallitsemiselle: ylimmän vallan käyttö, esivalta, ohjaus ja kurissapito.6
Oman Maan ensimmäisen painoksen aikoihin uudentyyppiseen hallitsemistapaan liittyvä sanasto oli vasta muotoutumassa suomen kieleen.
Patrimoniaalinen sanasto vaihtui legalistista hallitsemistapaa vastaavaksi. Oikeusvaltiosta tuli peruskäsite, johon hallitsemisen periaatteet
johdettiin.7 Hallitsemisideologiassa oli tapahtunut vastaava muutos ihmisten käskemisestä (hallitseminen, hallitus) ilmiöiden hallinnaksi (hallinto).8 Tärkeitä määritteleviä teoksia olivat Tietosanakirja (1909–1922),
Yhteiskunnallinen käsikirja (1910) ja Valtiotieteiden käsikirja (1921–1924).
Näissä uusi hallinto-sana syrjäytti vanhahtavan hallituksen ja hallitustoiminnan. Kustavi Grotenfelt erotteli vuonna 1910 Yhteiskunnallisessa käsikirjassa käsitteet toisistaan niin, että hallitus käsitti koko maan kattavat
virkalaitokset ja hallinto (tai siviilihallinto) ne virastot, jotka valvoivat
hallitusvirastojen johdon alla järjestyksen ylläpitämistä (käytännössä
läänin- ja paikallishallinto).9
K. J. Ståhlbergin artikkeli Tietosanakirjassa vuodelta 1911 määritteli
hallinnon käsitteen seuraavasti:
”[Hallinto] on valtion toiminta oikeusjärjestyksen rajoissa tehtäväinsä ja tarkoitustensa toteuttamiseksi. – – laajemmassa merkityksessä eli toimeenpanevan vallan käyttäminen käsittää kaiken sen
valtiotoiminnan, joka ei ole lainsäädäntöä eikä lainkäyttöä. – – voidaan vielä erottaa – – hallitus eli korkeimman vallan käyttäminen
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sekä – – julkisten viranomaisten toimitettava hallinto ahtaammassa
eli varsinaisessa merkityksessä.”10
Hallinto ”varsinaisessa merkityksessään” käsitti julkisten viranomaisten toiminnan. Hallintoa toteuttavista virkamiehistä oli 1800-luvulla
tullut yhä selvemmin julkisen vallan välineitä, joiden tehtäväksi katsottiin kansakunnan yleisen edun toteuttaminen. Tämän ajan Suomessa
oli tärkeää, että heidän tuli olla alisteisia laeille ja oikeusvaltion periaatteille.11 Niin Ståhlbergille kuin Oman Maan kirjoittajillekin hallinto
oli ensisijaisesti lakeja toteuttavaa toimintaa. Oikeusvaltion hallinnon
tuli olla lakiin sidottua, ”siinä ei saa tehdä mitään, minkä laki kieltää, ei
menetellä toisin kuin laki säätää”, kuten Ståhlberg teoksessaan Suomen
hallinto-oikeus (1913) totesi.12
Kustavi Grotenfelt korosti Yhteiskunnallisessa käsikirjassa niin ikään
hallinnon pitäytymistä ”lain säätämien rajojen sisässä”:
”Hallitsijalla on täten meillä kokonaan n. s. toimeenpano-valta.
– – [hän] käyttää – – apunansa virkamiehiä, jotka eri aloilla hänen
puolestansa harjoittavat hallitusvaltaa ja maan hallintoa, ja joiden
yleensä tulee olla syntyperäisiä Suomen miehiä.”13
Sen sijaan Omassa Maassa hallintoa ei tavallisesti määritelty, vaan kukin
kirjoittaja lähestyi aihetta omasta teemastaan käsin. Robert Hermanson
kuvasi Suomen perustuslakeja käsittelevässä artikkelissaan hallintoa
seuraavasti: ”Hallinto on perustuslakiemme mukaan (HM:n 5 §; YVK:n
1 §) keisarin ja suuriruhtinaan käsissä; hän on siis oikeutettu, tietysti
lakia noudattamalla ja lain määräämien rajojen ulkopuolelle käymättä,
ohjaamaan niitä virkamiehiä ja virkakuntia, joille hallinnollisia toimia
on uskottu.”14 Hermansonin lakiin turvautuva asenne leimasi monia
muitakin ensimmäisen ja toisen painoksen artikkeleita. Hermanson oli
pidättyvä suhteessa hallitsijan oikeuksiin ja muistutti, että hallinnon perustana olivat Suomen omat lait, ei hallitsijan persoona.
Hermansonin teksti liittyi autonomisessa Suomessa virinneeseen
pyrkimykseen täsmentää hallitsemisterminologiaa niin, että oikeusvaltioajattelu saatiin mukaan keisarin valtaoikeuksia rajoittavaksi tekijäksi.
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Oikeusvaltiossa hallitsija ei voinut hallita oman henkilökohtaisen tahtonsa mukaan, vaan lainmukaisen toimivaltansa puitteissa. Tämä oli
tärkeää Suomen suuriruhtinaskunnan olemassaolon kannalta.

Paikallishallinnon pitkät juuret
Kansallisesta näkökulmasta paikallishallinto oli suomalaisen yhteiskunnan kivijalka, mikä näkyi myös Omassa Maassa. Erityisesti maaseudun
paikallishallinto eli ”paikallinen itsehallinto” on ollut suomalaiskansallisen historiantutkimuksen lempilapsia. Maalaiskuntien itsehallinnolle
muun muassa omistettiin 1960-luvulla mittava tutkimus, jossa kunnallista itsehallintoa nimitetään kansanvallan perustaksi. Aiheeseen
kytkeytyy ihannoiva käsitys suomalaisesta vapaasta talonpoikaisesta
kansasta, joka ikiaikaisen perinteen nojalla päätti itse keskuudessaan
omista asioistaan: ”vapailla miehillä oli oikeus ja velvollisuus kokoontua päättämään yhteisistä asioista”.15 Paikallishallintoa toteutettiin kihlakuntien käräjillä ja pitäjänkokouksissa, ja asioita hoitivat talonpoikien
keskuudesta valitut luottamusmiehet. Nimismiehet, lautamiehet ja
veronkantomiehet nähtiin alun perin nimenomaan paikallisyhteisön
edustajina kruunun suuntaan, ei niinkään kruunun palvelijoina, mihin
suuntaan kehitys kulki suurvalta-ajalla ja varsinkin 1700-luvulla. 16 Uudemmassa tutkimuksessa sekä Suomessa että Ruotsissa on korostettu
paikallistason ja keskusvallan välistä vuoropuhelua. Tämän näkemyksen
mukaan keskusvalta ei voinut maaseudulla eikä kaupungeissa ykskantaan sanella toimintamuotoja, vaan ne täytyi mukauttaa paikallistason
olosuhteisiin. Näkökulma on saanut osakseen myös kritiikkiä, erityisesti
empirian puuttumisesta sekä Ruotsin valtakunnan erityislaatuisuuden
korostamisesta suhteessa muihin maihin.17
Myös Omassa Maassa paikallishallinto näyttäytyi suomalaiskansallisena perusinstituutiona, jonka juuret olivat syvällä vapaiden talonpoikien muodostamassa yhteiskunnassa. Paikallishallinnon organisaatio
oli hyvin pysyvä ja siksikin kansalliseen ideologiaan sopiva aihe, sillä
järjestelmä säilyi olennaisilta muodoiltaan samana keskiajalta 1800-luvulle. Sen alkuperä johdettiin kirjallisia lähteitä edeltävään muinaiseen
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heimoaikaan saakka, ja Ruotsin aika esitettiin vallitsevan tilanteen valmisteluna ja instituutioiden perustan luomisjaksona.
L. Ilmari Palmén korosti vuonna 1908 kunnallisen itsehallinto-oikeuden pitkiä juuria maassamme. Katolisella ajalla pitäjillä oli jo kirkollisia
oikeuksia, mutta pitäjien merkitys kasvoi ennen muuta Kustaa Vaasan
ajalla. Palmén esitteli pitäjänkokouksen tehtäviä mutta vaikeni kihlakunnankäräjien merkityksestä hallinnollisena elimenä.18 Tekstin keskittyessä pitäjänkokouksien kokoonpanoa ja tehtäviä käsitteleviin säädöksiin
pysyivät paikalliset toimijat passiivisina vastaanottajina.19
Palmén nojasi normatiivisiin säädösteksteihin, jolloin käytännön
hallinnon tehtäväkentän tarkastelu jäi pahasti vajavaiseksi. Ylipäätään
perusnäkemys aikakaudesta oli leimallisen staattinen: 1800-luvun alkupuolisko oli aina valtiopäivien kokoontumiseen saakka täydellisen
hiljaiselon aikaa, koska silloin ei annettu uusia asetuksia paikallishallinnosta. Kunnallishallinnon järjestäminen olikin yksi vuonna 1863
kokoontuneiden valtiopäivien keskeisimmistä asioista, ja uusi asetus
maaseudun kunnallishallinnosta saatiin kahta vuotta myöhemmin. Kirjoittajan mukaan oleellisinta oli kirkollisten ja maallisten asioiden erottaminen toisistaan, vaikkakin jatkossa erimielisyyksiä aiheutti se, mitkä
asiat kuuluivat kirkollisiin ja mitkä kunnallisiin.20 Lisäksi hän kritisoi
suorasanaisesti kunnallishallintoasetusta, sillä ”[k]unnanvaltuustolaitos
on kuitenkin tähän asti vain harvoissa kunnissa otettu käytäntöön.”21.
Asetuksen vanhentuneisuus näkyi erityisesti varallisuuteen perustuvassa kunnallisessa äänioikeudessa, joka oli ”entisten olojen jäte maassa,
jossa valtiollinen äänioikeus on yleinen ja yhtäläinen”22. Palmén uskoi
kuitenkin vahvasti, että ”jos vain sisäinen kehityksemme häiriytymättä
jatkuu”, lähitulevaisuus toisi mukanaan suuria (positiivisia) muutoksia
myös kunnalliselämän alalla.23 Tekstissä ei mainita Venäjää kertaakaan.
E. W. Walldénin kaupunkien kunnallishallintoa käsittelevä artikkeli
keskittyi viimeksi kuluneisiin vuosikymmeniin, vaikka esitys alkoikin
keskiajalta. Käsittely painottui maaseudun kunnallishallinnon esittelyn
tapaan kaupunkien hallinnollisten instituutioiden muodolliseen puoleen lakien ja säädösten pohjalta. Walldén piti kaupunkien tärkeimpänä
etuoikeutena oikeutta käyttää erityisiä saksalaisiin esikuviin perustuvia
kaupunkilakeja. Hän tähdensi, että saksalaiset, eli käytännössä kaikki
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ulkomaalaiset, suljettiin 1600-luvulla ulos kaupunkien hallinnosta.
Painotuksessa voi nähdä kannanoton päivänpoliittiseen tilanteeseen.24
Myös perustuslakeja ja maalaiskuntien paikallishallintoa käsittelevissä
artikkeleissa pohdittiin ulkomaalaisten lainsäädännöllistä ja oikeudellista asemaa. Vielä vuoden 1865 asetus maaseudun kunnallishallinnosta
jätti ulkomaalaiset ilman äänioikeutta saman tapaan kuin vailla hyvää
mainetta olevat, toisen isäntävallan alaiset sekä irtolaisuudesta tuomitut.25 Ulkomaalaisten aseman käsittely ilmensi paitsi 1800-luvun Suomen monikulttuurisuutta myös sen ongelmallisuutta. U. L. Lehtosen
mukaan Nikolai I:n toimien ”kautta valtiolaitoksemme pääperusteita
joko suorastaan rikottiin tai väärin selitettiin. Semmoisista mainittakoon
esimerkiksi v. 1827 annettu asetus, jonka kautta kreikkalais-katolilaisille Suomen alamaisille suotiin oikeus uskonnostaan huolimatta päästä
Suomessa siviili- ja sotilasvirkoihin.”26
Paikallishallinnon historiallisten juurten käsittely jäi paljon vähemmälle viimeisessä painoksessa. Aarne Eskola ulotti käsittelynsä vain
1900-luvun alkuun.27 Sen sijaan Reino Kuuskoski tarkasteli oman aikansa kunnallishallinnon taustaa poikkeuksellisen tiiviisti, sillä ”paikallishallinnon järjestysmuodolla – – maassamme on ikivanhat perinteet”,
ja kunnallishallinto toimi edelleen ”niiden periaatteiden pohjalla, jotka
omaksuttiin 100 vuotta sitten”. Ainoana suurempana muutoksena hän
näki paikallishallinnon siirtymisen edustuksellisille toimielimille välittömän vaikuttamisen sijasta. Vaikka kuntien tehtäviä ja hallintoa järjestettiin 1900-luvun alkupuoliskolla erinäisin laein, nojasivat ne vahvasti
edellisen vuosisadan uudistuksiin.28 Kuuskoskelle vanhemman ajan paikallishallinto oli selkiytymätöntä, sillä ”täsmälliset toimivaltarajat puuttuivat”. Siksi asioita käsiteltiin rinnakkain kihlakunnankäräjillä, hallintopitäjissä ja kirkkopitäjissä. Kuuskoskelle erityisesti käräjät merkitsivät
jatkuvuutta, sillä ne huolehtivat 1900-luvulle asti oikeudenhoidon ohella
tietyistä paikallishallinnon tehtävistä.29
Oman Maan artikkelit painottuvat paikallistasolle, kun taas lääninhallinto jäi huomattavasti vähemmälle huomiolle ja sai kaikissa painoksissa
vain vähän palstatilaa. Lääninhallinto luotiin suurvalta-ajalla varhaisemman käskynhaltijahallinnon tilalle: läänit maaherroineen vakiinnutettiin
vuoden 1634 hallitusmuodossa.30 E. G. Palménin, jolle pitkät perinteet ja
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pysyvät muodot olivat tärkeitä, mukaan Kustaa II Adolf ja Axel Oxenstierna loivat lääninhallinnon organisoidessaan pysyvän järjestyksen
myös maakuntien hallintoon. Maaherran tuli lääninsihteeri ja lääninkamreeri apunaan valvoa muun muassa oikeudenhoitoa ja hallintoa:
”Ja tämmöisenä järjestys sitten on pysynyt.” Myös 1680-luvulla annetut
kruununvoutien ja henkikirjurien säännöt pysyivät toiminnan perustana aina vuoteen 1898 asti ja kruununnimismiesten tehtävä oli niin
ikään vuosisatainen.31 Palméninkin teksti noudatteli hallintohistoriallista tutkimusta pitkään leimannutta keskittymistä ylhäältä annettuihin
määräyksiin ja hallinnon virallisiin muotoihin; uudempaa tutkimusta
kiinnostaneet hallinnon arkipäiväiset toimintatavat ja epäviralliset vaikutuskanavat jäivät vielä vaille käsittelyä.32
Kustaa II Adolfia käsittelevässä henkilöartikkelissaan Palmén toisti
käsityksensä, että ”valtakunnan jakaminen pysyviin lääneihin – – tiesi
arvaamattoman tärkeätä edistysaskelta”. Olennaista oli, että hallinto ja
tilitys järjestettiin tarkkojen sääntöjen mukaan ja niitä valvottiin säännöllisesti. Tämä oli edistystä, kuninkaan ja kanslerin henkilökohtaisten
kykyjen mahdollistama saavutus.33
Vaikka kahden ensimmäisen painoksen tekstit heijastivat voimakkaasti kirjoitusajankohdan tapahtumia, lääninhallinnon ajankohtaisia
kysymyksiä ei pohdittu. Jo 1800-luvun lopulla käytiin keskustelua maakunta- ja lääninhallinnon suhteesta, eli lähinnä itsehallinnon ulottamisesta keskiportaan hallintoon ja edustuksellisen maakuntaneuvoston
luomisesta päällikkövirastoksi vakiintuneen lääninhallituksen rinnalle.
Esimerkiksi Agathon Meurman otti valtiopäivillä asiaan kantaa, mutta E.
G. Palménin laatimassa lyhyehkössä Meurmanin henkilökuvassa näistä hallinnollisista pyrkimyksistä ei kerrottu. Toisaalta juuri lääninhallitukset olivat 1900-luvun alussa venäläistämispolitiikan polttopisteessä:
kuvernöörit vaihdettiin kenraalikuvernöörille lojaaleihin sotilaisiin sekä
vanhasuomalaisiin siviileihin. Asiaa helpotti merkittävästi se, että lääninhallitus oli päällikkövirasto, jossa riitti yhden miehen vaihtaminen
mieluisampaan.34 Lääninhallinnon venäläistyminen johti mahdollisesti
siihen, ettei sille ollut sijaa suomalaiskansallisesti värittyneessä Omassa
Maassa.
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Valtionhallinto ajalla ennen Suomen valtiota
Kysymys siitä, oliko Suomella lainkaan valtionhallintoa Ruotsin ajalla,
ohitettiin ensimmäisessä painoksessa kokonaan. Ainoa varsinaisesti
keskushallintoa käsittelevä artikkeli oli E. G. Palménin katsaus ”valtiohallintoon”, jossa todettiin sinänsä aivan oikein, ettei Suomessa ollut
keskusvirastoja Ruotsin vallan aikana. Toisinaan ”maassa” oli kenraalikuvernööri, mutta muutoin asiat käsiteltiin Tukholmassa. Hallinto
edusti silti aina jatkuvuutta: ”Oikeudenhoidon ylläpitäminen ja hallituksen johto ovat ikimuistoisista ajoista olleet yhteiskuntarakennuksen
päätarkoituksia.”35
Suomen hallinnollisen aseman pohdinnan pois jättäminen oli ehkä
tietoinen valinta. Aihe oli herättänyt laajaa keskustelua jo 1840-luvulla,
kun Topeliuksen kuuluisan kysymyksen pohjalta mietittiin, oliko Suomella lainkaan historiaa, kun sillä ei ollut omaa valtiollista menneisyyttä.36 Vastauksena Suomen historian uranuurtaja Georg Forsman (Yrjö
Sakari Yrjö-Koskinen) korosti kansallistunnon varhaista heräämistä, ja
hänen jälkeensä historiantutkijat kiinnittivät huomiota suomalaisten
kansalliseen omaleimaisuuteen.37 Omassa Maassa Suomi esiintyi itsestään selvästi Ruotsista erillisenä kokonaisuutena, ikään kuin jo omana
kansallisvaltionaan. Tämä käsitys on iskostunut syvälle, ja vasta paljon
myöhempi tutkimus on korostanut, että modernin ajan kansallistunnetta ei ollut olemassa uuden ajan alussa, vaikka Suomi muodostikin
oman, erityisesti kielen puolesta erottuvan kokonaisuutensa Ruotsin
alueiden joukossa.38
Myöhempi tutkimus on nähnyt uuden ajan alun kuningaskuntien
muuttuneen valtioiksi valtionmuodostusprosessien myötä. Ruotsin
kehitys on tässä suhteessa Euroopan mittakaavassa poikkeuksellinen.
Se on malliesimerkki 1500- ja 1600-luvun sotakaudella luodusta keskitetystä valtiosta. Omassa Maassa Ruotsia ei vertailla muuhun Eurooppaan, vaikka rinnastuksella olisi saatu lisäväriä teoksessa luotuun kuvaan Ruotsin ja Suomen sankaritarinasta: Ruotsi ja Suomi yhdistyivät
voimakkaan hallitsijan luotsaamaksi, aluettaan menestyksellisesti laajentaneeksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi, toisin kuin monet muut
Euroopan keskiaikaiset kuningaskunnat.39
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Artikkeli Suomen valtionhallinnosta painottui vanhempaan historiaan ja Kustaa II Adolfin ajan uudistuksiin, kuten kuningasta käsittelevä henkilökuvakin. Vuoden 1634 hallitusmuoto jäi noudatettavaksi
vuosisatojen ajaksi, siinä oli pysyvyyttä: ”ne moninaiset virastot, jotka jo
vuosisatoja sitten perustettiin ovat – – pysyneet yhteiskunnan pohjalastina, monesti ehkäisten siitä keikahduksia, joilla suurvaltiolliset mullistukset ovat uhanneet”. Ajatus persoonallisen toimijuuden vaikutuksesta
näkyy vahvana.40 Etenkin Kustaa Vaasa näyttäytyi hallinnollisena sankarina, koska hän sai aikaan mittavia uudistuksia kohti modernia valtiota.
Muuten näkemystä Kustaa Vaasasta leimaa kaksijakoisuus: yhtäältä hän
oli julma hallitsija, toisaalta hyvä maan isä.41 Kustaa Vaasan merkitys
korostui hänen poikiensa osoittauduttua hallitsijoina keskinkertaisiksi. Tosin Palménkin tunnusti valtion muuttuneen Kustaa Vaasan seuraajien aikana moniulotteisemmaksi, jolloin hallitsijan oli mahdotonta
pitää enää kaikkia lankoja käsissään. Seuraava suurmies valtiopurren
ruorissa oli Kustaa Vaasan pojanpoika Kustaa II Adolf. Hänen aikanaan
1600-luvun alussa toteutetut keskushallinnon uudistukset kuvattiin
kuninkaan sankarikuvaan sopivasti yksinomaan positiivisiksi ja onnistuneiksi uudistuksiksi, jotka saavutettiin kuninkaan, ”rohkeasti luovan
neron” henkilökohtaisen kyvykkyyden ansiosta. Uudistukset olivat pohjana molempien maiden myöhemmälle kehitykselle ja edistykselle.42
Kolmannessa painoksessa Kauko Pirisen myöhäiskeskiaikaa ja Pentti
Renvallin uskonpuhdistuksen aikaa koskevat artikkelit käsittelivät voittopuolisesti hallintoa ja etenkin hallitsemista, jotka kummatkin jäivät
myöhempiä aikoja kuvanneissa teksteissä sivurooliin.43 Kauko Pirinen
piti jo keskiajan Suomea omana kokonaisuutenaan. Valtiollisia kysymyksiä analysoitiin modernein ja kiistatta aikakauteen sopimattomin
käsittein: valtioliitto, valtioelämän perustuslailliset muodot, Suomen poliittinen johtaja, unionikysymyksen ulkopoliittiset vaikutukset.44 Piriselle Suomen hallinnon organisointi suoraan Tanskasta Ruotsin sijaan oli positiivinen asia, sillä ”[m]aallemme oli Tanskan kehittyneemmän hallintojärjestelmän ja unionihallitsijoiden rohkean uudistuspolitiikan vaikutus
ilmeisesti onneksi”.45
Pentti Renvall puolestaan analysoi uskonpuhdistuksen ajan ”suomalaisten omatoimisuutta” hallitsemisen saralla. Hänen mukaansa Suo124 ulla koskinen ja piia einonen

men hallintoa hoidettiin tuona aikana yhä enemmän erillään Ruotsista.
Renvall oli yksi keskeisimpiä tutkijoita, jotka veivät suomalaiskansallisten itsenäisyyspyrkimysten juuret aina 1500-luvulle asti. 1500-luvun
suomalainen hallinto näyttäytyi artikkelissa ulko- ja sisäpolitiikan hoitamisena, joka uskottiin nyt ensimmäistä kertaa suomalaisten omiin käsiin. Aatelisto ryhtyi Kustaa Vaasan kaudella hoitamaan Suomen asioita
maan yleisen edun mukaan, ja 1580–1590-luvulla suomalaisten itsenäinen omatoimisuus vahvistui niin ”että sille on vertauskohtia löydettävissä vasta meidän vuosisatamme itsenäisyystaistelusta”. Vuosisadan
loppupuolen pitkä sotakausi merkitsi Suomessa taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia, sekä huomattavasti aikaisempaa itsenäisempää
ja Ruotsista erillään hoidettua hallintoa, jota johtivat Suomen aateliset.
Tämä erityisasema romahti 1590-luvun sisällissodan jälkeen, kun aatelisto joutui Kaarle-herttuan kostotoimenpiteiden kohteeksi ja talonpoikien rasitukset lisääntyivät entisestään. Hallitsijaksi noussut Kaarle
käytti jatkossa ruotsalaisia Suomen asioiden hoidossa. Renvall tiivistää
näkemyksensä Suomen aseman huononemisesta:
”Näiden tappioiden merkitys oli sitä suurempi, kun samalla valtakunta alkoi muuttua keskitetysti hoidetuksi suurvallaksi, jossa olot
pyrittiin mahdollisuuksien mukaan muovaamaan yhdenmukaisiksi päämaan mallin mukaan ja jossa asioita katsottiin päämaan ja
hallitsijahuoneen etujen näkökulmasta eikä Suomen tarpeiden ja
suomalaisten toivomusten mukaan.”46
Eino E. Suolahden suurvalta-aikaa käsittelevässä artikkelissa hallinto
olikin tyystin sivuroolissa: ”Kustaa II Adolfin aikana luotu keskitetty
hallitusjärjestelmä heikensi Suomen hallinnollisten keskusten merkitystä ja merkitsi yhä useampien lankojen jännittymistä Pohjanlahden
yli Tukholmaan.”47 Uusi tilanne ei tarjonnut samanlaisia herkkupaloja
Suomen hallinnollisten olojen kuvaukseen kuin mitä 1500-luvun historia, vaikka vielä ensimmäisessä painoksessa Kustaa II Adolf esiintyi
myös hallinnon sankarillisena uudistajana. Suolahden mukaan suurvalta-ajan tärkein perintö myöhemmille ajoille oli järjestetty ja ”koulutettu yhteiskuntakoneisto”. Ihmiset kasvatettiin asettamaan valtakunnan
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etu yksilön etua korkeammalle. Renvallin linjoilla Suolahti arvioi tämän
luoneen pohjan kehitykselle, joka johti 1700-luvulla ”suomalaisen erikoisaseman” selventymiseen.48 Vapauden- ja kustavilaisesta ajasta kirjoittanut Aulis J. Alanen ei silti suuremmin noteerannut hallintoa, vaan
kiinnitti lähinnä huomionsa hallitusmuodon muutoksiin 1772 ja 1789.49

Henkilöity hallinto
Hallitsemiseen kauttaaltaan liitetty legalismi ja lakien korostaminen on
lievässä ristiriidassa suhteessa hallitsijoita käsitteleviin historiallisiin
henkilökuviin, joissa päinvastoin nostettiin jalustalle yksilö, historian
suunnan muuttanut herooinen suurmies, joka muutti lakeja paremmiksi ja loi uusia instituutioita. Yksilöiden toimijuus näyttäytyi oikeutettuna menneisyydessä, jolloin ei ollut olemassa oikeusvaltiota, kansan
tahdosta säädettyjä lakeja ja uudenaikaista yhteiskuntaa vaan niille oltiin
vasta laskemassa perustuksia suurmiesten ponnistuksin. Hallitsemisen
käsittelyä dominoivat Ruotsin kuninkaat, Venäjän keisarit, autonomian
ajan valtiomiehet ja Suomen presidentit. Ensimmäisissä painoksissa
artikkeleita oli myös muista valtiomiehistä kuin hallitsijoista, mutta
kolmannessa painoksessa lähes ainoastaan tasavallan presidenteistä.50
Henkilöartikkelien suuri määrä juontuu teossarjan kansanvalistuksellisesta tarkoituksesta, sillä kiinnostavana ja helposti omaksuttavana,
opettavaisena ja esikuvallisena pidetty henkilöhistoria kuului myös koulujen opetusmetodiin 1800- ja 1900-luvun taitteessa. Yksilöiden kautta
voitiin kuvata ja jäsentää historiallisia ilmiöitä mielekkäällä tavalla, sillä
jo 1800-luvulla Zachris Topeliuksen Maamme kirjan ja Julius Krohnin
mallia myötäillen keskiössä olivat suurmiehet piispoista ja valtiomiehistä aina tiedemiehiin ja taiteilijoihin. Esitystavan tavoitteena oli tehdä
historiasta paitsi helpompaa myös kiinnostavampaa lapsille ja nuorille.51
Tärkein hallitsemisen instituutio Ruotsin ajalla oli kuningas, ”kuninkaallinen majesteetti”.52 Merkillepantavaa on, että kaikki hallitsijat eivät
suinkaan saaneet omia henkilöartikkeleitaan. Ensimmäisissä painoksissa esiteltiin kahdeksan Ruotsin kuningasta ja poissa oli seitsemän,
heidän joukossaan ainoat naispuoliset hallitsijat Kristiina ja Ulrika Eleo126 ulla koskinen ja piia einonen

nora sekä lisäksi Sigismund, Kaarle X Kustaa, Fredrik, Adolf Fredrik ja
Kustaa IV Adolf. Keskiaikaisia hallitsijoita ei huomioitu muutenkaan,
eikä ajalta ennen 1520-lukua ollut yhtään henkilökuvaa. Sen sijaan erityisesti Kustaa IV Adolfin puuttuminen on kiintoisaa, koska Suomen
sodan aikaiset toimijat olivat suorastaan yliedustettuja. Vaikuttaa siltä,
että henkilökuviin pääsivät hallitsijat, joiden katsottiin merkittävästi uudistaneen Suomen hallinnollisia oloja. Eerikin ja Juhanan mukanaolo
on tässä suhteessa perinteisen katsomuksen mukaan kyseenalaisinta,
mutta sitä perustelee suomalaiskansallisesta näkökulmasta Suomen erikoisasema Juhanan herttuakuntana.
Kuninkaallinen majesteetti esitettiin yhden miehen hallintoinstituutiona, jonka vaikutuksen ja historiallisen merkityksen ratkaisi Omassa Maassa se, kuinka osuva henkilö tehtävään sattui nousemaan. Esimerkiksi erityisartikkelia vaille jäänyt Sigismund nähtiin pikemmin
valtakuntansa vaarantajana:
”Sigismund kuninkaan katolinen uskonkiihko ja ne selkkaukset,
joihin hän Puolan kuninkaana joutui, vieroittivat hänet Ruotsin
kansasta, vieläpä saattoivat vaaranalaiseksi luterilaisen uskonnon
ja samalla koko sen itsenäisyyden, jonka Kustaa Vaasa oli Ruotsin
valtakunnalle hankkinut.”53
1630–1650-luvuilla Suomessa vaikuttanut Per Brahe oli varhaisin mukaan otettu hallintomies. Ruotsin ajan muista hallinnossa ja politiikassa
vaikuttaneista miehistä oman artikkelin arvoisiksi katsottiin Arvid Bernhard Horn, Augustin Ehrensvärd ja Anders Chydenius. Lisäksi kirjoitettiin Fleming- ja Horn-suvuista. Siirtymävaihetta Venäjälle edustivat
Matthias Calonius54, Jacob Tengström, Gustaf Mauritz Armfelt ja Georg
Magnus Sprengtporten. Autonomian ajan valtiomiehistä artikkelin saivat Robert Henrik Rehbinder, Lars Gabriel von Haartman, Alexander
Armfelt, Johan Vilhelm Snellman, Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen, Agathon
Meurman ja Jaakko Forsman.55 Henkilökuvien ajallinen painotus kertoo
siitä merkityksestä, joka 1800-luvun hallintovirkamiehille kansallisina
keulakuvina annettiin. Heidän kuvattiin luoneen henkilökohtaisia suhteita Venäjän keisariin sekä ylimpään keskushallintoon ja turvanneen
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siten Suomen aseman. Hallintomiehet eivät välttämättä olleet suinkaan
suoranaisesti hallintotyöhön koulutettuja vaan usein oikeusoppineita.
Lisäksi he tulivat vaikutusvaltaisten sukujen pienestä piiristä ja tunsivat
toisensa.56 Omassa Maassa tiettyjen sukujen keskeistä roolia tai tätä hallinnossa vallinnutta suosittelija- ja suosikkijärjestelmää, jota voisi verrata patronus–klientti-järjestelmään, ei kuitenkaan avattu millään tavalla.
Oman Maan arviot hallitsijoiden merkityksestä ovat jääneet pysyväksi
osaksi suomalaista historiaperintöä. Esimerkiksi yhä vielä tunnetuimmat Ruotsin kuninkaat lienevät Kustaa Vaasa ja Kustaa II Adolf, joiden
mainetta eniten ylistellään Oman Maan artikkeleissa.57 Uudelleen virinnyt tutkimuksellinen kiinnostus henkilöhistoriaan, tällä kertaa kriittisen
biografisen tutkimuksen muodossa, on tiputellut suurmiehiä jalustoiltaan mutta ei ole juuri voinut muuttaa Oman Maan mukaista kansallista
suurmiesgalleriaa. Sen sijaan monia esittelemiään autonomian ajan hallintovirkamiehiä Oma Maa ei onnistunut nostamaan pysyvästi ihmisten
tietoisuuteen, vaan he ovat saaneet jäädä muiden suurmiesten varjoon.58

Ruotsin hyvät ja huonot kuninkaat
Ruotsin keskiaikaisilla kuninkailla ei Oman Maan perusteella ollut annettavaa uudenaikaiselle, kansallishenkiselle Suomelle. Henkilökuvat
sopivat edustamaan uuden ajan alun yhteiskuntaa, jossa henkilökohtaisella toimijuudella oli ratkaiseva merkitys kaiken kattavien instituutioiden ollessa vasta kehitteillä. Hallitsijoiden nähtiin henkilökohtaisesti
ohjanneen hallintojärjestelmää ja luoneen rakenteita. ”Tuskin kenkään
Suomen ja Ruotsin yhteisistä hallitsijoista on niin perinpohjaisesti
käänteen aikaansaanut valtakuntansa sisällisessä tilassa, kuin Kustaa
I Vaasa”, kirjoitti Kustavi Grotenfelt ja jatkoi kuninkaan ”itse ratkaisevasti vaikuttaneen” kaikkiin valtiollisiin uudistuksiin. Käännekohta ei
”suinkaan riipu vain siitä ajan vaiheesta, johon se sattui, uuden ajan
alkuun, vaan Kustaan omasta persoonallisesta vaikutuksesta”, sillä
”[h]änen persoonallisella, pontevalla esiintymisellään” saatiin aikaan
Västeråsin valtiopäiväpäätös reformaatiosta. Kustaa Vaasa kuvataan myytinomaisena patriarkkana, valtakunnan isänä, joka ”ankaralla kädellä”
128 ulla koskinen ja piia einonen

kukisti sekä ylhäisten että alhaisten vastarinnan. Hallinnon kohteille,
alamaisille, ei tässä asetelmassa jäänyt muuta roolia kuin noudattaa hallitsijansa tahtoa.59
Oman Maan ensimmäisissä painoksissa esitellyt hallintomiehet
kuvattiin poikkeusyksilöinä, jotka henkilökohtaisten ponnistustensa
ja ainutlaatuisen kyvykkyytensä avulla edistivät Suomen kansan menestystä. Taustalla häämötti ajatus kansakunnan historiasta suurena ja määrätietoisena kertomuksena kohti ”parempaa” eli modernia
yhteiskuntaa. Suurmiehet olivat ohjailleet, näyttäneet suuntaa ja
tuuppineet historiaa eteenpäin uudistuksillaan. Hyvän hallitsijan
ominaisuus oli pysyvien lakien ja instituutioiden luominen, kuten E.
G. Palmén totesi: ”Suurten tulosten saavuttaminen onkin valtiomiehen
tunnusmerkkejä.”60 Hallitsijoiden arvo mitattiin myöhemmän kehityksen valossa, joten henkilökuvat olivat tavallaan voittajien historiaa. Esimerkiksi Kaarle IX:n (kuninkaana 1604–1611) tärkein ansio oli, että hän
turvasi protestanttisuuden valtakunnassa, katkaisi vaarallisen Puolanyhteyden ja ajoi katolisvastaista ulkopolitiikkaa; kaikki asioita, joiden
merkitys oli itsestään selvä kirjoitushetken luterilaisessa, länsimaihin
suuntautuneessa Suomessa.61
Suurten saavutusten lisäksi hallitsijoiden arvoa Oman Maan kirjoittajakaartin silmissä kohotti isänmaallisen yhteishengen nostatus. Hallitsijoiden esimerkki oli arvokas itsenäisyyttä tavoittelevalle kansakunnalle.
Päätoimittaja E. G. Palmén oli varannut itselleen kirjasarjan viimeiseen
osaan herkkupalan, sankarikuningas Kustaa II Adolfin (kuninkaana
1611–1632). Artikkelia leimasi halu löytää kansallisia suurmiehiä, ylläpitää sankarimyyttiä ja iskostaa se lukijoihin: ”Voimakkaammin kuin
kenties yksikään muu uuden ajan valtiomies Kustaa II Adolf on jalostavasti ja kohottavasti vaikuttanut sekä hallitsemiensa kansojen että koko
ihmiskunnankin olemukseen.”62
Kustaa II Adolfin mainetta perusteltiin hallinnollisella uudistustyöllä, joka koitui molempien ”maiden” hyväksi. Sekä hallinto, oikeudenhoito, kauppa, talous että opetuslaitos uudistettiin perin pohjin: ”Sille
perustukselle, joka täten oli luotu, ovat Ruotsin ja Suomen kansat sitten
useat miespolvet peräkkäin rakentaneet kehitystään.” Mutta mikä ehkä
vielä tärkeämpää, Palmén korosti kuninkaan aikaansaamaa kansallista
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me-henkeä. Tämä ei hallinnut yksin, vaan tukeutui ”Ruotsin miesten”
uskollisuuteen: neuvosto ja valtiosäädyt olivat yhtä mittaa koolla.63
Suurmiesten henkilökohtaista toimijuutta analysoitiin heidän psykologisten luonnekuviensa pohjalta. Keskushallinto, valtakunnan politiikka ja yleiset valtion hallintoa ohjanneet suuntaviivat selitettiin hallitsijan henkilökohtaisesta persoonasta lähteneiksi. Esimerkiksi Kaarle
XII (kuninkaana 1697–1718) jätti hallitsijana ”lähtemättömät jäljet”
Ruotsin ja Suomen historiaan. Vaikka soturikuninkaan perintö ei ollut
myönteinen, päätoimittaja Palmén perusteli hänelle ja hänen sotilailleen omistettua pitkää artikkelia: ”Niinpä Oma Maa – – ei voi jättää
hänen luonnettaan kuvaamatta. – – Koettakaamme itsellemme selvittää sitä sielutieteellistä ongelmaa, joka on mainitun kuninkaan kuvassa
olemassa. Opettavampaa, mieltä kiinnittävämpää tehtävää historia ei
usein tarjoa.”64 Kuitenkaan artikkeleissa ei pohdittu, mistä aineksista luonnekuvat oli rakennettu ja miten lähteitä oli käytetty päättelyn
pohjana.
E. G. Palménin oppilaan Liisi Karttusen artikkelit Eerik XIV:stä (kuninkaana 1560–1568) ja Juhana III:sta (kuninkaana 1568–1592) ovat
esimerkkejä vahvasta psykologisesta otteesta. Topeliaaniseen tapaan
Omassa Maassa historia oli ihmisten historiaa, jossa tunteet ja identiteetti saivat keskeisen sijan. Karttunen yritti ymmärtää kuningasveljesten luonnetta heidän hallintoaan selittävänä tekijänä. Aineksia haettiin
lapsuuden traumoista asti. Valtakunnan poliittiset vaiheet selitettiin
prinssiveljesten psykologisen luonnekuvan ja siitä seuranneen vastakkainasettelun ja kummallekin luonteenomaisten toimintamallien avulla väistämättömäksi tapahtumaketjuksi. Ruotsin ongelmat 1500-luvun
lopussa olivat näin luonteva seuraus hallitsijoiden henkilökohtaisista
ongelmista.65
Gunnar Suolahti jatkoi samalla linjalla Kustaa III:sta: ”Kuninkaan
hovimies- ja kaunosieluluonne ilmeni koko hänen hallitustavassaan.”
Suolahti loi kuvan aikakauden hallinnosta näytelmänä, jossa kuningas
esitti suurta roolia yksinvaltiaana: vuoden 1772 vallankaappauksenkin
kuningas toteutti ”ikään kuin jännittävän teatterikohtauksen jostakin
ranskalaisesta lempinäytelmästään”. Näin hallitsijan luonnekuvaus sekä
selitti hänen omaa hallitsemistapaansa että etäännytti koko hallitsemi130 ulla koskinen ja piia einonen

sen toimikentän todellisuudesta hallitsijan oletetun sisäisen maailman
jatkeeksi.66
Hallitsija-artikkeleissa Suomen maan ja kansallisuuden olemassaolo
jo 1500–1700-luvulla oli selvä asia. Kirjoittajien ohjeistuksena lienee ollut tutkia Ruotsin ajan henkilökuvissa nimenomaan kyseisen suurmiehen merkitystä Suomelle. Artikkeleissa keskityttiin siihen, miten paljon henkilöt tekivät maamme ja kansamme hyväksi, ja heistä välitettiin
myönteinen tai kielteinen kuva sen mukaan. Hallitsijan tai valtiomiehen
onnistumisen ratkaisi suhtautuminen Suomeen. Erityistä kiitosta annettiin niille, jotka oleskelivat Suomessa pitemmän aikaa, kuten Kustaa
II Adolf ja Per Brahe. Kansallisessa näkökulmassa ei otettu huomioon
muita Ruotsin valtakunnan reuna-alueita tai Suomea niihin rinnastuneena alueena (”emämaa” ei ollut kansallisvaltio vaan koostui pääosistaan Götanmaasta, Sveanmaasta, Norlannista sekä erilaisista myöhemmin liitetyistä maakunnista ja provinsseista) eikä Suomeen kohdistuneita toimia suhteessa valtakunnan kokonaistilanteeseen.67
Tämän logiikan mukaisesti esimerkiksi Kaarle XI:ta (kuninkaana
1660–1697) käsiteltiin Omassa Maassa ristiriitaisesti. Kaarlen näkyvin
saavutus oli saattaa voimaan kuninkaan yksinvaltius, mitä ei 1900-luvun
alun oloissa nähty pelkästään positiivisena asiana, varsinkaan siirrettynä
Venäjän keisarikunnan kontekstiin. Mikä pahempaa, K. R. Melanderin
mukaan ”[k]ansamme kielelle ja sen oikeuksille ei Kaarle ollut suosiollinen”.68
Sen sijaan Melanderin esitys Kaarle IX:stä sai virikkeekseen hallitsijan oletetun ”suomalaismielisyyden”, joka teki hänestä erityisen muiston
arvoisen: ”Mitä erityisesti Suomeen tulee, on Kaarle aina maassamme
muistettava viimeisenä niistä harvoista Ruotsin hallitsijoista, jotka antoivat kansallisuudellemme ja kielellemme oikeutettua tunnustusta.”69 Melander ei kuitenkaan kommentoinut Kaarlen ennen kuninkuusaikaansa
toimeenpanemia aateliston puhdistuksia, joiden on nähty päättäneen
Suomen erityisaseman valtakunnassa. Sitä vastoin hän otti varovaisesti
kantaa kirjoitusaikana päivänpolttavaan kielikysymykseen ja arveli, että
Kaarlen mielestä suomalaisille aatelisille riitti jopa pelkkä suomen kielen osaaminen.70
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Ruotsin ajan ja siirtymävaiheen isänmaanmiehet
Muutama ”aito” Ruotsin ajan hallintomies pääsi Oman Maan lehdille.
Heidän asemansa ei ollut aikakaudelle tyypilliseen tapaan sidottu yhteen
ja samaan virkaan, vaan uralle mahtui monenlaisia toimia ja epävirallisia tehtäviä hallitsijoiden neuvonantajina. Valtiomiesten käsittelykään ei
ollut pelkästään hallinnon historiaa, vaan kuten kuninkaidenkin kohdalla, suurmiesten henkilökohtaisen toimijuuden ylistystä.
Ruotsin ajalta valinnan kohteiksi osuivat henkilöt, joiden katsottiin
saaneen aikaan merkittäviä uudistuksia Suomen tai koko valtakunnan
oloissa tai jotka nähtiin suomalaisina. Per Brahe tunnettiin Suomen
kenraalikuvernöörinä, Arvid Bernhard Horn puolestaan aikakautensa vaikutusvaltaisimpana Suomessa syntyneenä henkilönä, joka vuosikymmenet vaikutti Ruotsin sisä- ja ulkopolitiikan johdossa.71 Brahe
oli jo historiantutkimuksessa ja -oppikirjoissa saanut mainetta maan
olojen kohentajana ja suomalaisten instituutioiden rakentajana. Petrus Nordmannin mukaan ”kreivi Brahea täällä aina ja syystä kunnioitetaan vanhan Ruotsinvallan aikuisen virkamiehistön parhaimpana
edustajana”. Brahen merkittävimmät saavutukset olivat Turun akatemian perustaminen ja ansiokas Suomen kenraalikuvernöörikunnan
hallinto.72
G. M. Sprengtporten ja G. M. Armfelt puolestaan olivat Ruotsin ajan
lopun ja autonomian ajan alun valtiollisia vaikuttajia, jotka olivat luomassa perustuksia Suomen uudelle asemalle Venäjän yhteydessä. Heidän pääansionsa oli isänmaallisuus.73 Se tosiasia, että molemmat olivat
maanpettureita siirtyessään Venäjän keisarien palvelukseen, sivuutettiin sillä, että heidän tavoitteenaan oli Ruotsille uskollisuutta korkeampi
päämäärä, nimittäin Suomen itsenäisyys. Avainkäsite on isänmaa, joka
näille hallintomiehille oli Suomi, ei Ruotsi.
Suomen asemaa vuoden 1809 jälkeen käytetään Omassa Maassa hälventämään epäilykset varhaisten itsenäisyysmiesten kunniasta.
Lopputulos ratkaisi pelin valtiomiesten eduksi. E. G. Palménille Suomen ensimmäinen kenraalikuvernööri G. M. Sprengtporten oli voittaja:
”Valtiollisen elämän alalla hän saattoi katsoa saavuttaneensa elämänsä
pääharrastuksen, kun hänen isänmaansa oli sisällisen autonomiansa
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saavuttanut.”74 Samaan tapaan Kustavi Grotenfelt lausui G. M. Armfeltista:
”– – taistelu lujan kansallisen kuninkuuden ynnä kansojen itsenäisyyden puolesta oli vähitellen kirkastunut hänen monivaiheisen,
loistosta niin kuin kärsimyksistäkin rikkaan elämänsä perusaatteeksi. Se teki tästä monen ruhtinaan valtakunnassa oleskelleesta
maailmanmiehestä lopuksi suomalaisen isänmaanystävän.”75
Sen sijaan kollaboraattorina pidetty Turun piispa Jacob Tengström sai
osakseen kovempia sanoja. Jo aikalaiset arvostelivat hänen epäilyttävän
nopeaa käännöstään uusien vallanpitäjien puoleen. E. G. Palménin sanoin
”[h]änen kiintymisensä Ruotsiin ja sen hallitsijoihin oli sitä ennen
esiintynyt mallikelpoisena, mutta kun Venäjän joukot tunkivat
maahan, oli Tengström ensimäisiä, jotka tunnustivat valtiollisen
muutoksen välttämättömäksi ja toimivat sen mukaan. – – oudon
valon hänen notkea taipumisensa luo niihin tunteellisiin sanoihin,
millä ennen oli kuvannut uskollisuuttaan Ruotsin hallitsijoihin,
ylistellen niiden ansioita.”
Tengström oli kaiken lisäksi pitänyt salassa yhteyttä viholliseen heti sodan alussa ja saanut heiltä jopa kunniamerkin jo sodan aikana, mikä
herätti paheksuntaa kansan keskuudessa.76
Siitä huolimatta Tengström oli aikansa kyvykkäimpiä hallintomiehiä
eikä hänenkään maineensa kaatunut puolenvaihtoon. ”Mutta taitava
politikoitsija oli keskellä murrosajan pauhinaa arvostellut oikein miten
taistelu päättyisi, ja se mikä olisi hänelle luettu sovittamattomaksi rikokseksi, jos Ruotsin aseet olisivat voittaneet, muodostui Venäjän vallan
vakaannuttua verrattomaksi ansioksi”, totesi Palmén.77
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Virkamiehet Suomen aseman turvaajina
Autonomian ajan hallinto näyttäytyi Oman Maan kirjoittajakunnalle varhempia vuosisatoja tärkeämmäksi kohteeksi, vaikka kansalliseen historiakäsitykseen ja historiankirjoitukseen juurtunut kuva 1800-luvun alkupuoliskon taantumuksellisuudesta tai ainakin pysähtyneisyydestä kumpusi jo Oma Maa -teossarjasta. Niin paikallis- kuin keskushallinnonkin
tasolla aikaa Porvoon valtiopäivien ja vuoden 1863 valtiopäivien välillä
leimasi henkilökuvia lukuun ottamatta hiljaisuus. Uno Ludvig Lehtonen
muotoili asian: ”Sillä ohi olivat nyt Porvoon valtiopäiväin ja Armfeltin
ajan onnelliset päivät.” Porvoon valtiopäivien jälkeen ”valtiollisesti uudelleenmuodostetulla Suomella” oli edessään suuren vaaran ajat.78
Porvoon valtiopäivät oli 1800-luvun avaintapahtuma, ja hallituskonselji eli senaatti nähtiin takeena Suomen sisäisen itsenäisyyden säilymiselle. ”Ilman omaa hallitusta, ilman omien miesten johtoa olisi maa
joutunut samaan asemaan, jossa se oli ollut Ruotsiin nähden; ruotsalaisten korkeinten virkakuntien tilalle olisivat tulleet Pietarin venäläiset
virastot.”79 Luonnollisesti jo 1800-luvun alkupuolella Suomessa olivat
myös käytössä ”Suomen lait”.80
Venäjän alaisuuteen siirryttäessä Suomen keskushallinto täytyi luoda
kokonaan ”uudelleen” ruotsalaisten ja venäläisten esikuvien pohjalta.
Itsevaltiaan keisarin valtaa Suomessa edusti kenraalikuvernööri, joka
toimi senaatin puheenjohtajana. Keisarin päätöksenteon avustajina
toimivat Pietarissa valtiosihteeri (1834 lähtien ministerivaltiosihteeri)
ja aluksi myös Suomen asiain komitea. Senaatti, kenraalikuvernööri ja
ministerivaltiosihteeri joutuivat kilpailemaan vaikutusvallasta, sillä päätöksenteon painottuminen riippui keisarista. Näin valtiollinen vallankäyttö oli tulosta sekä keisaria avustavan hallintokoneiston politiikasta
että sen verkostojen välisistä voimasuhteista. Läänin- ja paikallishallinto
sen sijaan säilytettiin entisellään 1800-luvun lopulle asti.81
Oman Maan ensimmäisissä painoksissa näkemystä keskushallinnosta 1800-luvulla leimasi virkavaltaisuus ja virkamiehiin keskittyminen.
Suomalaisilla ylimmillä hallintomiehillä oli kirjoittajien mukaan johtotähtenään Suomen aseman turvaaminen. Sen sijaan alempia virkamiehiä ei juuri tarkasteltu omana ryhmänään eikä huomiota kiinnitetty hei134 ulla koskinen ja piia einonen

dän lukumääriinsä, taustoihinsa, palkkaukseensa, uraansa tai muihin
piirteisiin, joita myöhempi tutkimus on nostanut esiin.82 Virkamiehet
nähtiin yhtäältä muutamina sankarillisina ja Suomen asemaan merkittävästi vaikuttaneina henkilöinä, toisaalta kasvottomana ja näkymättömänä joukkona, joka hoiti arkipäiväistä hallintoa ja johon ei ollut tarpeen
uhrata palstamillimetrejä.
Autonomian ajan virkamiehet vaikuttivat pikemminkin diplomaateilta kuin virkamiehiltä sanan perinteisessä merkityksessä. Ylhäistä
syntyperää ja ranskan kielen taitoa pidettiin ehdottomina edellytyksinä
korkeimpien tehtävien hoidolle, vaikka luonteenpiirteilläkin oli merkitystä. Suomessa tällaisia valioyksilöitä oli kuitenkin harvassa.83
Johtavissa asemissa vaikuttaneet suomalaiset miehet, kuten Robert
Henrik Rehbinder, pitivät yleisesti suomalaisen virkakunnan tasoa
heikkona. Rehbinderin kerrotaan valitelleen virkamiesten huonoa kasvatusta, puutteellisia tietoja ja ylipäätään käyttökelpoisten yksilöiden
vähäisyyttä, mutta myös heidän riitaisuuttaan, kateuttaan ja taipumusta
arvostella muita.84 Kritiikin kärki kohdistui mahdollisesti hallinnossa
vallinneeseen nepotismiin, joka oli suosikki- ja suosittelijahallinnon
kääntöpuoli.85 Suosikkijärjestelmä oli venäläisen itsevaltaisen hallintokulttuurin keskeinen elementti. Oman Maan tulkinnassa suosikiksi päästiin henkilökohtaisilla avuilla, kun taas myöhempi tutkimus on
kartoittanut järjestelmää kokonaisuutena ja keisarin keskeistä roolia.
Todellisuudessa suosikkien asema oli huomattavasti vaikeampi kuin
1900-luvun alun Omassa Maassa maalailtu kuva suomalaisista virkamiehistä hallitsijan suosikkeina.86 Suoranaista korruptiota tai siihen
viittaavaakaan ei Omassa Maassa juurikaan mainittu, sillä korruptio ei
sopinut herooisen ja ansiokkaan virkamiehen kuvaan.
Oman Maan ensimmäisen painoksen ollessa työn alla julkisissa
keskusteluissa luotiin analogioita Suomen epävarmaan ja uhkaavaan
tilanteeseen sata vuotta aikaisemmin. Samalla keskusteltiin 1800-luvun
alkupuolen hallintomiesten toimintatavoista ja arvioitiin niitä, ja Omassa
Maassa tähän keskusteluun pyrittiin vastaamaan:
”[T]ekee mieli kuunnella niitä väitteitä, jotka Rehbinderia, yhdessä
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tävät liian suuresta byrokraattisesta (virkavaltaisesta) konservatismista ja jotka sanovat hänen toimenpiteillään suomalaisen elämän
hiljaisena pysyttämiseksi menneen välillä pitemmälle, kuin mikä
välttämättömästi olisi ollut tarpeellista ja hyödyllistäkään.”
U. L. Lehtonen kuitenkin puolusti Rehbinderin ja hänen aikalaistensa
toimia, sillä
”[s]uurempaa onnettomuutta väistääkseen hänen täytyi mukautua
sallimaan pienempää, koettaa siten antaa jotain tyydytystä valtaa
käsissään pitäville Suomen ahdistajille, semmoisille, joiden toimien ohjaajina useinkin olivat vähemmässä määrin asiallisten
valtiollisten näkökulmien vaatimukset kuin mieliteot, intohimot
ja muut sentapaiset henkilökohtaiset syyt.”87
Uhka Suomen asemaa kohtaan ei niinkään tullut keisarin suunnalta,
vaan virkamiehet kävivät väsymätöntä taistelua venäläisiä virkatovereitaan vastaan. Vuoteen 1826 Pietarissa toimineen Suomen asiain komitean lakkauttamisen jälkeen senaatti oli ainoa suomalainen keskushallintoelin. Senaatti toimi sekä hallituksena että hallitusvirastona. Senaatin toiminnasta ei Omassa Maassa annettu paljonkaan tietoja lukuun
ottamatta esimerkiksi Lars Gabriel von Haartmanin ja Johan Vilhelm
Snellmanin henkilökuvia, joissa sivuttiin senaatin toimintaa henkilökohtaisesta näkökulmasta muun hallinnollisen työn lomassa.88 Suomen
asiain komitea perustettiin uudelleen vuonna 1857 yksinomaan, jos U.
L. Lehtosta on uskominen, ministerivaltiosihteeri Alexander Armfeltin
ansiosta. Myös myöhemmässä tutkimuksessa Armfeltin merkittävä
rooli on huomioitu. Toisena keskeisenä henkilönä pidetään Armfeltin
apulaista, Emil Stjernvall-Walleenia, joka Omassa Maassa jäi pahasti
esimiehensä varjoon.89
Alexander Armfeltista annettu kuva on yksi harvoista, joissa ensimmäisen ja toisen painoksen välillä on selkeä ero. Ensimmäiseen painokseen kirjoitti Armfeltia suuresti arvostanut U. L. Lehtonen, kun taas
toisessa painoksessa teksti oli E. G. Palménin käsialaa. Rivien välistä
paistaa Palménin jonkinasteinen ihmetys ja ehkä jopa pettymys siitä,
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että suuren Gustaf Mauritz Armfeltin pojan ura näytti värittömältä ja jäi
lähes ilman ”näkyvämpiä voittoja”. Tekstin ajoittainen piikikkyys viittaa
siihen, että Palmén ei arvostanut Armfeltia hallintomiehenä samaan
tapaan kuin U. L. Lehtonen.90 Palménin Armfelt eli elämänsä ensimmäiset vuosikymmenet isänsä varjossa ja hoiti uransa olosuhteiden pakosta varovaisesti ja harkiten. ”Aivan epäilemättä jyrkkä ja varovaisuuden vaatimuksista vähemmin lukua pitävä kanta olisi vain ollut omansa
tuottamaan Suomelle sanomattomia onnettomuuksia.”91
Nikolai I:n hallintokautta käsittelevän artikkelin perässä oli Agathon
Meurmanin erillinen muistelmateksti tunnelmista Nikolai I:n kuolinviestin saavuttua. Poliittisesti sävyttyneessä artikkelissa kritisoitiin erityisesti Haartmanin, Casimir von Kothenin ja Wilhelm Klinckowströmin
”hallitusta”, jonka kaudella valtiopäivien kokoontuminen olisi lähinnä
häirinnyt Suomen asemaa. Meurman kuvasi jyrkkään sävyyn myös ajan
hallintokulttuuria:
”Rahvasta ei tiedetty olevan, ei ruotsin- eikä suomenkielistä, hallitus oli kaikki kaikessa, se jakeli korkeimmat urat sukulaisilleen
ja ystävilleen, semminkin aatelisille, sen jäsenet saivat kukin säädetyssä järjestyksessä tähtiä ja arvonimiä; hallitus piti kurissa – ja
nälässä – pienemmät virkamiehet, ei niin, etteivät he olisi saaneet
harjoittaa kaikenlaista virkavaltaisuutta, mutta siten, että niiden
täytyi ulkonaisessa käytöksessään esiintyä siivosti, suorittaa virkatoimensa täsmällisesti ja – olla lahjoja ottamatta, paitsi sitä vähää,
mitä kyökin kautta tuli.”92
Kuvauksessa suomalainen 1800-luvun hallinto on virkavaltainen, byrokraattinen ja elitistinen, kun toisaalta Omassa Maassa luotiin juuri
ylimmistä virkamiehistä kansallisia sankarihahmoja.
Virkamiesten tärkeys suomalaisessa hallintokulttuurissa näkyi kolmannessakin painoksessa, johon Tauno Suontausta kirjoitti artikkelin
”Suomen virkamiehet ja virkamiesten asema”. Entinen oikeusministeri
ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsen Suontausta valaisi 1900-luvun
puolivälin tilannetta ja loi aiemmista painoksista poiketen kattavan katsauksen virkamiehistön valintaan aina kelpoisuudesta ja valintaproseshallinnon sankarilliset yksilöt ja kasVoton koneisto 137

sista viranhoitoon saakka. Virkakoneiston tarkoituksena oli oikeusjärjestyksen ja yleisen hyvän ylläpitäminen, mutta asetuksiin ja virkamiesten
normatiiviseen asemaan keskittyvä teksti ei avannut tarkemmin virkamiehistön koostumusta tai merkitystä. Vuosisadan alkupuolella sankarillisina Suomen kansan esitaistelijoina nähtyjen virkamiesten sijaan
olivat tulleet yhteiskunnallisen hyvinvoinnin koneiston osina toimivat
viranhaltijat. Tekstin kuvitukseksi otettiin ”taiteilijan näkemys suomalaisesta virkamiehestä”, nimittäin Albert Edelfeltin historiallinen maalaus
Maaherra (1899),93 joka alun perin kuvitti J. L. Runebergin runoa Vänrikki Stoolin tarinoista. Kuvavalinta liitti virkamieskunnan historiallisiin
ja yleviin juuriinsa, olihan runon aiheena Savon ja Karjalan läänin maaherra Olof Wibelius, joka Suomen sodan aikana kieltäytyi lainvastaiseksi
katsomastaan toiminnasta omaisuuden menetyksen uhalla.

Lakiin sidotut Venäjän keisarit
Vuosi 1809 oli vedenjakaja ensimmäisen painoksen kirjoittajille ja sen
myötä Aleksanteri I (keisarina 1801–1825) avainhahmo. Keisarin aikeet
Suomen suhteen nähtiin jälkikäteen jaloina ja Suomen hyväksi tarkoitettuina. Venäjän hallituksen muuttunut politiikka ja yleiseurooppalainen ”Pyhän Liiton aikakausi, jonka takatalvinen merkitys yleisesti
on tunnettua” pakotti keisarin muuttamaan suuntaa: Aleksanteri I:n
rakkaus kansan omatoimisuutta kohtaan kääntyi peloksi ja pyrkimys
uudistuksiin vaihtui itsevaltiuden korostamiseen. Aleksanteri I:n hallitsijakauden viimeisin takaisku oli Arsenij Zakrewskyn nimittäminen
Suomen kenraalikuvernööriksi. Analogia kirjoitushetkeen oli vahva ja se
myös tuotiin suoraan julki, sillä nimityksen taustalla nähtiin halu saattaa uusi, taantumuksellinen politiikka voimaan myös Suomessa. ”Maahamme hän tuli huulillaan tuo nykypäivinä niin surulliseksi tunnettu
lause, että Suomi oli lähemmäksi liitettävä päävaltakuntaan, ja innolla
hän todella toimi muuttaaksensa maamme oloja Venäjän mukaisiksi”.94
Jalon keisarin hyvät aikeet Suomen suhteen kariutuivat siis yleisen poliittisen ilmapiirin muutoksiin ja Suomen näkökulmasta onnettomiin
virkamiesvalintoihin.
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Zakrewsky nähtiin yhtenä taustahahmona Nikolai I:n (keisarina
1825–1855) vielä edeltäjäänsäkin taantumuksellisemmassa hallinnossa.95
Lehtosen henkilökuva Nikolai I:stä painottui hänen hallintokautensa
merkitykseen Venäjällä ja lopussa luotiin vain sivun mittainen katsaus
Suomen tapahtumiin, ”kun hänen hallintonsa aikuiset tärkeimmät
toimet ja meidän maassamme silloin vaikuttaneet huomattavimmat
henkilöt saavat tässä teoksessa kukin osakseen erikoisen esityksen.”96
Ensimmäisessä painoksessa vältettiin siis vallitsevan poliittisen tilanteen kannalta epäsuotuisat tulkinnat hallitsijoiden toimista ja niiden
merkityksistä keskittymällä suomalaisten virkamiesten henkilökuviin
sekä korostamalla venäläisten virkamiesten merkitystä taantumuksen
airueina. Nikolai I:kin nähtiin pohjimmiltaan hyvänä ja jalona hallitsijana: ”jollei Nikolai I puoleltaan olisi kaikkien muitten ominaisuuksiensa ohella samalla ollut hallitsija, jolle laillisuuden noudattaminen
oli periaatteen vaatimaa ja jolle kansojensa onnen valmistaminen
oli perimäisenä silmämääränä.” Nämä ominaisuudet tulkittiin kuitenkin ”luonteenominaisuuksiksi”, ei poliittisiksi tai hallinnollisiksi
näkemyksiksi.97
Keisareita käsittelevissä henkilökuvissa esiintyi yhä nykyäänkin vaalittuja luonnehdintoja. Niinpä Nikolai I oli dekabristikapinan säikäyttämä
hallitsija, joka pyrki eristämään Venäjän muusta Euroopasta, mutta oli
kuitenkin ”Suomessa kunnioitettu ja sodan aikana melkeinpä rakkaaksi
käynyt keisari”.98 Aleksanteri II (keisarina 1855–1881) oli vielä ihaillumpi
ja rakastetumpi: ”Ihanana muistona tämän hallitsijan kuva säilyykin
kansamme mielessä: hän on meidän omamme”. Suomen erikoisasemaa
korostettiin kuvaamalla Aleksanteri II:n erilaista suhtautumista alamaisiinsa Venäjällä ja valtakunnan raja-alueilla. Palménin mukaan Suomessa häntä rakastettiin ja kunnioitettiin, kun taas Venäjällä Aleksanteria
kohtaan tehtiin murhayrityksiä, joista kuudes johti hänen kuolemaansa.
Myös Venäjän kirjallisuudessa kuva tsaarista oli kielteinen.99
Aleksanterilla oli siis erityisasema suomalaisten sydämissä ja Suomella keisarin valtakunnassa. Jopa suomen kielen aseman edistämisen
nähtiin olleen Aleksanteri II:lle sydämen asia, ehkä jopa suuremmassa
määrin kuin hänen suomalaisille ”neuvonantajilleen”.
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”Suomen kansan historiassa Aleksanteri II ihan verrattomassa
määrässä on esiintynyt uusien urien aukaisijana: hänen päätöksestään on saatu poistetuksi sulkuja ja esteitä, jotka vuosikymmeniä,
jopa vuosisatojakin ovat Suomessa pidättäneet ja hidastuttaneet
kansan henkistä ja taloudellista kehitystä.”100
Aleksanteri II:n Suomen suuriruhtinaskuntaan puhaltamat uudet tuulet
himmensivät jopa Ruotsin vallan ajan saavutuksia ja suuruutta. Myöhemmässä tutkimuksessa hallitsijanvaihdoksen merkitys on todettu,
mutta samalla on tuotu esiin sille annettu liioitellun suuri merkitys.
Myös Aleksanteri II:n näennäisen ”liberalismin” sekä uudistuspolitiikan
on korostettu olleen pikemminkin Krimin sodan tappion sanelemaa
kuin aitoa uudistusmielisyyttä.101
E. G. Palménin henkilökuvassa Aleksanteri III:sta (keisarina
1881–1894) kävi jälleen ilmi, kuinka muita valtakunnan ei-venäläisiä
kansallisuuksia vainottiin – erityisesti kansallisten kielten ja perityn
uskonnon katsottiin olleen uhattuina – mutta Suomi oli edelleen
erityisasemassa venäläistämiskehityksen pyörteissä. Silti ”valmiiksi oli jo
tähän aikaan taottu ne aseet, jotka sitten vuosina 1898 ja 1899 käännettiin Suomea vastaan”.102 Nikolai II:sta (keisarina 1894–1917) ei laadittu
ensimmäiseen painokseen henkilökuvaa, mutta toisessa painoksessa K.
O. Lindeqvist kirjoitti jo paljon vahvemmin venäläistämistoimenpiteistä.
Myös venäläistäminen kääntyi voiton puolelle: ”Näillä sortotoimenpiteillä oli kuitenkin suuri merkitys Suomen kansalle, sillä ne nostivat
kansan, aluksi nuorison, aktiiviseen toimintaan, taisteluun, jonka päämääränä oli Suomen vapauttaminen.”103
Keisarit nähtiin kauttaaltaan jaloina ja hyvää tarkoittavina, korkeintaan poliittisten tilanteiden uhreina, kun taas taantumukselliset toimet
tulkittiin enemmän neuvonantajien ja virkamiesten aikaansaannoksiksi.
Tämä perinteinen ja patriarkaalinen esitystapa pysyi samana ensimmäisestä painoksesta aina kolmanteen saakka: ensin arvioitiin hallitsijan
luonteenpiirteitä, sitten peilattiin hallituskautta niitä vasten ja haettiin
psykologiasta selityksiä ratkaisuille. Kolmannessa painoksessa ei menty
enää yhtä syvälle henkilökohtaisen kyvykkyyden arvioinnissa kuin ensimmäisessä; Aulis J. Alanen kuvaili kyllä Aleksanteri I:n miellyttävää
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ulkomuotoa ja jalomielisyyttä mutta myös vaikutuksille altista luonnetta
ja muita ”vikoja”.104

Tasavallan presidentit
Oman Maan kolmas painos jatkoi edeltäjiensä henkilökuvaperinteitä
Suomen tasavallan presidenttien esittelyllä. Etusijalla olivat elämänvaiheet ja poliittinen toiminta, myös ennen presidenttikautta. Valitsemisprosessia ja äänimääriä on selostettu usein tarkoin, mutta tärkeintä oli
arvio henkilön merkityksestä maan johtajana. Monesti presidenttiaikaa
ei pidetty kyseisen henkilön tärkeimpänä panoksena Suomen historialle.
Presidenttejä koskevissa artikkeleissa ei pohdittu presidenttiyttä instituutiona. 1920–1930-lukujen presidenttiyden nähtiin jatkaneen hallitsijaperinnettä patrimoniaalisena tai isäntävaltaisena presidenttiytenä,
joka yhdistyi parlamentaariseen eliittipolitiikkaan. Vahvan hallitsijanvallan perinne näkyi presidentin laajoina valtaoikeuksina. Kun parlamentaarinen järjestelmä muuttui toisen maailmansodan jälkeen kohti
joukkopuolueita, presidentin luontevaksi työsaraksi tuli kansainvälisten
suhteiden hoito.105
Kun varsinaisen presidentti-instituution analyysi jäi ohueksi, yhtymäkohta edeltäviin painoksiin muodostui presidenttien persoonallisuuden
kuvaamisesta. Psykologisen luonnehdinnan avulla tehtiin johtopäätöksiä poliittisesta urasta, taustoitettiin ratkaisuja ja analysoitiin vahvuuksia
ja heikkouksia. Käsittelytapa oli sitäkin silmiinpistävämpi, kun monesti
historiallista perspektiiviä ei ollut ehtinyt karttua vielä kovinkaan paljon.
Esimerkiksi Urho Kekkosen analyysi edeltäjästään J. K. Paasikivestä julkaistiin vain kuusi vuotta vallanvaihdoksen jälkeen. Elämänvaiheiden,
luonnekuvan ja poliittisen uran synteesinä kustakin presidentistä hahmottuu ylistävä tai vähintäänkin hyväksyvä kokonaiskuva. Useat saivat
suurmiehen tai valtiomiehen arvonimen.
Presidenttiartikkelien kirjoittajina olivat politiikan eturivin vaikuttajat.106 Kullekin presidentille hahmottui oma vahvuusalue ja erityinen
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sarkana oli maan yhdistäminen ja kokoaminen yhteisrintamaan itsenäisyystaistelujen jälkeen. Kaarlo Juho Ståhlberg, jonka Edwin Linkomies
kertoi käyttäneen itsenäistä ja hallituksesta riippumatonta harkintavaltaa, sai aikaan verotuksen uudistamisen ja edesauttoi lainsäädäntötyötä.
Tärkeimmäksi nousi kuitenkin itsenäisyyden lujittaminen ja kansallinen eheyttäminen.107 Viimeksi mainittu oli myös hänen seuraajansa
Lauri Kristian Relanderin pääansio. Helposti lähestyttävänä persoonana
Relander toi ylimmän valtiollisen viran lähelle kansaa, jolloin kansalaiset saivat käsityksen presidentti-instituution tärkeydestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Se muuttui valtiosäännön kirjaimesta ”eläväksi
huippuorgaaniksi”.108 P. E. Svinhufvudin suurin merkitys poliittisena
vaikuttajana taas oli Y. W. Puhakan mukaan Venäjän ajalla, jolloin hän
nousi oikeus- ja itsenäisyystaistelun keulakuvaksi. Presidenttinä hänenkin saavutuksensa oli sisäisten olojen rauhoittaminen.109
Uudemmassa tutkimuksessa presidenttejä on arvioitu enemmän
politiikkoina ja puolueidensa edustajina, mutta Oman Maan tapaan
voimakkaasti myös henkilökohtaisia piirteitä ja persoonallisuutta korostaen: Ståhlbergia kunnioitettiin hänen ”lakiin pitäytymisensä ja vaatimattoman käytöksensä vuoksi”, Relanderista taas ”Suomi sai vilkasluonteisen, miellyttävästi käyttäytyvän presidentin, mutta kaukonäköisyyttä
ja luovaa poliittista kykyä häneltä näyttää puuttuneen”.110 Relanderin
jälkimaine presidenttinä on kuitenkin ”vähättelevä ja vaisu” ja häntä on
pidetty tuntemattomimpana Suomen presidenteistä.111 Leimallista on,
että presidenttien rooli kansallisina voimahahmoina on saanut väistyä,
ja sen sijaan korostetaan heidän poliittista merkitystään ja ulkopoliittista
toimijuuttaan.112
Toisen maailmansodan ajan presidenteistä kirjoitettaessa oli ymmärrettävästi pidettävä kieli keskellä suuta. Siitä huolimatta artikkelit
loivat yllättävän positiivista kuvaa vahvoista kansallisista vaikuttajista ja
suurista johtajista, jotka toimivat järkähtämättä isänmaan edun mukaisesti. Kustaa Vilkuna luonnehti talonpoikaispresidentti Kyösti Kalliota
samaan tapaan kuin häntä yhä nykyisinkin kuvaillaan kansan eheyttäjänä, jonka kaudella valtio säilytti itsenäisyytensä ankarista ajoista huolimatta.113 Hänen seuraajansa Risto Ryti oli Edwin Linkomiehen mukaan
kylmäverinen johtaja ja vastuunkantaja, joka osoitti kansakunnalle tietä
142 ulla koskinen ja piia einonen

tulevaisuuteen sen kohtalon hetkinä. Vaikka jatkosodan puhkeamisen
yksityiskohdat olivat kirjoitusajankohtana vuonna 1958 vielä selvittämättä, Linkomies arveli, että oli jo riittävät mahdollisuudet arvioida Rytin
valtiollista toimintaa. Itsenäisyyden säilyttäminen nähdään Rytin ponnistusten tulokseksi.114 Mannerheimin merkitys presidenttinä jäi vähäiseksi ja tiivistyi Linkomiehen mukaan henkilökohtaiseen uhraukseen
johtaa Suomi rauhaan.115
Myös Urho Kekkonen käsitteli J. K. Paasikiven kautta analyyttisesti, varovaista henkilöön kohdistuvaa kritiikkiäkin esittäen. Pääteemaksi
muodostui kuitenkin maan itsenäisyyden ja vapauden pelastaminen
sekä vakiintuviin oloihin johtaminen. Kekkonen korosti ymmärrettävästi
hyväksyvään sävyyn ”Paasikiven linjaa”: varovaisuuden, neuvottelujen ja
sovittelujen politiikkaa, joka tähtäsi hänen mukaansa hyvien suhteiden
ylläpitämiseen sekä Neuvostoliittoon että länteen. Ulkopolitiikka turvallisuusnäkökohtineen kulki sisäpolitiikan edellä ja sitä hallitsi suhde
itäiseen naapuriin.116 Kekkosen oma poliittinen ura käynnistyi toden
teolla juuri Paasikiven kaudella, ja he tekivät läheistä yhteistyötä. Kekkosen valitseminen Paasikiven henkilökuvan kirjoittajaksi oli siis kyllä
linjassa Oman Maan toimituspolitiikan kanssa, mutta ei järin objektiivinen valinta.

Yksilöistä koneistoksi
Omassa Maassa käsitellyistä yhteiskunnan instituutioista hallinto
näyttäytyi yhtenä kattavimpana ja merkittävimpänä mutta samalla laajuudessaan vaikeasti hahmotettavana kokonaisuutena. Hallinto sai kahtalaisen käsittelyn: yhtäältä se oli kantava teema, jonka varaan rakennettiin suomalaisen yhteiskunnan pitkiä perinteitä, toisaalta taas käsittely
oli hajanaista ja ripoteltu eri osa-alueisiin.
Hallinnon läpikäymä muutos 1800- ja 1900-luvulla kohti tehokkuuteen ja kasvottomuuteen pyrkivää, byrokraattista järjestelmää, josta voidaan käyttää termiä ”hallintokoneisto”, oli vielä Oman Maan ensimmäisen painoksen kirjoitusajankohtana melko nuori ilmiö ja näkyi
hallinnon käsittelyn hajanaisuudessa. Siihen liittyvät teemat sijoitettiin
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teossarjassa historian piiriin: henkilö-, poliittisen- ja lainsäädäntöhistorian lomaan. Arkinen ja käytännöllinen hallintotyö ei tullut kirjasarjasta lainkaan esiin. Merkittäviksi teemoiksi nousivat vaikuttajayksilöt,
lainmukaiset toimintatavat sekä pitkälle Ruotsin ajalle ulottuvat perinteet. Toimintakulttuuri ja käytännön vuorovaikutus jäivät Oman Maan
kaikissa painoksissa huomiotta, samoin myöhemmässä tutkimuksessa
tärkeiksi teemoiksi hallintokulttuurin ja -historian piirissä nostetut rituaalit ja spektaakkelit.117
Oman Maan ensimmäisessä ja toisessa painoksessa hallinto näyttäytyi ennen kaikkea lakien, asetusten ja määräysten muokkaamana mekanismina sekä yksittäisten hallintomiesten henkilökohtaisena toimijuutena, kolmannessa painoksessa nimettömien virkamiesten muodostamana armeijana. Ensimmäisessä painoksessa hallinnosta kirjoittaneiden
E. G. Palménin, hänen poikansa, lakimies Ludwig Ilmari Palménin
ja juristi E. W. Walldénin artikkelit viitoittivat tietä teossarjan lakipainotteiselle käsittelylle. Tämä johtui paitsi kirjoittajien taustasta, myös
1900-luvun alun tarpeesta oikeuttaa Suomen erillisasemaa laillisuusargumenteilla. Lakien puitteissa toimivalle hallinnolle luotiin Omassa
Maassa merkitystä suomalaisen yhteiskunnan peruspilarina.
Hallintoartikkelien ajankohtainen yhteiskunnallisuus perustuu myös
siihen, että kirjoittajat eivät voittopuolisesti olleet historiantutkijoita,
vaan kirjoituskohteensa käytännössä tunteneita yhteiskunnallisia vaikuttajia. Ensimmäisen painoksen kirjoittajissa oli itse hallinnossa toimineita ja edelleen kirjoitusajankohtana yhteiskunnallisesti aktiivisia
henkilöitä. Samaan tapaan kolmannen painoksen hallintoartikkeleiden
tekijöinä oli useita ministereitä, oikeuskanslereita, oikeusoppineita ja
korkeimman hallinto-oikeuden jäseniä. He olivat siis yhtä aikaa asiantuntijoita, mutta myös asianosaisia käsittelemässään aihepiirissä.
Teossarjan näkemys hallinnosta oli vanhakantainen. Instituutio esiteltiin pitkälti yksilöiden, ei itse hallinnollisen toiminnan tai byrokratian
kautta. Henkilökuvien runsaus korosti patrimoniaalisia piirteitä, jotka
kieltämättä leimasivat uuden ajan alun hallintoa. Samalla se sopi teossarjan kansanvalistukselliseen tarkoitukseen, sillä henkilöhistoriallista lähestymistapaa pidettiin kiinnostavana, helppona ja opettavaisena.
Hallintomiesten henkilökuvissa hallintoa käsiteltiinkin elävämmin kuin
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laillisia muotoja esittelevissä hallintoteksteissä. Vanhempien aikojen
keskushallinto esiteltiin lähes kokonaan hallitsijoiden kautta, ei omana
instituutionaan.
Varhainen hallitsemisen käsite oli sisällöltään valtiollis-poliittinen
ja käsitti niin vallan, johtamisen, huolehtimisen kuin järjestyksen ylläpidonkin.118 Vaikka hallinto oli alkanut modernisoitua jo 1700-luvulta
lähtien uuden teoreettisen ajattelun kuten vallan kolmijako-opin muuttaessa hallitsemisen perusteita, perinteinen ja laaja käsitys leimasi yhä
hallinnollisten teemojen käsittelyä Oman Maan ensimmäisissä painoksissa. Moderni hallintojärjestelmä oli huomattavasti moniulotteisempi
kokonaisuus kuin vanha, kuninkaan herruuteen perustunut järjestelmä,
jossa hallitsija oli ollut pääasiallinen hallitusvallan käyttäjä ja vaikuttanut aktiivisesti myös päätösten toimeenpanoon. Siitä huolimatta Oman
Maan ylläpitämän perinteisen kuvan mukaan hallitseminen ja hallinto
kaikilla tasoillaan oli tapauskohtaista ja henkilöityi edustajiensa persoonaan.
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Sotilaskansan tuskainen taival
Petri Karonen ja Nils Erik Villstrand
Oma Maan ensimmäisen painoksen hakemiston esipuheessa E. G.
Palmén totesi suomalaisten joutuneen vuosisatojen ajan osallistumaan
”niin surkean moniin ja hävittäviin” sotiin. Silti – tai ehkä juuri siksi
– kaikilla niillä ei ollut edes vakiintunutta nimeä, joten ne lueteltiin hakemistossa aikajärjestyksessä kunkin vihollisen mukaan järjestettynä.
Yhteensä vuosilta 1489–1878 mainittiin kaksikymmentä sotaa. Jostain
syystä ei mainittu tätä aikaisempia sotia, muun muassa ruotsalaisten
ja novgorodilaisten Pähkinäsaaren rauhaan (1323) päättynyttä konfliktia
tai ruotsalaisten 1100- ja 1200-luvun sotaretkiä Suomeen, joita monissa
Oman Maan teksteissä kutsuttiin Suomen valloitukseksi.1
Historioitsija Einar W. Juva puolestaan avasi asevelvollisuutta kautta
aikojen käsitelleen kolmannen painoksen Oma Maa -artikkelinsa toteamuksella ”[s]ota on näytellyt Suomen historiassa huomattavaa osaa”, ja
tiivisti siten ytimekkäästi eri painosten asiantuntijoiden allekirjoittaman
näkökannan.2 Sotalaitosta koskevia tekstejä on Omassa Maassa runsaasti, ja kirjasarjalle tyypillisesti niiden kirjoittajat olivat aikansa johtavia
asiantuntijoita. Oma Maa sisältää myös tiettyjä yksittäisiä sotia koskevia
kirjoituksia, joissa jonkin aikakauden yleiskuvan lisäksi otettiin yleisesti
kantaa sotiin ja sotalaitokseen. Päätoimittaja E. G. Palmén pureutui ensimmäisessä painoksessa mielellään erilaisiin sotilaallisiin teemoihin.
Esimerkiksi kirjoituksen ”Asevelvollisuudesta” ajallinen perspektiivi oli
silti silmiinpistävän lyhyt, sillä se käsitteli lähes yksinomaan kirjoitus146 petri karonen ja nils erik Villstrand

ajan asevelvollisuutta, mikä viittaa tässäkin teoksessa yleisesti havaittuun menetelmään käyttää kirjasarjaa suomalaisten laillisuustaistelun
välineenä.3
Tämän artikkelin keskiössä on ”sotalaitos” instituutiona ja organisaationa aina keskiajalta toiseen maailmansotaan jälkeiseen aikaan.
Oma Maa uhrasi runsaasti tilaa aihepiirin käsittelyyn kaikissa painoksissaan, ja tutkimme millainen painoarvo sodille ja puolustuslaitokselle
annettiin Suomen historiassa sekä miten ja miksi teksteissä korostettiin
oman maan puolustamisen ja puolustustahdon tärkeyttä.4

Suomen historia on sotien historiaa
Oman Maan ensimmäisen painoksen aivan ensimmäisen (1907) ja vastaavasti viimeisen laajan artikkelin (1911) kirjoitti päätoimittaja Palmén
itse. Kiintoisasti kirjoitusten viesti oli jokseenkin samanlainen. Kirjasarjan käynnisti ”Suuri Pohjoismaiden sota”, jossa korostettiin ensinnä
Suomen kansan jatkuvaa kamppailua ankaria pohjoisia luonnonvoimia
vastaan. Tämä kansa oli aikoinaan joutunut kahden vahvan poliittisen
mahdin väliin, ja siksi sen kohtalona oli usein joutua sotien runtelemaksi. Palmén piti huomionarvoisena sitä, että levottomista olosuhteista
huolimatta oli saatu edes jonkinmoisia saavutuksia sekä aineellisen että
henkisen kulttuurin alalla. Suomen kansan koettelemuksista kaikkein
suurin oli silti suuri Pohjan sota ja venäläisten miehitys (1713–1721).
Mikäli 30-vuotisen sodan tuhot Saksanmaalla jätettäisiin laskuista, olisi
vaikea löytää vastaavanlaista täydellistä hävitystä kuin mitä Suomessa
koettiin tuon sodan aikana. Tuolloin Suomen jo 1600-luvulla heikentynyt kansallistunne ja jo ennestään niukka eliittikerros supistuivat
entisestään. Ruotsin valtakunnan kyvyttömyys suojella Suomea ja sen
asukkaita kävi myös ilmeiseksi 1700-luvun alussa. Suomen kansan yhteenkuuluvuuden tunne Ruotsia kohtaan olisi Palménin mukaan vakavasti heikennyt, mikäli venäläisten sodassa osoittama julmuus ei olisi
toiminut suuntausta vastaan.5
Ensimmäisen painoksen joulukuun viimeisen päivän artikkeli, joka
toimi yhtä aikaa sekä syventävänä lukemistona että kokoavana katsauksotilaskansan tuskainen taiVal 147

sena, sai otsikokseen ”Suomen kansan asema”.6 Palmén palasi kirjoituksessa useaan otteeseen sotiin ja sotilasrasituksiin. Hän korosti jo johdannossa, että esihistorian aikana alkujaan heikosta Suomen heimosta
kasvoi vahvempi, kun sen rippeet hakeutuivat aikanaan suojaan ”Suomenniemelle”, jossa tosin selviytymisedellytyksenä oli jatkuva taistelu
ankaria luonnonvoimia vastaan. Palmén kertasi tekstissään sitä, kuinka
sekä Venäjä että Ruotsi olivat pyrkineet levittämään valtaansa ja kuinka noiden mahtien kamppailun seurauksena suomalaisten alue jaettiin
kahtia. Näin ”sisarukset” erotettiin toisistaan. Käytiin monia sotia ja vain
harvoin yksikään sukupolvi sai kerätä työnsä ja vaivojensa palkan; vähälukuinen väestö oli paremminkin vaarassa hävitä kokonaan ylivoimaisen vihollisen viettäessä ”ilonpäiviä”. Kasvavan metsän metafora kuvasi
Palménin mielestä hyvin tilannetta:7
”Kun Suomen kansa useitten vuosisatojen kuluessa oli ollut samassa asemassa kuin nousevan metsän taimet karjan laitumella, kun
siitä yhä katkaistiin ja tallattiin maahan, mikä nousemaan pyrki,
voi pikemmin ihmetellä, ettei tämä kansa hävinnyt kuin että se
lukumäärään, varallisuuteen ja kulttuuriin katsoen yhä pysyi heikkona.”
Suomen kansa oli oppinut itseään kehittyneemmiltä naapureilta, mutta
asema oli silti uhattu sen hoitaessa historiallista tehtäväänsä rajanvartijana. Palménin mukaan Venäjän valtakuntaan liitettynä osana suomalaiset saivat uudella tavalla – teksti julkaistiin 1911 – kokea Venäjän vihan:
sota oli ikuinen, mutta nyt sitä käytiin toisin asein kuin aiemmin.8
Naapurikansojen olosuhteet poikkesivat täysin Suomesta. Idässä tataarien ikeeseen sisältyivät niin itsevaltius kuin ulkoinen suuruuskin.
Lännen oloja kuvasivat maan asukkaille suodut vapaudet ja toimintamahdollisuudet. Suurin osa Suomesta oli liitetty läntiseen maailmaan
sekä valtiollisesti että yhteiskuntarakenteeltaan. Ruotsi oli valloittanut
Suomen, mikä oli ollut onneksi Suomen kansalle. Ruotsalaiset olivat
mitä ilmeisimmin ymmärtäneet, että koska valtakunnan piti olla sisäisesti riittävän vahva vastustamaan Tanskaa, oli viisasta antaa Suomelle
sama status ja oikeudet kuin muille Ruotsin maakunnille. Ruotsinkie148 petri karonen ja nils erik Villstrand

linen asutus Suomen rannikoilla kertoi vääjäämättä ja tosiasiallisesti
sellaisesta viisaasta päätöksestä.
Puolen vuosituhannen yhteinen historia jätti luonnollisesti syvät jäljet
sekä Ruotsiin että Suomeen, mutta silti kummankin kansan tiedot toisistaan olivat puutteelliset. Muun muassa yhteisestä sotahistoriasta kerrottiin Palménin mukaan virheellisesti ja vinoutuneesti. Ruotsalaisten
urhoollisuus ja kovuus nostettiin puheissa ja lauluissa sellaisiin mittasuhteisiin, että joku saattoi saada käsityksen, että suomalaisten osana oli
seistä historian marginaalissa aivan samaan tapaan kuin saamelaisten.
Esimerkiksi Carl Gustaf Verner von Heidenstamin teoksessa Karolinerna käsiteltiin yhtä vähän suomalaisia kuin vaikkapa espanjalaisia, vaikka Kaarle XII:n Narvan taistelussa (1700) voittoisan armeijan joukoista
puolet oli suomalaisia.
Suomi kantoi Palménin mukaan suurvalta-ajalla usein kaksinkertaisen taakan, sillä Suomesta toimitettiin ensinnä ”verivero” Puolaan tai
jonnekin muualle, missä Ruotsi milloinkin kävi sotiaan. Lisäksi ”meidän esi-isämme” joutuivat yksin vastaamaan valtakunnan itärajan puolustuksesta. Sinänsä eräät tunnontarkat ruotsalaiset tutkijat, kuten historioitsija Martin Weibull, eivät olleet jättäneet asiaa huomiotta, vaikka
Weibullkin oli tutkimuksessaan Kustaa II Adolfista absurdisti väittänyt,
että sodat Venäjää vastaan olivat enemmän Suomen kuin Ruotsin sotia.
Piikikäs Palmén totesi kuitenkin, että kunniaa jaettaessa nämäkin sodat
olivat aina”ruotsalaisia”.
Viljo Hytönen käsitteli Suomen kansan asemaa toisessa painoksessa,
ja yhdisti tekstinsä pitkään jatkuneeseen keskusteluun Suomen kiitollisuudenvelasta Ruotsille. Hän mainitsi kyseisen keskustelun kulminaatiopisteenä toimineen professoreiden August Alhqvistin ja Yrjö Koskisen käymän debatin vuodelta 1876. Kiistan yksi keskeisiä argumentteja
oli, että oli suomalaisten velka ollut kuinka suuri tahansa, niin se oli
joka tapauksessa maksettu verellä. Historioitsija Max Engman on osoittanut, kuinka tämä keskustelu menetti teränsä 1870-luvun puolivälin
jälkeen, vaikka kiistely leimahtikin aika ajoin uudestaan. Suunnitelma
Tyrgils Knuutinpojan patsaan pystyttämiseksi Viipuriin herätti epäsopua, ja hanketta vastustettiin myös Venäjällä. Patsas paljastettiin lopulta
vasta 1908, jolloin eräs Uuden Suomettaren kolumnisti totesi muistosotilaskansan tuskainen taiVal 149

merkin olevan kunnianosoitus miehelle, joka kukisti viimeisen vapaan
suomalaisen heimon. Samalla linjalla jatkettiin sittemmin neljännesvuosisata myöhemmin (1932), kun Suomessa vastustettiin vieraalle kuninkaalle – Kustaa II Adolfille – paljastettua patsasta.9 Kuningas sen
enempää kuin marski aikanaan ei tuonut suomalaisille mitään, josta
olisi kertynyt kiitollisuudenvelkaa.
Hytösen mukaan suomalaiset olivat Ruotsin valtakunnan osana maksaneet eri tavoin ja kokonaan saamansa arvokkaan koulutus- ja sivistysperinnön. Hän toisti Palménin näkemyksen suurvalta-ajan veriverosta
ja itärajan puolustamisesta.10 Ruotsin valtakunnassa suomalaisuus ei
saanut sille kuuluvia ”luonnollisia oikeuksiaan”. Venäjän keisarikuntaan liittämisen jälkeen kansallinen itsetietoisuuskin kasvoi. Edellytyksiä
suomalaisten ja venäläisten yhdistymiselle ei Suomessa koskaan ollut,
vaikka J. V. Snellman niin väittikin. Silti suomalaisten oli tunnustettava
kiitollisuudenvelkansa myös Venäjälle. E. G. Palmén oli vuonna 1911
venäläistämisen paineessa kirjoittanut Suomen kansan tilanteen olevan
mahdollisesti synkempi kuin koskaan aiemmin. Hytönen saattoi Suomen itsenäistyttyä olla optimistisempi, vaikkei idän uhka suinkaan ollut
poistunut. Hänen mukaansa suomalaisten raskas taakka oli edelleen
toimia länsimaisen kulttuurin itäisimpänä etuvartiona. Suomen muuttuminen ensin ruotsalaiseksi, sitten venäläiseksi ja lopulta itsenäiseksi
olivat Suomen historian kolme käännekohtaa, mikä käsitys on ollut vahva kertomus, sillä esimerkiksi entinen pääministeri Paavo Lipponen on
kutsunut niitä Suomen kolmeksi onnenpotkuksi.11
Suomella oli edelleen Oman Maan kolmannessa painoksessa historiallinen tehtävä idän ja lännen välissä, länsimaisen sivistyksen etuvartiona. Tietokirjailijanakin mainetta niittänyt diplomaatti ja maantieteilijä Ragnar Numelin (1890–1972) arvioi maantieteellisten ehtojen
merkitystä valtionrakennukselle: maa oli aina joutunut ottamaan ensimmäisenä iskut idästä. Kuitenkin toisen maailmansodan jälkeisessä
Suomessa poliittinen korrektius vaati aiempaa enemmän nyansseja ja
siksi hän korosti ”kovien vuosien” saaneen suomalaiset ymmärtämään
rauhanomaisen yhteiselon merkityksen itäisen naapurin kanssa.12 Nykymaailmassa Suomen oli silti täytettävä tehtävänsä pohjoisimpana (sic)
eurooppalaisena ”sivistysvaltiona”. Idästä ei kuitenkaan tullut ainoastaan
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vihollisia, vaan myös arvokkaita kulttuurivaikutteita. ”Auroin, miekoin
ja miettehin” oli Suomen kansa rakentanut maataan epävakaalla Ruijasta Kreikkaan ulottuvalla välialueella.13 Itärajan moninaisia muutoksia
aina vuodesta 1323 alkaen kuvannut Numelin ei yrittänytkään määritellä kaikkein toivottavinta tai suotuisinta rajalinjausta. Sen sijaan hän
korosti luonnon ja historian sitoneen Suomen muiden Pohjoismaiden
yhteyteen. Pohjoismaisuuden ja pohjoismaisen yhteistyön merkittävä
kehityskausi löivät yksiin kylmän sodan ajan kanssa.
Sotahistorioitsija, yleisen historian professori Arvi Korhonen kirjoitti
kolmanteen painokseen suomalaisesta sotilaasta kautta aikojen.14 Hän
pohti aluksi käsitettä ”sotilaskansa” ja totesi, että kansa, joka ei koskaan
puolustautuisi, olisi suuressa vaarassa hävitä kokonaan. Sotaisuus oli
kansan pysyvä ominaisuus, joka aktivoitui tavallisesti ulkoisen vaaran
uhatessa. Hän korosti myös, että järjestelmällinen organisaatio erotti sotilaan taistelupukarista. Suomalaisen ”sotilashengen” juuret olivat kaukana historiassa. Arkeologiset löydöt ja kansanrunot todistivat, kuinka
korkealle suomalaiset arvostivat aseita ja sotaretkiä. Keskiajalla epämääräinen itäraja johti sissisodankäynnin omaksumiseen, mikä puolestaan
tarkoitti, että suomalaisilla oli vaikeuksia tottua kurinalaiseen, sotilaallisesti harjoiteltuun sodankäyntiin, jota samaan aikaan kehitettiin Euroopan mantereella.15
Välttämätön sopeutuminen eurooppalaisiin sodankäynnin vaatimuksiin alkoi 1500-luvun puolimaista lähtien käydyistä sodista. Sittemmin
Kustaa II Adolf loi Korhosen mukaan kansallisen sotalaitoksen, joka
pystyi lyömään mannermaiset palkkasoturiarmeijat. Ruotsin moniin
sotiin osallistuneet suomalaiset sotilaat olivat uhrautuvaisia, vähään
tyytyviä, kurinalaisia ja kaikissa olosuhteissa luotettavia. Niinpä edes
jalkaväen katselmuksissa havaitut karkaamistapaukset eivät merkinneet,
että armeijoissa palvelleet suomalaiset sotilaat olisivat olleet karkaamisherkkiä. Kaarle XI:n aikana lopullisen muotonsa saanut kansanomainen
ruotujakolaitos vahvisti sotalaitosta niin, että suuressa Pohjan sodassakin joukot pitivät asemansa, mikäli sodanjohto toimi kunnolla.
Myös vuosien 1808–1809 sodassa suomalaiset ruotusotilaat täyttivät paikkansa. Korhosen mukaan Runebergin kuva ”tuntemattomasta
suomalaisesta ruotusotamiehestä” oli varmaankin idealisoitu, jotta se
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herättäisi kansallistunnetta, mutta ei suinkaan ollut vailla todellisuuspohjaa. Korhoselle sotilaan habitusta merkittävästi muokkaava tekijä oli,
että sotilas piti itseään toimivan ja vahvasti yhteiskuntaan integroidun
sotilasorganisaation osana. Lisäksi kansan oma tahto ja halu puolustaa
itseään ase kädessä näyttäytyi merkittävällä tavalla mainitussa sodassa.
Vastarinta sissisodankäynnin muodossa oli yksi perusteista, joilla Aleksanteri I päätti antaa Suomelle erityisaseman keisarikunnassaan.

Itsenäisyytensä keskiajalla menettänyt,
mutta onneksi valloitettu maa
Suomen maantieteellistä asemaa Ruotsin ja Venäjän tai paremminkin
lännen ja idän välisenä puskurialueena ei Omassa Maassa kyseenalaistettu. Se ei sinänsä yllätä, mutta ei myöskään tarkoittanut, että käsitys
Ruotsin ajasta olisi ollut negatiivinen. Jo Yrjö-Koskinen korosti 1860- ja
1870-luvun vaihteessa suomalaiskansallista historiakäsitystä vahvasti
muovanneessa teoksessaan Oppikirja Suomen kansan historiasta Ruotsin
merkitystä ja arvoa. Vaikka Ruotsi olikin aseellisesti kukistanut Suomen
kansan, niin samalla suomalaiset olivat päässeet osallisiksi talonpoikien
vapauden periaatteelle perustuneesta yhteiskuntajärjestyksestä.16
Suomalaisten käännyttäminen kristinuskoon oli sekin ollut vain ajan
kysymys; kyse oli vain siitä, koska ja minkä kirkon voimin se tulisi tapahtumaan. Jaakko Gummerus korosti katolisen kirkon omaksuneen
miekkalähetystyön menetelmät muslimeilta. Hänen mukaansa Skandinavian maat ja Venäjä olivat kansallisesti yhdistyneet jo ennen kääntymistään kristinuskoon, ja niiden ”kansallinen itsenäisyys” oli vahvistunut kääntymyksen myötä. Sen sijaan Suomen ja Viron tilanne oli aivan
erilainen, sillä niiden heimojen ”yhteishengen puute” teki niistä helpon
sotasaaliin vieraille voimille. Silti, mitä kovempi vieraiden ies oli, sitä
hitaammin kristinusko sai jalansijaa. Virolaiset ja suomalaiset alistuivat ulkoisen pakon edessä, mutta pohjalla kyti katkeruus, joka leimahti
avoimeksi vihaksi aina tilaisuuden koittaessa.17
Historioitsija A. H. Virkkunen kirjoitti kahdessa ensimmäisessä painoksessa julkaistussa artikkelissaan ”Länsisuomalaisten kansain sivis152 petri karonen ja nils erik Villstrand

tysoloista pakanuuden ajan lopulla”18, että Suomen kansan historiasta
tiedettiin hyvin vähän vielä keskiajallakin, jolloin ”ruotsalaiset valloittajat” vyöryivät maahamme. Suomenlahden eteläpuolella asuneen veljeskansan vaiheet tunnettiin paremmin, ja siksi tehtiin analogioita suomalaistenkin historiaan ja luotiin kuvaa länsisuomalaisten heimojen
menneisyydestä.19
Virkkusen mukaan länsisuomalaiset heimot olivat ”itsenäisyytensä”
ajan lopulla yleisesti ottaen jo varsin korkealla sivilisaatiotasolla. Ne
myös puolustivat asemaansa energisesti ja urheasti, mutta ylivoimaisen
vihollisen edessä yhteishengen puute vei menestyksen mahdollisuudet.
Länsisuomalaiset menettivät siten itsenäisyytensä ja osa myös kansallisuutensa. Lännestä tulleet vieraat valloittajat olivat paremmin organisoituja ja aseistettuja kuin hajanaiset ja keskenään erimieliset suomalaiset
heimot, joiden oli alistuttava hyökkääjien tahtoon.20
Ansioitunut kaupunkihistorioitsija J. W. Ruuth kirjoitti kahteen ensimmäiseen painokseen Suomen asutuksesta ja ”valtiollisista” rajoista
vuoteen 1617 saakka.21 Hänelle helmikuun viimeisenä 1617 solmittu
Stolbovan rauha oli yksi Suomen historian ikimuistoisimpia päiviä.
Rauhan myötä ”ulkoinen kokoamistyö” oli valmis ja Suomi – ei Ruotsi!
– oli saanut luonnolliset rajansa: ”Näin oli siis vuosisatojen kuluessa
yhä uudistettujen sotien kautta Suomen niememme saanut valtiolliset
rajansa”. Suomen valloittanut Ruotsi oli käynyt kolme sotaa Novgorodia
ja sittemmin Venäjää vastaan Karjalan herruudesta. Sotien suurin ja
pysyvä merkitys oli siinä, että kaksi tärkeää heimoa, suomalaiset/hämäläiset ja karjalaiset, saatettiin yhden ja saman kruunun alaisuuteen.
Niillä oli myös sama uskonto, yhteiskuntajärjestys ja sivistys. Ruuthin
mukaan oli aivan kohtuullista, että karjalaisen heimon kaksi haaraa
jakautui Stolbovan rauhan myötä kahden eri esivallan alaisuuteen.
Palménista poiketen Ruuth ei pitänyt jakoa negatiivisena asiana. Ruotsalaisten läsnäolo Suomessa oli nimittäin välttämätöntä, sillä se antoi ”veljesheimoille” mahdollisuuden kehittyä itsetietoiseksi kansaksi, vaikkakin hitaammin kuin itsenäisinä – joka tapauksessa loppu hyvin, kaikki
hyvin.
Arvi Korhonen toimitti vuonna 1949 Suomen historian käsikirjan,
joka merkitsi suomalaisen historiantutkimuksen uudelleensuuntaussotilaskansan tuskainen taiVal 153

ta. Tutkimuksessa siirryttiin aiempaa ”likinäköisempään” empirismiin,
jossa Suomen menneisyys sopeutettiin sota-aikojen jälkeisiin uusiin
poliittisiin realiteetteihin. Keskiaikaa koskevan osuuden saivat kirjoitettavakseen alan vakiintuneen auktoriteetin, professori Jalmari Jaakkolan
(1885–1964) sijaan arkistomiehet Ragnar Rosén ja Kauko Pirinen.22 Tämän esityksen teeman kannalta kiinnostavin teksti oli Rosénin laatima
”Varhaiskeskiaika”. Hän aloitti esittelemällä ristiretkikauden vanhentuneena pitämäänsä kuvaa, jossa oli kaksi pääosaa: kirkon päämäärätietoinen työ pakanoiden käännyttämiseksi sekä Suomen alisteinen
asema Ruotsin vallan alla. Rosénin vaihtoehto ”Suomen valtaukselle”
oli rauhanomaisempi, hitaampi ja moniulotteisempi prosessi. Hänen
mukaansa kaukokauppa avasi Suomen kulttuurivaikutteille ja samalla
kristinuskolle. Sotilaallinen väliintulo perustui paljolti katolisuuteen,
eikä ruotsalaisten osuutta tullut liioitella.23
Jaakkolan tulkinnat edustivat suurelta osin Rosénin kritisoimaa näkemystä varhaiskeskiajasta. Jaakkola erosi silti merkittävästi muista siinä,
että hän painoi ruotsalaisten osuuden tapahtumien kehityksessä lähes
näkymättömäksi. Hänen mukaansa olosuhteita ei tullut tarkastella kapeasti suomalais-ruotsalaisesta näkökulmasta, vaan katse tuli kohottaa
Euroopan tai jopa maailmanhistorian tasalle. Tällä tavoin ei enää jäänyt tilaa ruotsalaisten valloitukselle eikä suomalaisille syytä kiitollisuudenvelkaan siitä, että ruotsalaiset olisivat saattaneet heidät kristittyjen
kulttuurikansojen joukkoon. Kirkkokunnat, erityisesti katolisen kirkon
paavit, legaatit ja piispat Suomessa olivat Jaakkolan päätoimijat. Ruotsin
valtiovallan rooli oli vaatimaton, mikä antoi Suomen ”kansalliskirkolle”
laajat toimintamahdollisuudet ja hyvin itsenäisen aseman. Prosessi oli
pääsääntöisesti rauhanomainen ja Suomen piispa yhdisti asukkaat yhtenäiseksi kansalliseksi kokonaisuudeksi – kansaksi.24
Jaakkolan tekstin kanssa samassa niteessä ilmestyi Kauko Pirisen
kirjoitus varhaiskeskiajasta. Ruotsalaisten ja novgorodilaisten väliset
aseelliset taistelut olivat nyt pääosassa. Suomea ei koskaan suoranaisesti valloitettu tässä kamppailussa, mutta maan lounaisosa oli ”sillanpää”,
josta Ruotsin kruunu pystyi hivuttamaan valtaansa kohti itää. Aluksi
löyhästä liittosuhteesta siirryttiin vähitellen pysyvään suomalais-ruotsalaiseen poliittiseen ”liittoon”.25
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Ristiretkiajan historian kuva on edellä saanut suuresti huomiota osakseen muun muassa siksi, että tutkijoiden käsitykset vaikuttivat heidän
arvioihinsa kiinteiden puolustuslaitteiden, käytännössä linnojen, merkityksestä Suomessa.26

Suomen kiinteät puolustuslaitteet
valloituksen ja vastarinnan välineinä
Kastelholman linnoituksesta kirjoituksen vuonna 1856 julkaisseen K. A.
Bomanssonin tarkoituksena oli laatia Suomen vanhoista linnoista kattava teossarja. Sarja ei koskaan toteutunut suunnitellulla tavalla, mutta
seuraavien vuosikymmenien aikana aihepiiristä ilmestyi monia tutkielmia. Arkeologit tutkivat linnoja ja Olavinlinna muutettiin 1870-luvun
restauroinnissa viljamakasiinista ja vankilasta muinaismuistoksi. Linnan 400-vuotista olemassaoloa juhlittiin 1875, ja juhlallisuuksista tuli
lähtölaukaus Suomen historiallisten muistomerkkien hoidon aloittamiselle.27
Oman Maan ensimmäiseen painokseen laajan artikkelin Suomen
esihistoriallisista ja keskiaikaisista linnoista laati arkeologi Julius Ailio,
joka kirjoitti vuonna 1909 kertomuksen itsenäisyydestä, uhkasta ja valloituksesta:28
”Huomattavimmat keskiajan linnat ovat Turun, Hämeen, Viipurin
ja Savon linnat, jotka on Ruotsin valloituksen kautta kukistettuihin
maakuntiin perustettu ylläpitämään Ruotsin herruutta ja katolisen
kirkon valtaa kapinoivia ja itsenäisyytensä puolesta taistelevia suomalaisia vastaan. Lisäksi oli Ruotsin valta-asemaa vielä uhkaamassa idästä päin toinen anastaja ja käännyttäjä, nimittäin Nowgorodin
tasavalta, jonka hallussa oli kautta keskiajan itäisin ja pohjoisin osa
Suomea.”29
Ailio muokkasi tekstiään toiseen painokseen merkittävästi. Uudistetussa kirjoituksessa tarkasteltiin kiinteitä puolustuslaitteita sekä sotahistorian että valtionrakennuksen näkökulmasta.30 Nyt Ailio katsoi, että
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suuret, kiinteät puolustuslaitteet olivat ainakin jossain määrin osoitus
valtiollisesta organisoitumisesta. Esimerkiksi hän nosti Sääksmäen Rapolan, joka oli ollut niin laaja, että sen ylläpitoon oli välttämättä tarvittu
suuri yhteisö. Suomen muinaislinnat antoivat suojaa ulkoisia vihollisia
vastaan, ja Ailio sitoi niiden olemassaolon viikinkiaikaan ja novgorodilaisten tuhotöihin, joista oli näyttöjä 1000-luvulta. Muinaislinnat toimivat myös heimojen sisäisissä rajakonflikteissa turvapaikkoina. Ailio
ei halunnut määrittää tarkkaa rajaa esihistoriallisten ja keskiaikaisten
linnojen välille, vaikka säilyttikin käsityksen ruotsalaisten päälinnojen
repressiivisestä merkityksestä. Aiemmasta tekstistä lyhennetty versio
painottui kuitenkin voimakkaammin idän uhkaan:
”Suomen keskiajan päälinnat ovat olleet Turun, Hämeen ja Viipurin linna, joiden avulla etupäässä pidettiin voimassa Ruotsin
yliherruutta ja myös katolisen kirkon valtaa kukistettujen suomalaisten suhteen idästä uhannutta toista valloittajaa ja käännyttäjää,
Novgorodin tasavalta vastaan.”31
Taidehistorioitsija Leena Valkeapää on osoittanut, kuinka keskiaikaiset
pitäjänkirkot korotettiin suhteellisen helposti ja problematisoimatta
kansallismuistomerkeiksi 1800-luvun jälkipuoliskolla. Sen sijaan taidehistorioitsija Anna Ripatin mukaan samaan aikaan tapahtunut keskiaikaisten linnojen ”haltuunotto” koko kansan omaisuudeksi oli huomattavasti monimutkaisempi prosessi, koska linnat voitiin yhdistää valloitukseen ja pakotettuun ruotsalaisuuteen. Ailion tekstin ambivalenssi on
osoitus tästä vaikeudesta.32
K. O. Lindeqvist painotti 1924, että valtaansa vahvistaneet ruotsalaiset rakensivat aiempaa paremmin varusteltuja asuinlinnoja, joissa oli
linnanisäntä ja jatkuva miehitys. Nämä ratkaisivat ruotsalaisten yliherruuden Suomessa. Valtionhoitaja tai muu ”valtamies”, joka pystyi asettamaan omia suosikkejaan linnanisänniksi Suomen linnoihin, erityisesti
Turun linnaan, valvoi Suomea. Silti kiinteän puolustuslaitteiston tärkein tehtävä oli sisäisiin valtakamppailuihin osallistumisen sijaan tarjota
suojaa ulkoisia vihollisia vastaan, sillä Venäjä oli aina varteenotettava
vihollinen.33
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Taidehistorioitsija Lars Pettersson vältti kolmannessa painoksessa
mainitsemasta potentiaalisia tai todennäköisiä vihollisia, joita vastaan
keskiaikaiset linnat oli varustettu.34 Turun linna perustettiin ”maallisen
hallinnon kiinteämmän järjestelyn” vuoksi ja joukkojen tukikohdaksi.
Hämeen ja Viipurin linnat rakennettiin valvomaan elintärkeitä vesireittejä, minkä lisäksi viimeksi mainittu osoittautui ajan mittaan tärkeimmäksi ”Ruotsi-Suomen” tukikohdaksi Venäjää vastaan käydyissä
sodissa. Savonlinnan perustaminen 1400-luvulla merkitsi puolustuksen
tehostamista itää vastaan, jossa Moskova oli valloittanut Novgorodin.
Jalmari Jaakkola otti omassa tekstissään kantaa niiden tutkijoiden
käsityksiin, joiden mukaan ruotsalaisten Suomen valloituksessa – Jaakkolalle ”kuvitellun valloituksen” – ”aseellisina ja hallinnollisina symboleina” olisivat olleet Turun, Hämeen ja Viipurin päälinnat. Jaakkola itse
mainitsi vain Hämeen ja Karjalan kiinteät puolustuslaitteet. Hakoisten
linnavuori tai ”vanha” Hämeen linna oli tukikohta Birger Jaarlin Hämeessä toteuttamille hajanaisille uudelleenjärjestelyille, joiden myötä
joitakin ”pakanuuden pesäkkeitä” lyötiin.35
Jaakkolan kanssa samaan niteeseen kirjoittaneelle Kauko Piriselle linnoilla oli sen sijaan aivan toinen merkitys. Pirinen mainitsi Uudenmaan linnoituspaikat, joita tanskalaiset rakensivat puolustaakseen
asemiaan Suomessa. Suomen piispa perusti ensimmäisenä kiinteitä
puolustuslaitteita, ja 1200-luvun puolimaista lähtien Ruotsin kruunu
alkoi rakentaa omia tukikohtiaan, jolloin kirkko huomasi saaneensa
maallisen esivallan rinnalleen tai jopa yläpuolelleen. Turun, Hämeen
ja Viipurin linnoista tuli maallisen hallinnon keskuksia. Myöhemmin
Albrekt Mecklenburgilaisen hallintoaikana rakennettiin uusia linnoituksia, muun muassa Kastelholma, Korsholma ja Raasepori. Suomen
todelliseksi hallitsijaksi noussut Bo Joninpoika Grip halusi käyttää Suomea ponnahduslautana saadakseen korkeimman vallan valtakunnassa
ja siksi hän jatkoi ”saksalaisten” aloittamien linnojen rakentamista. Grip
antoi myös perustaa Oulun linnan, sillä rannikko oli aiemmin ollut karjalaisten valvonnassa.36
Suuren Pohjan sodan ja Pietari Suuren jälkeen Venäjä oli vakiinnuttanut asemansa Itämeren merivaltana. Kronstadtin laivastotukikohdan
myötä Ruotsille tuli tarve vahvistua itää vastaan. Rakennustyöt aloitettiin
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epäonnistuneen revanssisodan (hattujen sodan 1741–1743) jälkeen, jolloin linnoitusupseeri Augustin Ehrensvärdillä oli keskeinen rooli kehitystyössä.37 E. G. Palmén korosti, kuinka Ruotsissa tavallisesti katsottiin,
että suomalaisten tuli selviytyä yksin alueensa puolustamisesta. Kuva
Ehrensvärdistä oli poikkeuksellisen positiivinen. Ehrensvärd työskenteli
väsymättä, jotta Suomi saisi ajanmukaisen kiinteän ja tehokkaan puolustuksen. Erityisesti kyse oli Viaporista ja saaristolaivastosta, joka toimi
venäläisen kaleerilaivaston vastapainona. Ehrensvärd rakensi myös eri
aselajien välistä yhteistyötä. Vaikka Viapori ei koskaan päässyt näyttämään olevansa yksi Euroopan vahvimmista linnoituksista eikä saaristolaivastoakaan käytetty parhaalla mahdollisella tavalla sodankäynnissä,
niin silti kumpikin todisti sotamarsalkan neroudesta.38
K. O. Lindeqvistin kuva toisessa painoksessa Suomen puolustuksen
kehittämisestä 1700-luvulla vastasi Palménin käsitystä. Suuren Pohjan
sodan jälkeinen aika oli aluksi hapuilua, sillä Uudenkaupungin rauhan
(1721) jälkeisen kahden vuosikymmenen aikana valtiovalta sijoitti noin
yhdeksän kertaa enemmän resursseja ”varsinaisen Ruotsin” alueen linnoituksiin kuin Suomeen, vaikka viimeksi mainitun tila oli paljon haavoittuvaisempi. Hattujen sodan jälkeen oli kuitenkin pakko satsata vahvasti Suomen kiinteään puolustusjärjestelmään, mikä oli luonnollista jo
yksin Ruotsin oman edun vuoksi. Lindeqvistin ajattelu on tässä asiassa
dikotomista, sillä läntisen valtakunnanosan eli (”varsinaisen”) Ruotsin
tai emämaan intressit eivät välttämättä olleen samansuuntaisia kuin valtakunnan toisen osan eli Suomen. Jo yksin linnoituksen nimi Sveaborg
– Viapori – on voinut tarkoittaa Svean linnaa, mutta Lindeqvistille se
oli rakennettu Suomen puolustukseksi. Kaikki mitä sille tapahtui, oli
ratkaisevaa Suomen tulevaisuudelle, mutta ei Ruotsin valtakunnalle.39

Asevelvollisuuden pitkä historia
Derek Fewster on osoittanut, kuinka Suomen vanhemmasta historiasta
tuli keskeinen osa kansakunnan rakennusta ja kuinka autonomian aikana alkanut militarisoituminen ja maskuliinisoituminen saavutti lakipisteensä maailmansotien välisenä aikana. Taistelu vieraita tunkeutujia
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vastaan oli ikuista. Suomi pysyvänä sotaleirinä lisäsi kiinnostusta ja loi
markkinat sotahistorialle tieteellisinä tutkimuksina, popularisointeina
ja kaunokirjallisuutena.40
Oman Maan kirjoittajat olivat yhtä mieltä siitä, että asevelvollisuus
oli pitkäkestoinen ja aina läsnä ollut ilmiö. Vain sen ilmenemismuodot olivat aikojen kuluessa vaihdelleet. E. G. Palménin mukaan nimitys
”asevelvollisuus” oli tuore, mutta itse käsite oli paljon vanhempi.41 O. A.
Hainari korosti 1908 suomalaisten sotilaiden toteuttaneen 30-vuotisessa sodassa ”tärkeätä asevelvollisuutta omantunnon ja aatteenvapauden
puolesta”. He täyttivät tehtävänsä kunnialla ja taistelut mainitun sodan
aikana kuuluivat Hainarin mukaan sotahistoriamme juhlituimpiin
muistoihin.42 K. O. Lindeqvist puolestaan kertoi, että alun perin koko
kansan keskuudessa oli yleinen sääntö, että kaikki kelvolliset miehet
tarttuivat aseisiin puolustaakseen asuinseutujaan. Tämä alkuperäinen
”asevelvollisuus” juonsi juurensa aina ”nostoväkeen” saakka. Lisäksi
ruotujakoisen armeijan sotilaat Kaarle XI:n ajoilta alkaen olivat tavallaan
hekin tarvittaessa aseisiin kutsuttavaa nostoväkeä.43 Jääkärimajuri W. E.
Tuompo (1893–1857) osin toisti samoja seikkoja, sillä ikimuistoisista
ajoista kaikki asekuntoiset miehet olivat olleet velvollisia puolustamaan
hallitsijaansa ase kädessä. Aikojen kuluessa ”sotalaitoksen” toimintamuodot tarkentuivat säännöllisten sotaväenottojen ja maallisen rälssin
ratsuväenpidon myötä. Kaarle XI:n ruotujakolaitos oli maanomistukseen
perustunutta asevelvollisuutta.44
Kolmannessa painoksessa asevelvollisuudesta oli tullut miesten pysyvä velvollisuus. Sotahistorioitsija Einar W. Juvalle kyse oli esihistorialliselta ajalta periytyvästä sotalaitoksen peruskivestä, sillä jo tuolloin
jokaisen miehen velvollisuus oli ollut puolustaa kotiseutuaan. Keskiajan
kuluessa sotalaitos kiinteytyi, ja linnanisännät pystyivät ikivanhaan asevelvollisuuteen vetoamalla mobilisoimaan joukkoja vaaran uhatessa. Siviiliväestön tehtävänä oli toimittaa kotiseutujensa puolustajille tarvikkeita, ja rauhanaikanakin väestö osallistui eri tavoin puolustusvalmiuden
ylläpitoon. Suurvaltakauden ankarat jalkaväen sotaväenotot olivat nekin
asevelvollisuusperiaatteen sovellus. Juvan mukaan ruotujakolaitoksen
myötä asevelvollisuus sidottiin maahan, ja vaikka järjestelmässä olikin
erinäisiä puutteita, niin jo yksin järjestelmän pitkäikäisyys kertoi sen
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hyvistä puolista. Ruotujakolaitos nimittäin ”takasi vakinaisen kansallisen sotaväen aikana, jolloin muualla Euroopassa yleensä vielä käytettiin
palkkajoukkoja”. Sen sijaan Venäjän vallan aikana, suuriruhtinaskuntana, Suomelta puuttui pitkään ”oma kansallinen sotaväki”.45

Esi-isien verivero ja Suomen vaaranalainen tila46
Palménin mukaan keskiajalla ei ollut moniakaan sukupolvia, jotka saivat elää rauhassa ulkoisilta vihollisilta tai sisäisiltä rauhattomuuksilta.
Kustaa Vaasan jälkeen alkoi pitkä ja paljon sotarasituksia sisältänyt ajanjakso. Sodissaan menestyksellisen Kustaa II Adolfin aikana eläneet suomalaiset saivat todellakin tietää, mitä suurvallan rakentaminen tarkoitti.
Ruotsin Saksan sotien aikaan Suomen köyhä väestö vastasi noin kolmasosaa koko valtakunnan asukasluvusta, mutta suomalaiset luovuttivat
armeijan rulliin 2/5 sotaväestä ja 3/7 ratsuväestä. Palmén ei selittänyt
valtakunnanosien epätasapainoa sosiaalisilla tai taloudellisilla tekijöillä,
vaan Suomen ja Ruotsin välinen vastakkainasettelu oli hänelle itsestään
selvä lähtökohta.47 Myös O. A. Hainari huomautti suomalaisten ”tavattoman raskaasta sotataakasta” esittelemällä valittujen vuosien tietoja
suomalaisen jalkaväen ja ratsuväen vahvuuksista. Suomalaisten osuus
kotimaisesta sotaväestä nousi parhaimmillaan yli kolmasosaan, mikä
oli paljon vaadittu 400 000 asukkaan valtakunnanosasta. Hainari ei silti
Palménin tapaan väittänyt, että sotaväen rekrytointi olisi ollut Suomessa
Ruotsia ankarampaa. Hainarikin kutsui miehistönottoja ”veriveroksi,”
mutta piti uhrausta perusteltuna uskonsodassa, jossa taisteltiin oikeudesta toimia omantunnon mukaan ja ajatella vapaasti. Suomalaisten
panos oli monissa taisteluissa ratkaiseva ja he taistelivat urhoollisesti
myös lukumääräisesti epäedullisissa tilanteissa hyvien ja maineikkaitten
komentajiensa johdolla. Ratsumiehet tulivat tunnetuiksi ja pelätyiksi,
sillä hakkapeliitat ja muut suomalaiset sotilaat omaksuivat aikakaudella
yleisen käsityksen, jonka mukaan sodan tuli elättää itsensä, ja jättivät
siten jälkeensä tuhoa.48
Verivero voitiin osoittaa vakuuttavasti tilastoilla, sillä ruotsalaisten
sotahistorioitsijoiden kuten Rudolf Mauritz Klinckowströmin ja ennen
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muuta Julius Mankellin 1850-luvulta alkaen julkaisemiin tutkimuksiin
viitaten voitiin tehdä luotettavia laskelmia joukoista ja niiden tappioista.
Jo Yrjö-Koskinen oli kirjoittanut Oppikirjassa Suomen kansan historiasta,
kuinka suomalaisten panos Ruotsin armeijassa oli 30-vuotisessa sodassa
suurempi kuin mitä Suomen väkiluku olisi antanut olettaa. Koskisen
mukaan oli luonnollista, että osa suomalaisille kuuluneesta kunniasta
oli aikanaan jäänyt ruotsalaisten varjoon, vaikka samanaikaisesti oli koittanut aika, jolloin suomalaisetkin saivat nimeä ja mainetta maailmalla.49
Jotta lukija ymmärtäisi paremmin, kuinka suuri suomalaisten sotilastaakka oli 30-vuotisen sodan aikana, Palmén vertasi kuormaa oman
aikansa kuusi kertaa suurempaan väestöön. Hän esitteli myös suurta sotilaiden poistuntaa, kutsunnoista karkaamisia ja sitä, kuinka rekryyttejä
oli toisinaan ollut pakko sitoa köysillä tai lyödä rautoihin. Tällä tavoin
hän halusi herättää huomiota niiden keskuudessa, jotka halusivat ”tutustua tuohon unohtumattoman mainehikkaaseen aikaan.” Mahtoiko
tekstissä olla ironinen pohjavire? Olisi virheellistä tulkita Palménin tekstiä sillä tavoin, sillä hän oli itse asiassa niin otettu Zacharias Topeliuksen
kuvauksista Lützenin taistelusta Välskärin kertomuksissa ja Maamme kirjassa, että palasi niihin jatkuvasti. Välskärin kertomusten kuvaus taistelusta oli itse asiassa ainoa teksti, jonka hän halusi kuolinvuoteelleen.
Tätä taustaa vasten on yllättävää, kuinka hän kirjoitti sodan vaikutuksista
suomalaisiin.50
Voisi kuvitella, että Torsten Stålhandsken (1593–1644) komennossa
toimineiden suomalaisten urhoollisuus olisi puhutellut Palménia, mutta itse asiassa hän ihaili suuresti ”sankarikuningas” Kustaa II Adolfia,
joka erinomaisten luonteenpiirteidensä vuoksi oli menestyksekäs ja
mallikelpoinen lähes kaikessa, mihin ryhtyi. Pohjoismaiden historia ei
myöskään tuntenut toista ”lähempää sotatoveruutta kuin Kustaa Adolfin ja hänen armeijassaan palvelevien suomalaisten valiojoukkojen”.
Ja vaikka sodat hänen hallintoaikanaan rasittivatkin suuresti kansaa,
mikään ei viitannut hallitsijan ja hänen kansansa välisiin erimielisyyksiin.51 Sittemmin kolmannen painoksen lukijat eivät enää marraskuun
6. päivän kohdalta lukeneet Kustaa Adolfista ja Lützenin taistelusta,
vaan saivat syventyä Arvi Korhosen esitykseen suomalaisesta sotilaasta.
Toisin sanoen kuninkaan suomalaiset sotilaat pääsivät loppujen lopuksotilaskansan tuskainen taiVal 161

si voitolle intensiivisissä ja kuumissakin keskusteluissa, joita vuonna
1932 käytiin siitä, kuinka Lützenin taistelun 300-vuotismuisto tulisi
huomioida.52
Sotarasitukset olivat raskaat myös Kaarle X Kustaan sotien aikana
– joka neljäs 20 vuotta täyttänyt mies oli armeijan rullissa – ja 1700-luvun alussa Suomi tyhjennettiin miehistään, kuten edellä on käynyt
ilmi.53 Palménin kuva Kaarle XII:sta ja hänen karoliineistaan oli ambivalentti, ja siinä nousi esille monia kuninkaan negatiivisia luonteenpiirteitä ja hänen hallitsijakautensa kielteisiä vaikutuksia Suomelle. Palmén
ihmetteli suoraan, miksi ruotsalaiset olivat pystyttäneet patsaan Kaarle
XII:lle, mutta eivät hänen isälleen, joka oli sentään pelastanut isänmaan
ja toiminut ruotsalaisen ”yhteiskuntarakennuksen tarmokkaana uudistajana”. Urhoollisempia tai kestävämpiä sotilaita ei Ruotsin armeijasta
löytynyt koskaan sitten suuren Pohjan sodan alun, ja nämä eliittiyksiköt
olivat Kustaa II Adolfin, Kaarle X Kustaan ja Kaarle XI:n kehitystyön tuloksia. Palmén korosti pitkäjänteiseen ja systemaattiseen puolustukseen
panostamisen merkitystä, koska ilman sitä valtakunta ei voinut saada
hyviä sotilaita. Hän ei antanut erityisempää tunnustusta suomalaisten
sissisodalle suuressa Pohjan sodassa, sillä vaikka iskuista oli kiusaa venäläisille miehitysjoukoille, merkitsivät ne ennen muuta suuria kärsimyksiä venäläisten kostolle alistetulle puolustuskyvyttömälle kansalle.54
Palmén päätyi yhteenlaskussaan tulokseen, että ”Suomesta Ruotsiin” vietyjen verovarojen lisäksi tuntuva miehistönotto Suomesta oli
keskeinen syy siihen, miksi Suomen kansa kehittyi hitaasti ”Ruotsinvallan” aikana. Taloudellista kehitystä ei juuri tapahtunut, kun kovan
työn hedelmät riittivät juuri ja juuri valtaviin sotaponnisteluihin. Kun
ruotujakoinen armeija hajotettiin Suomen siirryttyä Venäjän vallan
alle, keveni taakka huomattavasti. Palmén ei ollut tässä johdonmukainen, sillä toisissa yhteyksissä hän korosti oman sotalaitoksen ylläpidon
tärkeyttä.55
Keskustelu siitä, vuodattiko Suomi sodissa vertaan ylipäätään tai
mahdollisesti enemmän kuin valtakunnan läntinen osa, on tänä päivänä menettänyt kaiken tieteellisen mielenkiintonsa, vaikka teemalla
on edelleen tiettyä historiankulttuuriin liittyvää relevanssia. Kestävämpi
on ollut käsitys Suomesta suojamuurina ja vaaranalaisena valtakunnan
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osana, ja se on vaikuttanut vahvasti myös suomalaisten omakuvaan.56
Palménin mukaan suomalaisten tahto puolustaa aluettaan oli murtumaton 1700-luvulla, mikä näkyi esimerkiksi siinä, että toisin kuin Ruotsissa (ja Pohjanmaalla), Suomessa asetus varamieslaitoksesta ei jäänyt
kuolleeksi kirjaimeksi.57 Toisen painoksen W. E. Tuompolle suomalaiset
olivat ”sotilaskansaa”. Tämä perintö oli vuosisatojen aikana olosuhteiden pakosta siirtynyt sukupolvelta toiselle. Suomen historia oli siten
kertomus uhasta, uhrautuvaisesta taistelusta ja urhoollisuudesta. Suomen kansa oli valloittanut ”tämän maan” ase kädessä ja oli puolustanut
sitä vieraita heimoja ja valloittajakansoja vastaan.58 Suomen päädyttyä
Ruotsin vallan alle oli täkäläisen kansan ollut pakko antaa kovin uhri
aseellisessa kamppailussa venäläisten aggressioita vastaan. Vuosisatojen
kuluessa Suomi oli lännen ja idän voimainmittelön näyttämönä, ja suomalaiset joukot antoivat arvostetun ja kunniakkaan panoksensa Ruotsin
sotavoimissa monilla vieraille maille suuntautuneilla sotaretkillä. ”Tämä
pieni kansa” puolustautui vuonna 1808 viimeiseen asti, mutta joutui
silti lähes yksin jääneenä jättämään yhteisen valtakunnan ja alistumaan
vieraan mahdin alle. Tuompokin kehui Kustaa II Adolfin sotilaallista
uudistustyötä ja antoi tunnustusta myös Kaarle XI:n ruotujakolaitokselle. Kansa oli vapaaehtoisesti sitoutunut ruotujakoiseen armeijaan, ja
vaikka se oli raskas taakka, yleisesti ottaen hyviä puolia oli monia. Ennen
kaikkea se oli ”kansallinen sotavoima”.59
Omassa kirjoituksessaan Tuompoa säestäneellä Lindeqvistillä oli selvä käsitys Suomen historiallisesta tehtävästä. Lindeqvistin mukaan Suomen oli aina pitänyt ja tuli jatkossakin vahvistaa puolustustaan Venäjää
vastaan. Ruotsi oli aina saanut Suomesta suojamuurin, minkä ansiosta
hallitsijoiden ja valtiomiesten oli mahdollista osallistua muiden valtakunnalle tärkeiden asioiden kehittämiseen. Sen sijaan Suomi joutui
aina vain ankarammin jännittämään riittämättömät voimansa:60
”Ruotsin johtavat miehet ajoivat suurpolitiikkaa ja uhrasivat voimansa eurooppalaisempiin sotiin kuin Venäjän sota oli, käyttäen
niihin Suomenkin varsinaista sotavoimaa: täällä täytyi ylimääräisillä voimilla ponnistella maan puolustusta.”
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Valopilkku Lindeqvistille oli se, että valtakunnan itärajaa voitiin siirtää
idemmäs. Juhana III oli sitä yrittänyt, ja Kustaa II Adolf toteutti sen.
Ruotsin nerokkain kuningas Kustaa Adolf ymmärsi, millainen naapuri Venäjä oli.61 Sittemmin Venäjän uhka aliarvioitiin, eikä Ruotsi ollut
riittävästi varautunut kohtaamaan Venäjää vuonna 1700 alkaneessa ratkaisevassa taistelussa. Suuren Pohjan sodan jälkeen Suomi oli Ruotsille
aiempaa tärkeämpi, mutta samalla entistä vaaranalaisempi. ”Emämaan”
apu oli Lindeqvistin mukaan 1808 yhtä halutonta ja vähäistä kuin aina
ennenkin. Suomalaisten ruotusotilaiden taisteluissa osoittamalla urhoollisuudella oli kuitenkin suuri merkitys aikanaan Suomen asemalle
Venäjän valtakunnan osana.62
Myös muissa Oman Maan artikkeleissa tähdennettiin sitä, ettei ”Suomen puolustuslaitoksella” ollut riittäviä resursseja vastustaa Venäjän
hyökkäystä vuonna 1808. Henrik Meinander on korostanut, että Suomi
on vuoden 1808 alusta alkaen aina käynyt omia sotiaan.63 Tulkinta on
sama, jota G. A. Gripenberg välitti Suomen sodasta sata vuotta taistelujen alkamisesta. ”Suomen joukkoja”, ”Suomen sotavoimia” tai ”maamme sotavoimia” ei kuitenkaan asetettu laajempaan kontekstiinsa osaksi
Ruotsin valtakunnan sotalaitoksen kokonaisuutta.64 Sen sijaan Martti
Santavuori ei laiminlyönyt tätä laajempaa näkökulmaa omassa vuonna
1958 julkaistussa artikkelissaan,65 vaikka Gripenbergin sanavalintaa toki
puolsi se tosiasia, että Ruotsin maa-armeija oli jaettu kolmeen suurempaan armeijaan, joista yhtä kutsuttiin ”Suomen armeijaksi”.66

Kansallisen sotalaitoksen rakentaminen ja romahdus
Suomen sotalaitoksen rakentaminen osoittautui 1800-luvulla vaikeaksi,
sillä Porvoossa 1809 oli päätetty, ettei ruotuarmeijaa kutsuttaisi kokoon
pitkään aikaan. Oman Maan kirjoittajille tämä oli kiusallista, koska Suomen asemaa Venäjän valtakunnassa oli ylipäätään vaikea selittää ottamatta tätä seikkaa huomioon. Silti jo yksin ruotuarmeijan lepäämään
jättäminen tuotti merkittävät kulut, kun päällystön eläkkeisiin upposi
autonomian ajan alkuvaiheissa vuosittain yli 300 000 hopearuplaa,
mikä päivämuiston (1909) mukaan vastasi lähes neljäsosaa valtion va164 petri karonen ja nils erik Villstrand

kinaisista menoista. Armeijan ylläpito oli kallista, mutta niin oli sen
demobilisointikin. Ensimmäisessä painoksessa lähdettiin joka tapauksessa ”oman” armeijan välttämättömyydestä; itse asiassa kansallista armeijaa pidettiin itsestäänselvyytenä, jota ei tarvinnut sen suuremmin
perustella. Käytännössä kuitenkin ensimmäisen painoksen kirjoitusaikaan suuriruhtinaskunta oli jo menettänyt omat asevoimansa, joten
siinä mielessä itsestäänselvyydestä oli paremminkin tullut kansallisen
historiakuvan puolustamista.67
Suomesta oli 1812 värvätty yhteensä noin 3 600 miestä jääkäripataljooniin, joiden tarkoituksena oli osoittaa suomalaisten uskollisuutta
uudelle esivallalle. Kyseisten yksikköjen käyttöarvo, samoin kuin pääosin miehistöaineskin, oli kuitenkin heikko.68 Suomalaisesta 1800-luvun sotahistoriasta ei todellakaan löytynyt samanlaisia kohokohtia kuin
varhemmilta vuosisadoilta. Krimin sodan (1853–1856) taisteluista päällimmäisiksi jäivät huomiot Venäjän sotalaitoksen heikosta iskukyvystä.
Se oli lähes kykenemätön puolustamaan keisarille vankkumattomasti
uskollisia suomalaisia. E. Nervanderin ja C. G. Estlanderin artikkeli oli
sävyltään täsmälleen samankaltainen kuin aiemmin havaittiin Ruotsin
aikaa koskevissa kirjoituksissa: Suomi oli yksin oman onnensa nojassa.69 Kaartinpataljoonakin siirrettiin pois Suomesta, mutta tilannetta
paransivat ruotujärjestelmän nojalla työllä ja vaivalla kootut yhdeksän
pataljoonan sotajoukot.70 Englantilaisten tihutöistä kirjoitettiin ensimmäisessä painoksessa laajasti, ja kokkolalaisen kauppaneuvos Donnerin
johtamien pohjalaisten uroteot Halkokarin kahakassa mainittiin. Tällä
tavoin haluttiin osoittaa suomalaisten uhrivalmiudesta ja uskollisuudesta suuriruhtinaalle täyttämällä ”kansamme velvollisuutensa hallitsijaa kohtaan”, kantamalla ”kärsivällisesti sodan tuottamat rasitukset” ja
kohtelemalla ”vieraanvaraisesti, vieläpä ystävällisesti niitä sotilaita, jotka
lähetettiin tänne maatamme suojelemaan”.71
Ensimmäisen painoksen ilmestymisen aikoihin laillisuustaistelun
keskeisiin teemoihin kuului kysymys suuriruhtinaskunnan omasta
”kansallisesta armeijasta” ja asevelvollisuudesta. Perustelut Suomen
armeijan puolesta olivat tosiasiassa varsin heikot. Argumenttien heiveröisyys ilmeni teksteistä, joissa muun muassa kerrottiin, kuinka keisari
yksinkertaisesti vain lopetti Krimin sodan aikaiset ruotuarmeijan patalsotilaskansan tuskainen taiVal 165

joonat nälkävuosien aikana 1867.72 Suomen sotaväen kohtalo oli täysin
keisarin päätösten varassa, mikä eri yhteyksissä toki tunnustettiin, mutta sitä ei suinkaan korostettu – kuten ei sitäkään, että Suomen sotalaitos
oli kokonaisuutena tiukasti sidottu keisarikunnan sotalaitokseen.73
Yleinen asevelvollisuus oli Venäjällä käytössä vuodesta 1874, jonka
jälkeen myös Suomessa ryhdyttiin valmistelemaan vastaavaa lakia. Lain
etenemistä vuoden 1878 valtiopäivillä selostanut E. G. Palmén totesi
”Venäjän kenraalien” kannattaneen alusta pitäen keisarikunnan sotalaitosten yhtenäistämistä. Kukaan kirjoittajista ei maininnut sitä seikkaa,
että asevelvollisuuslaki oli alun perinkin määräaikainen tai että suomalaisten pyrkimys vähentää lain avulla Suomeen sijoitettujen venäläisten
joukkojen määrää ei onnistunut.74
Suomen asevelvollisuusarmeija aloitti toimintansa syksyllä 1881.
Rauhanajan joukkoihin laskettiin kuuluvan 5 600 miestä, joka vahvuus
lähes kaksinkertaistuisi sodan syttyessä. Reservit mukaan lukien sotavoima käsittäisi noin 15 000 miestä, joten vahvaksi sotajoukkoa ei voinut
sanoa. Aiheesta vuosisadan alussa käyty keskustelu tuntuu ylimitoitetulta jo yksin W. E. Tuompon toiseen painokseen (1921) aivan uusissa
oloissa kirjoittaneen tekstin perusteella.75 Silti Tuompollekin vuoteen
1905 mennessä tapahtunut sotaväen täydellinen hajottaminen tarkoitti,
että Suomi menetti ”– – viimeisen pienen kansallisen turvajoukkonsa”.
Venäjä sai tällä tavoin entistä ”vapaammat kädet kiristysyrityksessään
Suomen kansallisen elinvoiman surmaamiseksi”.76
Kirjoittajat eivät sitoneet kysymystä yleisestä asevelvollisuudesta upseerikoulutuksen kehityskulkuihin. Suomen kadettikoulusta kahteen
ensimmäiseen painokseen kirjoittanut G. A. Gripenberg joutuikin hiljaisesti myöntämään, että tässäkin asiassa oltiin paljolti keisarin hyväntahtoisuuden varassa. Keisari antoi varat Haapaniemeltä Haminaan vuonna
1819 siirretyn aiemmin vaatimattoman upseerien koulutuslaitoksen kehittämiseksi aidoksi Suomen kadettikouluksi. Upseerikoulutus toteutettiin tiukasti keisarikunnan yleisesikunnan alaisuudessa. Gripenberg
painotti opetuksen venäjänkielisyyttä, vaikka tosiasiassa pääopetuskieli
oli koko toimintajaksolla ruotsi. Sen sijaan suomenkielistä koulutusta
– saati kadetteja – oli niukasti, mihin jo aikalaiset kiinnittivät paljon
huomiota ja mistä käytiin kovia kiistoja julkisuudessa.77
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Gripenberg kirjoitti myös Napoleonin sotien aikana alkunsa saaneesta Suomen kaartista, jonka muotoutuminen oli monipolvinen ja
mutkikas prosessi. Joukkojen vahvuus vaihteli suuresti, ja yksikön komentokieli oli venäjä vuodesta 1828. ”Henkivartioväen Suomen tarkk’ampujapataljoona” komennettiin sittemmin 1830 kukistamaan Puolan
kapinaa. Kaartin osallistuminen näihin ja muihinkin vastaaviin sotatoimiin oli kirjoitusaikaan kiusallista, eivätkä 1800-luvun saavutukset
ylipäätään häikäisseet. Tautien riivaama yksikkö kärsi suuria tappioita
erityisesti Turkin sodan (1877–1878) aikana.78 Viimein 1890-luku oli
”kohtalokas” Suomen sotaväelle, ja ilman valtiopäivien myötävaikutusta
syntynyt uusi vuoden 1901 asevelvollisuuslaki lakkautti sotalaitoksen
kokonaan. Viimeisetkin upseerit siirrettiin lakkautuspalkalle 1906. G.
A. Gripenberg tunnelmoi asiasta tällä tavoin: ”Näin oli kaartinpataljoonamme tarina päättynyt! Kolmen keisarin turvissa oli se valiojoukkona
kunnostautunut niin hyvin sodan verisissä leikeissä kuin harjoituskentällä tai ampumaradalla, uskollisesti ja rehellisesti tarkoitustaan
toteuttaen.”79
Venäläisen Suomeen sijoitetun sotaväen määrästä ei ensimmäisessä
painoksessa esitetty tarkkoja tietoja, mikä tosin on voinut johtua yksinkertaisesti siitä, etteivät tiedot olleet julkisia. Kuitenkin varuskuntien
sijoittelu ja vastaavat asiat ovat olleet tiedossa.80 Kirjoitustyyli muuttui
toisessa painoksessa, kun siinä käsiteltiin itsenäistymisvaihetta ja sen
yhteydessä keskiöön nousseita ongelmia kurittomien venäläisten sotilasyksiköiden kanssa. Eversti K. J. Mikola (1909–2001) totesi sittemmin vuonna 1959 ensimmäisen maailmansodan aikaisten venäläisten
joukkojen määrän vaihdelleen eri aikoina 40 000–100 000 mieheen.81
Hänen tulkintansa ”omien” sotavoimien poissaolosta poikkesi täysin
aiemmista kirjoittajista:82
”[O]li onni maallemme, että suomalainen sotaväki oli sortovuosina
lakkautettu. Näin ei meillä ollut kaadereita sen enempää kuin koulutettuja reservejäkään vietäväksi Venäjän sotaväen liikekannallepanon yhteydessä maan rajojen ulkopuolelle taistelemaan vieraan
tsaarivaltakunnan puolesta.”
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Mikola, kuten aikalaisetkin, unohti tietoisesti tai tiedostamattaan keisarikunnan armeijassa ensimmäisessä maailmansodassa vapaaehtoisina taistelleet suomalaiset, joiden määrä oli lähes kuusisataa miestä.83
Samalla tavalla pyrittiin häivyttämään sitä tosiasiaa, että ennen muuta
keisarikunnan sotalaitoksessa suomalaisilla oli ollut erinomaiset etenemismahdollisuudet. Sotalaitoksen alistus Venäjän yleisesikunnalle antoi
suomalaisille upseereille runsaasti vaihtoehtoja edetä keisarikunnan armeijassa ja laivastossa. Tilannetta ei ainakaan heikentänyt se, että Suomen kadettikoulu oli eliittikoulun maineessa.84 E. G. Palménille kyse oli
jatkuvasti ”suomalaisista vieraan maan palveluksessa”, kuten hän sekä
ensimmäisessä että toisessa painoksessa julkaistun tekstinsä otsikoi. Venäjä oli ”vieras”, joka oli saanut Suomen ”köyhän herrasluokan, (varsinkin) sen aatelin” vesoista vahvistuksia valtionhallintoon ja armeijaansa.
Palménin elämäkerrallinen ote on tässä artikkelissa huipussaan, mutta
merkille pantavaa on, että puhuessaan Venäjän aikana vähintään kolmetuhatpäiseksi kasvaneesta upseeristosta hän ei maininnut heistä parhaiten menestynyttä eli valkoisen armeijan komentaja C. G. Mannerheimia
eikä sitäkään, että senaattoreista lähes joka kolmas palveli valituksi tullessaan Venäjän armeijassa.85
Näin Suomen sotalaitos ei ollut 1800-luvulla vakaalla pohjalla, vaan
toistuva sarja tilanteenmukaisia ratkaisuja.86 Venäjän sotalaitoksen
tiukassa valvonnassa olleen armeijan saattoikin nähdä – Mikolaa mukaillen – ennemmin uhkana ja venäläistämisen mahdollistajana kuin
varsinaisena itsemääräämisoikeuksien vahvistajana. Jopa Oman Maan
ensimmäisen painoksen kirjoitusten perusteella vuoden 1901 asevelvollisuuslaki oli looginen jatke aiemmille sotalaitoksen muutoksille.
Ilman teemaan liittyneitä poliittisen painostuksen ja yhtenäistämisen
ulottuvuuksia koko asia olisi saattanut jäädä huomattavasti vähemmälle
huomiolle.87
Toisessa painoksessa yleisestä asevelvollisuudesta tuli osa vapaussodan voittajien perustarinaa. Kansallisen sotalaitoksen lakkauttamista
pidettiin keskeisenä perusteena aktiivisen vastarinnan ja jääkäriliikkeen
synnylle.88 Toisessa painoksessa näkyi juuri päättyneen ensimmäisen
maailmansodan ja varsinkin sisällissodan sekä niistä kiistatta seuranneen yleisen militarisoitumisen vaikutus. Sotalaitokseen väljästikin kuu168 petri karonen ja nils erik Villstrand

luneista teemoista kirjoittaneet olivat myös valkoisen armeijan luottomiehiä parhaasta päästä.
W. E. Tuompo jatkoi vuonna 1924 siitä, mihin E. G. Palmén aikoinaan oli päättänyt. Vuoden 1901 asevelvollisuuslaki näyttäytyi sortopolitiikan huippukohtana, jonka tarkoitus ”oli hävittää maan sotalaitoksen
suomalais-kansallisuus ja tehdä se venäläistyttämispyrkimysten välikappaleeksi.”89 Armeijan lakkauttaminen vahvisti suomalaisten katkeruutta
ja oli tärkeä käytevoima itsenäisyysajatuksille.
Itsekin jääkäripataljoona 27:ssa palvellut Tuompo legitimoi jääkäreiden toimintaa suomalaisten pitkään jatkuneilla itsenäistymispyrkimyksillä ja ”venäläissorrolla”. Oman sotilaskoulutuksen puuttuminen kannusti jääkäreitä hakemaan sotaoppinsa Saksasta, kun Ruotsista ei tukea
tullut. Sotilaskoulutus keskittyi käytäntöön, sillä pyrkimyksenä oli luoda
joukko, ”joka tarpeen vaatiessa kykenisi johtamaan Suomessa mahdollisesti puhkeavaa aseellista nousua”. Kirjoitus päättyi jääkärimarssin alkusanoihin ”Syvä iskumme on, viha voittamaton!”90
Myös jääkäreihin kuulunut K. L. Oesch kirjoitti 1958, että vasta kenraalikuvernööri Bobrikovin ”häikäilemätön sortopolitiikka” mursi suomalaisten keisarille osoittaman lojaalisuuden, ja vuonna 1910 Suomeen
ulotettu yleisvaltakunnallinen lainsäädäntö sinetöi vastarintatahdon.91
Viimein maailmansodan alettua ”[m]aahamme levisi venäläinen komento, sotilasmielivalta, poliisi- ja santarmivakoilu”, jonka jälkeen nuoret
opiskelijat katsoivat, että heilläkin oli oikeus noudattaa omia sääntöjään.
Lopulta Saksaan lähti iso joukko sotilaskoulutukseen.92 Mikolan mukaan jääkärit lähtivät ”valmistautumaan” heille sälytettyyn kansalliseen
tehtävään: ”Näistä, jääkäreistä, muodostui vapaustaistelun teräksinen
kantajoukko.”93 Kukaan kirjoittajista ei, toisin kuin useat myöhemmät
tutkijat, pitänyt jääkärien toimintaa maanpetoksena, vaan korostetun
kunniakkaana ja isänmaallisena tekona. Siinä mielessä kyse oli mitä
suurimmassa määrin kansallisen historiakäsityksen puolustamisesta ja
edelleen vahvistamisesta.94
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Vapaussodan, punakapinan ja kansalaissodan vuosi 1918
Sisällissodan esivaiheet ja taistelut painottuivat luonnollisesti 1920-luvun painoksessa. Teoksessa puhutaan niin vapaussodasta kuin punakapinastakin, ja vain poikkeuksellisesti sodasta käytetään jotakin neutraalimpaa käsittettä kuten ”vuonna 1918 käyty sota”.95 Kolmannessa painoksessa kansainvälisen oikeuden asiantuntija Erik Castrénille (1904–1984)
kyse oli kansalaissodasta, mutta monille muille kirjoittajille ainoa oikea
käsite oli edelleen vapaussota.96 K. J. Mikola pohti 1950-luvun lopulla
sodan nimeä: ”Suomen vapaussotaa sanotaan myös kansalaissodaksi.
Sitä se kiistämättä samalla oli, vaikka sillä toteutettiinkin maamme itsenäisyys.” Koska punaiset perustivat toimintansa venäläisiin ja heidän
apuunsa, sodassa oli silti kyse ”kansallisesti perusolemukseltaan ja päämäärältään” vapaussodasta.97
Tie itsenäisyyteen ei aikalaiskirjoittajienkaan mukaan ollut helppo, vaikka maaliskuun 1917 jälkeen sortotoimet lakkasivat. Kuitenkin
”Suomeen majoitettu kuriton venäläinen sotaväki” aiheutti suuria ongelmia.98 Itsenäistymisvaiheessa Suomen hallituksella oli käytössään
vain vapaaehtoisia suojeluskuntalaisia ja Saksasta tulleita jääkäreitä. Silti
ylipäälliköksi nostetun kenraali C. G. Mannerheimin johtama ”valkoinen talonpoikaisarmeija”, johon kuului edellä mainittujen lisäksi vuoden 1878 asevelvollisuuslain mukaisia asevelvollisia, palautti ”sisäisen
rauhan maahamme ja vapautti sen venäläisen roskaväen kiihottamasta
raivoavasta hirmuvallasta järjestyneihin, Venäjän ikeestä lopullisesti vapautettuihin oloihin”.99
Voittajan näkökulma painottui käsittelyssä, ennen muuta valkoisten
itsensä antama veriuhri. Saksalaisten avusta kirjoitettiin yleensä lyhyesti, vaikka erityisesti huhtikuun päivämuistoissa se noteerattiin, koska
Etelä-Suomen valloituksessa heidän merkityksensä oli suuri. Myös Hannes Ignatius arvosti saksalaisen Itämeren divisioonan suoritusta, vaikka
”omin voimin” toteutettu Tampereen valloitus olikin koko ”vapaussodan
huomattavin voitto”.100
Punaisten ja heitä auttaneiden venäläisten materiaali- ja miehistöylivoimaa korostettiin. Punaisten upseeriaines oli kuitenkin heikkoa,
joukkojen sotilaskuri ja taktinen osaaminen huonoa. Ignatius antoi silti
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tunnustusta joukkojen päättäväisyydelle ja sitkeydelle, mikä kaikkinensa
nosti valkoisten voiton arvoa entisestään.101
Kevään 1918 tapahtumia käsitelleissä erikoisartikkeleissa pyrittiin ainakin näennäisen neutraaliin käsittelyyn, vaikka päivämuistoissa erityisesti venäläisten102, mutta myös punaisten103 syyllisyys kävi ilmeiseksi.
Punaisten hirmuteoista ensimmäinen ja mitä ilmeisimmin sodan luonteelle keskeinen oli Suinulan verilöyly, jossa punakaartilaiset surmasivat
17 jo antautunutta suojeluskuntalaista.104 Silti vasta Tampereen taistelun
jälkeen vetäytyneet punakaartilaiset syyllistyivät Hannes Ignatiuksen
mukaan monilla paikkakunnilla joukkomurhiin.105 Oman Maan kirjoitustyyli oli kaikesta huolimatta aikakauden mittapuun mukaan maltillinen Kouvolan ja Korian tapausten raportointia lukuun ottamatta.106
Valkoisten Varkauden valloituksen jälkeen suorittamat punaisten
teloitukset liitetään juuri punakaartilaisten tekemiin kidutusmurhiin
sekä ”heidän taistelussa osoittamaansa petomaisuuteen”.107 Yksi harvoja kirjoituksissa mainittuja valkoisten puolen alipäälliköitä oli punaisia
kohtaan säälimättömäksi osoittautunut majuri Hans Kalm. Jo aikalaiset
tunsivat valkoisen puolen pahamaineisimpiin teloittajiin kuuluneen Kalmin hirmuteot.108 Hannes Ignatius piti kuitenkin valkokaartin ankaria
kostotoimia ”ymmärrettävinä”, kun kotiseutunsa uudelleen haltuun ottaneet joukot näkivät ”omaistensa veriset ruumiit ja poltetut kotinsa”.109
Vasta Edwin Linkomies monipuolisti tulkintaa kolmannessa painoksessa toteamalla, että ”[v]apaussodan aikana oli tosin kapinallisten taholta suoritettu raakoja veritekoja, mutta järjestyneen valtiovallan ei olisi
pitänyt sallia tapahtuvan sellaista, mikä kapinan kukistumisen jälkeen
olisi ollut vältettävissä.”110 Samaan painokseen kirjattiin myös itsenäistymisen inhimillinen hinta: Mikola totesi ”kansamme” kokonaistappioiksi
noin 24 000 henkeä, joista ”taisteluissa kaatuneina noin 9 000”. Hänen
mukaansa ”sodan aikana murhattiin tai teloitettiin noin 4 000 henkeä ja
erilaisissa onnettomuuksissa ja sotatapaturmissa kuoli noin 500”. Noin
10 000 kuoli vankileireillä.111 Aapo Roselius laskee kuitenkin Suomen
sotasurmat 1914–1922 -hankkeen tietojen perusteella taistelujen yhteydessä ja niiden jälkeen teloitettujen punaisten määräksi noin 10 000,
joten toisessa ja kolmannessa painoksessa ei todellakaan haluttu nostaa esiin valkoisen terrorin laajuutta. Valkoisten hirmuteoista vaiettiin
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pitkään, eivätkä edes toisen maailmansodan jälkeen voimansa tunnossa olleet äärivasemmiston edustajat kyenneet avaamaan tapauksia.112
Toisessa painoksessa ei silti myöskään erityisesti glorifioitu valkoisen
armeijan voiton päivää (16.5.), vaikka vapaussotaa käsittelevässä artikkelissa oli kuva voitonparaatista Helsingissä.113

Tasavallan sotalaitoksen hidas rakentuminen
Toisen painoksen teksteistä huokuu huoli nuoren tasavallan ”sotalaitoksen”114 vajavaisuudesta. Osaorganisaatioita lueteltiin runsaasti, mutta
todellisesta sotilaallisesta voimasta vaiettiin visusti. Upseerikoulutus oli
edelleen 1920-luvun alussa puutteellista, sillä sisällissodan aikaisesta
pikakoulutuksesta ei aikalaisten mukaan ollut tieto-taitovajeiden paikkaajaksi.115 Upseeripula oli ”huutava”, ja sodanajan johtajien tiedot
”sotamiesten kasvatuksesta ja koulutuksesta” vajavaisia.116 Suomen upseerikunnan tuolloinen kirjavuus käy ilmi Aulis J. Alasen 1970-luvulla
tekemästä laskelmasta, jonka mukaan upseeristo koostui itsenäisyyden
alussa 16:sta eri ryhmästä.117
C. G. Mannerheimin sodanajan luottomies, kenraali Hannes Ignatius totesi upseerikoulutuksen olleen vuoden 1918 lopulle saksalaisten
kontrollissa.118 Tästä saksalaiskaudesta ei kovin paljon kirjoitettu, vaikka
saksalaisten vaikutus itsenäistyneen Suomen ensimmäisen vuoden aikana oli ollut poikkeuksellisen vahva. Vasta keisarikunnan tappio maailmansodassa lopetti olotilan, joka olisi jatkuessaan johtanut Suomen vasallivaltion asemaan.119 Upseerikoulutus oli käytännössä rakennettava tyhjästä.
Helsinkiin perustettu kadettikoulu (1919) keskittyi autonomian ajalla
Haminassa toimineen Suomen kadettikoulun sijaan yksinomaan sotatieteelliseen opetukseen. Haminassa puolestaan aloitettiin reserviupseerien
koulutus keväällä 1920.120
Kolmannessa painoksessa kenraaliluutnantti T. V. Viljanen pystyi
ajallisen välimatkan ansiosta analysoimaan aiempaa paremmin tasavallan sotilaskoulutuksen laatua. ”Sotakoulujen” toiminta oli alussa varsin lyhytjänteistä ja tempoilevaa, mutta silti volyymin ja tehokkuuden
kasvu kävivät ilmi: vuosina 1919–1939 upseereiksi valmistui yhteensä
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1 561 kadettia.121 Viljasen mukaan sotien välisenä aikana reserviupseerikoulutuksen ongelma oli aluksi se, etteivät ”Venäjällä palvelleet kenraalit – – täysin omaksuneet sitä katsantokantaa, että reserviin piti saada
sodanajan armeijan tarvitsema suuri määrä reservinupseereja”. Aluksi
koulutuserät olivat vain 150 upseeria vuodessa, ja vasta vuonna 1925
määrä nostettiin 800–1000 upseeriin. Tuskin oli sattumaa, että kirjoituksen eräässä kuvatekstissä mainittiin 1950-luvulla reserviupseereita
valmistuvan vuosittain pari tuhatta. Erityisesti Suomen maavoimien
vahva reservi toimikin jopa tuolla maanpuolustuksen niukkuuskaudella
todellisena ”pelotteena” niin länteen kuin itäänkin.122
Viljanen toi esille sen seikan, että puolustusvoimat123 koulutti kuumeisesti 1920-luvulta alkaen upseereja ja aliupseereja sekä eturintamalle että kotijoukkoihin. Erityisesti sotakorkeakoulua hän piti erittäin
tärkeänä ”Suomen puolustuskykyisyydelle” toisen maailmansodan aikana.124 Sodan aikana koulutustoiminta laajeni merkittävästi, vaikka
jatkosodan alkaminen keskeytti muut kuin kadetti- (maasotakoulu) ja
reserviupseerikoulun (upseerikoulu) kurssitoiminnan.125
Sisällissodan jälkeen suojeluskunnat olivat vähällä tulla lakkautetuiksi. Toisen painoksen kirjoitusaikana Suojeluskuntain yliesikunnan
päällikkönä toiminut ja aikanaan jääkärinäkin kunnostautunut Per Wilhelm Zilliacus ei puuttunut tähän keskusteluun lainkaan, vaan totesi
ainoastaan, että kesällä 1918 annetulla asetuksella suojeluskunnat järjestettiin suojeluskuntapiireihin ja paikallisiin suojeluskuntiin. Keväällä
1919 annettu uusi asetus määräsi järjestön sotaministeriön alaiseksi ja
ainoastaan virka-apua antavaksi elimeksi, mikä selvästi harmitti kirjoittajaa.126 Teksti kääntyi aivan lopullaan mainokseksi, kun kirjoittaja vertasi valtion vähäisiä avustuksia ja yksityisten runsaskätisiä lahjoituksia
toisiinsa. Hämmästyttävän edulliseksi vertailussa osoittautunut suojeluskuntajärjestö oli kirjoittajan mukaan ”huomattavin saavutus, minkä
pitkä kamppailumme venäläistä sortoa vastaan ja itsenäisyystaistelumme on saanut aikaan.”127
Sen sijaan Lotta Svärd -yhdistystä ei mainittu lainkaan toisessa painoksessa, kolmannessakin lähinnä vain sen verran, että järjestö lakkautettiin heti sodan jälkeen suojeluskuntajärjestön tapaan.128 Omassa
Maassa ei ylipäätään käsitelty käytännössä lainkaan naisia sotalaitoksen
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osana tai heidän panostaan yhteisissä ponnistuksissa. Varhaismodernin
ajan sodissa naisilla ja lapsilla oli oma vissi roolinsa huollossa ja avustavissa tehtävissä, joten sotilas- ja siviiliyhteiskuntia oli tuolloin hyvin
vaikea erottaa toisistaan. Luonnollisesti he olivat osa ”Suomen kansaa”,
mutta edes Lotta Svärdin roolia ei suuremmin esitelty kolmannessakaan
painoksessa.129 Sinänsä erilaisia sotaurhoja, soturikuninkaita lukuun ottamatta, esiteltiin vain niukasti, mitä taustaa vasten vakaviin sotarikoksiin vuonna 1918 syyllistyneen Hans Kalmin mainitseminen toisessa ja
kolmannessa painoksessa on silmiinpistävää.130
Toisen painoksen teoreettisin ja visionäärisin sotalaitosta koskeva kirjoitus oli jääkärimajuri Paavo Talvelan (1897–1973) ”Suomen puolustus”.
Talvelan mukaan Suomen tärkein sotanäyttämö tulisi olemaan Karjalankannas, jota kautta ”Venäjä” tulisi aikanaan hyökkäämään Suomeen. Talvela loi uhkakuvan Pietarista kannaksen teitä etenevistä lukuisista jalkaväkidivisioonista sekä Laatokan puolen hieman pienemmistä joukoista.
Vihollisen yhteismääräksi hän laski ainakin 200 000 miestä.131 Ammattiupseerina hän ei tietenkään itse arvioinut suomalaisten mahdollisuuksia
ja vahvuutta, vaan viittasi Suomen olojen asiantuntijan, ruotsalaisen tykistönkapteenin Axel Rappen lukuihin, joiden mukaan Suomen itärajan
puolustamiseen tarvittaisiin ainakin 100 000 miestä.132 Sekä hyökkääjiä
että puolustajia koskevat vahvuusluvut osoittautuivat sittemmin vuosien
1939–1944 valossa alimitoitetuiksi133, mikä ei poista tekstin kiinnostavuutta. Talvela kirjoitti poikkeuksellisen vahvasti henkisestä maanpuolustuksesta: ”Meidän suomalaisten täytyy olla ehdottomasti tietoisia siitä,
että meillä tulee sodassa olemaan aina ylivoimainen vastustaja, lukumäärältään ainakin, emmekä me saa tuudittautua siihen ajatukseen, että
tämä vastustaja olisi heikkohermoinen. Sotahistoria osoittaa päinvastoin,
että tämä vastustaja on sitkeä ja kärsivällinen sodassa.”134

Hävityn sodan yhtenäiset selitykset
Kolmannessa painoksessa oli pakko kirjoittaa monista sotiin liittyvistä asioista varovaisesti, mutta päivämuistoihin upotettiin selkeitä kannanottoja.
Monien vuosisadan ensivuosikymmeniä kosketelleet kirjoitukset olivat sä174 petri karonen ja nils erik Villstrand

vyltään toisen painoksen tyylisiä, ja suurin osa vuoden 1918 sotaan liittyneistä päivämuistoista tiivistettiin sellaisenaan varhemmista esityksistä.135
Myös talvisodan taisteluista kirjoitettiin päivämuistoissa yksityiskohtaisesti, mutta ilman ainuttakaan ylisanaa.136 Sekä talvisodan että
jatkosodan syttyminen kuuluivat kolmannen painoksen hankaliin aiheisiin, mutta molemmista todettiin ykskantaan, että aloittajana oli
kummallakin kerralla Neuvostoliitto. Niinpä jatkosotaa käsittelevän artikkelin aloituskuvan tekstinä oli ”Venäläisten lentohyökkäys Turussa
alkoi 25.6.1941 klo 6.”137 Vasta hyökkäyksen alettua ”Suomen sotavoimat
saivat käskyn ryhtyä vastahyökkäykseen, missä tarkoituksessa ne ylittivät rajan”.138 Erik Castrénin mukaan Suomi ei ”ollut Saksan liittolainen,
vaan ainoastaan ns. myötätaistelija, joka kävi itsenäistä sotaa samaa vihollista vastaan”.139 Sotaan itse syytön Suomi oli vain puolustautunut
hyökkääjää vastaan – silloinkin kun se itse hyökkäsi.140 1940-lukua käsitelleet kirjoittajat olivat kaikki itse olleet keskeisissä tehtävissä sodan
aikana, joten linjaus ei ole lainkaan yllättävä. Esimerkiksi Arvi Korhosen
artikkelin kuvituksessa esiintyi vain rivisotilaita, joiden avulla korostettiin suomalaisten sotilaskuntoa ja sisua.141
Moskovan rauhan sekä Moskovan välirauhansopimuksen raskautta
korostettiin, joskin viimeksi mainitusta Castrén kirjoitti neutraalisti:142
”Välirauhansopimuksen ehdot olivat vielä huomattavasti ankarammat kuin talvisodan jälkeisen rauhansopimuksen, mutta verrattuina samoihin aikoihin tehtyihin Unkarin, Romanian ja Bulgarian
aseleposopimuksiin Suomi kuitenkin pääsi helpommalla välttäen
mm. miehitetyksi joutumisen. Tämä ehkä osittain johtui siitä, että
Suomen armeija oli vielä taistelukelpoinen.”
Vähättelemättä tilanteen vaikeutta Castrén korosti toistuvasti Suomen
erityisasemaa suhteessa muihin Saksan rinnalla taistelleisiin valtioihin,
mikä näkyi muun muassa siinä, että ”ns. sotaansyyllisten” asiassa Suomi sai kuitenkin itse tuomita omat kansalaisensa.”143 Viimeksi mainitun
voi tulkita myös omanlaisekseen hirtehishuumoriksi tai ironiaksi; olihan koko kirjasarjan päätoimittaja, muun muassa Risto Rytistä artikkelin kirjoittanut Edwin Linkomies yksi tuomituista. Myös Väinö Tanner
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ja T. M. Kivimäki laativat teossarjaan laajan tekstin kumpikin: oikeustieteilijä Kivimäen esitystä ”Persoonallisuuden oikeusturvasta” vieläpä
elävöittää ryhmäkuva sotaan syyllisistä.144
Sotalaitoksen kiistaton sodanjälkeinen ahdinko ilmeni, kun esimerkiksi sotilaskoulutusta jouduttiin liittoutuneiden valvontakomission
määräyksestä suuresti supistamaan. Valvontakomissio esimerkiksi
määräsi tammikuun alussa 1945 aloittaneen reserviupseerikurssin
hajaantumaan heti seuraavana päivänä. Reserviupseerikoulutus alkoi
uudelleen vasta lopullisen rauhansopimuksen solmimisen jälkeen eli
keväällä 1948. Valvontakomissio vahti tiukasti myös kantahenkilöstön
jatkokoulutuskursseja, joille sai ottaa vain pienen vuotuisen kiintiön
verran osallistujia. T. V. Viljanen sanoi suoraan, ettei sotilasura sodan
jälkeen houkutellut monia alan epävarmuuden ja huonon palkkauksen
vuoksi.145 Myös Pariisin rauhan (1947) Suomen puolustukselle asettamat
vakavat rajoitukset mainittiin.146
Suomen sotien ylipäällikkö C. G. Mannerheim sai ainoana sotapäällikkönä oman artikkelinsa kolmanteen painokseen. Edwin Linkomies mainitsi vuonna 1959 Suomessa edelleen esiintyneen Mannerheimin henkilöön ja rooliin kohdistunutta voimakasta vastustusta. Jossain määrin
asioita silitellen – muun muassa punakaartilaisten ”ammutaan paikalla”
-käskyn unohtaen – Linkomies piti kritiikkiä epäoikeudenmukaisena,
sillä esimerkiksi keväällä 1918 Mannerheim kantoi hallituksen hänelle
antamaa ”esivallan miekkaa”.147 Ylipäällikön toiminta oli monin tavoin
ansiokasta, eikä vähiten siksi, että hän erosi armeijan johdosta jo toukokuun lopussa 1918 vastustaessaan suomalaispoliitikkojen yleisesti ylistämää saksalaisvaikutuksen kasvua. Linkomies luetteli silti myös useita
Mannerheimin vähemmän onnistuneita suunnitelmia, kuten ajatusta
luovuttaa syksyllä 1939 Karjalankannakselta alueilta Neuvostoliitolle.148

Valmius, velvollisuus ja Venäjä
Sukututkimuksesta ja asutushistoriasta kiinnostunutta kirjailija ja teatterimies Jalmari Finneä (1874–1938) muistettiin 60-vuotismerkkipäivän
johdosta vuonna 1934 huomiota herättävällä tavalla. Hänen kotimaa176 petri karonen ja nils erik Villstrand

kunnassaan Hämeessä sytytettiin yhtä aikaa joukko vainovalkeita, joiden
avulla haluttiin määrittää, olisivatko ne voineet esihistoriallisella ajalla
toimia muinaislinnalta toiselle viestejä välittäneenä merkki- ja varoitusjärjestelmänä. Tällä kokeella pyrittiin havainnollistamaan suomalaisen
esihistoriallisen sotilasorganisaation korkealuokkaisuutta ja osoittamaan
väestön poliittinen tietoisuus.149
Vaikka suomalaiset menettivätkin 1000-luvulta alkaen itsenäisyytensä, ei se koskaan ollut suoranaisesti mikään tappio tai edes ongelma
sinänsä. Oman Maan eri painosten tekstien tarkastelu osoittaa, kuinka
Suomessa organisoitua puolustuslaitosta pidettiin tärkeänä ja pitkään
katkeamattomana jatkuneena traditiona. Kaikkina aikoina miehen velvollisuus oli oman kansansa alueen puolustaminen, mikä kuvattiin organisaatioiden muuttumisesta huolimatta aina poliittisen haavoittuvuuden, historiallisen tehtävän, puolustustahdon ja toistuvien uhrauksien
konteksteissa. Suomi esitettiin jokseenkin kaikissa esityksissä itse syyttömänä osapuolena, joka joutui ottamaan vastaan tavallisesti vieraiden
valloittajien ja hyökkääjien aiheuttamat vitsaukset. Tätä taustaa vasten
tulee entistä ymmärrettävämmäksi keskustelu, jota käytiin ennen muuta
Suomen osallisuudesta toiseen maailmansotaan. Suomi nähtiin vielä
Oman Maan kolmannen painoksen ilmestymisen aikana suurvaltojen
väliin jääneenä ajopuuna, mikä käsitys haudattiin lopullisesti vasta Mauno Jokipiin Jatkosodan synty -teoksen (1987) myötä.150
Kysymys suomalaisten pitkään jatkuneesta asevelvollisuuden perinteestä alkoi ensimmäisessä painoksessa osana laillisuustaistelua, mutta
tulkinnat sen merkityksestä eivät muuttuneet lainkaan painosten välillä vaan päinvastoin vahvistuivat itsenäistymisen jälkeen. Taustalla oli
jatkuvasti eri muodoissaan: aluksi voimakkaammin, sitten hillitymmin esitetty idän uhka ja valmistautuminen idästä tulevaan hyökkäykseen.
Ajatus, jonka mukaan Suomi voitti vuosien 1939–1940 ja 1941–1944
aikana itsenäisyytensä, on suomalaisen identiteettirakenteen keskeisiä
tekijöitä. Suomen taistelu ja sotaveteraanisukupolvien panos toi turvallisuutta 1990-luvun laman aikana samalla tavalla kuin meidän päivinämme, jolloin globalisaation varjopuolet ovat aiheuttaneet perustavanlaatuista epävarmuutta tulevaisuudesta.151
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Onko tämä historiakulttuurinen konfiguraatio vakaa vai tuleeko sodan merkitys vähenemään sitä mukaa kuin 1940-luku jää kauemmas
historiaan? Pilvi Torsti julkaisi suomalaisten historiatietoisuudesta
vuonna 2012 teoksen, joka viittaa siihen, että sodan merkitys suomalaisen identiteetin kantavana rakenteena olisi vähenemässä. Torstin mukaan demokratia, hyvinvointivaltio ja oikeus koulutukseen ovat nyttemmin vähintään yhtä merkittäviä suomalaisten historiatietoisuudelle kuin
oman alueen aseellinen puolustaminen.152 Myös Henrik Meinander
arvioi, etteivät kansakunnan kulminaatiopisteenä ja miehuuskokeena
toimineet talvi- ja jatkosota sekä niihin liittyvät suuret kansalliset kertomukset, joissa hyvinvointivaltio oli hyvin ansaittu kansallinen palkkio,
tule kestämään.153 Tällä tavoin 1800-luvun kansakunnan rakentamisesta alkunsa saanut suomalaisen historiakulttuurin tärkeä osatekijä olisi
tiensä päässä.
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Lakien synty ja oikeudenkäytön ihanteet
Marko Tikka ja Jari Eilola

Lain ja oikeusjärjestelmän synty
Oikeustiede oli 1900-luvun alussa eräs politisoituneimmista tieteenaloista Suomessa.1 Sen poliittisuus sisälsi sekä ulko- ja sisäpoliittisia
että sosiaalisia aspekteja. Tultaessa 1950-luvulle se, miten oikeustiede
esitettiin Oma Maa -sarjan teoksissa, oli kokenut poikkeuksellisen suuren muutoksen. Oma Maa -teossarjan eri painosten antama kuva oikeustieteestä heijastelee kiintoisalla tavalla paitsi aikaansa, myös oman
aikansa historiakäsitystä. Tässä tekstissä tarkastellaan oikeudenkäytön
ja oikeuden kuvaamista Oman Maan eri panoksissa.2
Muinaisuutta arvostettiin jo esimodernissa historiankirjoituksessa ja
antikvarismissa, jotka olivat sen avulla perustelleet vahvistumassa olevien kansallisvaltioiden ja niitä hallitsevien monarkkien asemaa. Vaikka
muinaisuuden asema oli heikentynyt valistuksen aikana, oli sen kuva
jälleen kirkastumassa 1800-luvulle kuluessa. Suomessa siihen vaikutti
kansallisromantiikan lisäksi uusi autonominen asema, joka synnytti tarpeen kartoittaa omaa kokonaishistoriaa. Kansakuntien katsottiin olevan
historian kantavia voimia. Siksi tutkimusta tahdottiin kohdistaa kansallisen tietoisuuden kehitystä edeltäneisiin tekijöihin, joissa kansanhenki ilmentyisi. Näin uusi kansakunta voisi löytää paikkansa ja merkityksensä
maailmanhistoriassa. Tässä kontekstissa muinaisuus sai tärkeän sijan.3
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Kansallisromantiikka ja nationalistinen ajattelu heijastuivat myös
oikeustieteeseen. Lailla ja oikeudella oli ollut Suomessa jo vanhastaan
korkea status, joka korostui entisestään autonomian aikana, kun entisiä,
Ruotsin aikaisia lakeja alettiin noudatettaa johdonmukaisesti käytännön
hallinnossa. Lait ymmärrettiin harmonisen historiallisen kehityksen tuloksiksi. Tästä syystä ne sopivat erinomaisesti omalle syntyalueelleen
eikä niitä ollut tarpeen muuttaa. ”Valtioyö”4 eli vuotta 1809 seuranneet
vuosikymmenet ilman valtiopäivien koollekutsumista auttoi vallitsevien
olojen säilyttämisessä. Oikeusjärjestelmä katsottiin näin osaksi kansallista identiteettiä, jonka ajateltiin pitävän yllä kansallista yhtenäisyyttä
samalla tavalla kuin yhteinen kieli tai kansallinen muinaiskulttuuri. Lait
olivat kansanluonteen peili ja oikeus taas objektiivisen hengen ilmentymää. Arvokkaana pidettiin kaikkea, mikä omassa historiassa nähtiin
poikkeukselliseksi ja erikoislaatuiseksi, koska se mahdollisti eron tekemisen toisiin.5
Koska oikeusjärjestelmän kehitys oli erottamaton osa yhteiskuntakehitystä, oli luonnollista tutkia ja selittää sitä historiallisesta näkökulmasta. Oikeustieteen piirissä syntyikin vaikutusvaltainen historiallinen
koulukunta, jonka mukaan lain ja oikeuden sisältö avautui vain historiallisen metodin avulla. Koulukunta ei kuitenkaan ollut kiinnostunut
muinaisajoista, vaan sen ajanlasku alkoi ruotsinaikaisesta lainsäädännöstä, jonka tutkimukseen myös paneuduttiin. Koko 1800-luvun alkupuoliskon ajan aina valtioyön päättymiseen saakka oikeustieteellinen
tutkimus keskittyi vuoden 1734 lain tutkimukseen ja sen vertailuun
1700-luvun roomalaiseen pandektio-oikeuteen eli käsitelainoppiin. Esimerkiksi J. Ph. Palmén korosti vuoden 1734 lain merkitystä yksityisoikeuden käsitteen muodostuksessa. Tulkintakysymykset tuli hänen
mukaansa ratkaista kotoiselta pohjalta, mikä merkitsi vuoden 1734 lain
ja siihen sisältyvän lainsäädäntöjärjestyksen yksityiskohtien tuntemusta. Koulukunta tähtäsikin oikeudellisten instituutioiden määrittelyyn
loogis-formalististen perusteiden mukaan laadittujen hiuksenhienojen
käsite-erottelujen avulla. Historiallisesta koulukunnasta oli enää lyhyt matka oikeuspositivismiin, jossa vallitseva positiivinen oikeus sai
oikeuden ylimmän auktoriteetin aseman. Laki ja oikeus sulautuivat
yhteen.6
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Taistelussa autonomian puolesta historiantutkijat muodostivat kolmannen rintamalinjan juristien ja käytännön poliittisten toimijoiden
rinnalle. Nämä historiantutkijat olivat suurimmalta osalta fennomaaneja
ja myöntyväisyysmiehiä, jotka käyttivät juristeja joustavampia menettelytapoja. Siitä huolimatta hekin ymmärsivät tutkimustyönsä ja poliittisen
toiminnan toisistaan erottamattomiksi eivätkä pitäneet kytköstä uhkana
oman tutkimuksensa tieteellisyydelle. Käytännössä tutkimuksesta kuitenkin muodostui tarkoitushakuista ja se tuotti tutkijoiden omaa näkökulmaa tukevia tuloksia.7
Omaan Maahan kirjoittaneiden historiantutkijoiden suhde vuotta
1809 edeltäneeseen historiaan poikkesi oikeustieteilijöiden näkökulmasta. Kameralistinen koulukunta oli kartoittanut aktiivisesti esimodernia aikaa ja tuotti jo 1800-luvun viimeisten vuosikymmenten aikana
monipuolisen, joskin taloudellisiin ja hallinnollisiin oloihin painottuneen kuvan Suomen oloista 1500-luvulta 1700-luvun alkupuolelle.
Venäläistämiskausien paine ohjasi omalta osaltaan historiantutkijoita
esimodernia aikaa koskevan tutkimuksen pariin esimerkiksi bonsdorffilaisen koulukunnan piirissä. Myös voimistuva kulttuurihistoriallinen
koulukunta, jonka edelläkävijöinä mainitaan J. R. Danielson-Kalmari ja
Oman Maan päätoimittaja E. G. Palmén, ulotti katseensa vuoden 1809
taakse. Koulukunta korosti perinteisen poliittis-individualistisen näkökulman sijasta suurten joukkojen ja pitkien kehityslinjojen merkitystä.
Ilmiöiden historiallisten juurien selvittäminen merkitsi koulukunnan
edustajille vähintäänkin tärkeää taustatietoa nykyajan ja esiintyvien ongelmien ymmärtämisessä. Suuntauksen piirissä Suomea ja suomalaisia
ei myöskään samaistettu poliittisesti tai maantieteellisesti määriteltyyn
valtioon, vaan kysymys oli kulttuurisesta ja etnologisesta ryhmästä. Kansakuntaa tutkimalla Suomen ja suomalaisten tutkimus oli ulotettavissa
aina muinaisaikoihin saakka.8
”Historiantakaisilta ajoilta” oli vain vähän tietoa suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä tai siinä vallinneesta oikeusjärjestyksestä. E. G.
Palménin lähtöoletuksena oli ”alkuperäisimpienkin yhteiskuntien” jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien keskinäisyys: ”Itsensä säilyttämisen vuoksi yksityisen on täytynyt suostua itsensäkieltämiseen; hän on
ollut pakotettu edes rajoitetussa määrässä luopumaan omien viettiensä
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ja oman tahtonsa tyydyttämisestä tunnustaakseen muiden etuja, muiden tahtoa.” Tästä kasvaneella kohtuullisuudella oli hänen mukaansa
”tärkeä tehtävänsä ihmisen siveellisen luonteen, vieläpä koko historiallisen kehityksen muodostumisessa”.9
E. G. Palménin teksti on ymmärrettävä niin, että yksinkertaisimmassakin muodossaan yhteiskunnan täytyi olla jollakin tavalla jäsentynyt,
jotta se voisi toimia. Hänen näkemyksensä pitää kuitenkin lisäksi sisällään tärkeän ihmisten toimintaa koskevan otaksuman. Ihminen ei
ottanut luonnostaan huomioon yhteistä etua tai oman yhteisönsä toisten ihmisten tarpeita vaan keskittyi omien tarpeidensa tyydyttämiseen.
Yhteisten etujen huomioiminen ja epäitsekäs toiminta toisten kanssa
edellytti ihmisen ulkopuolelta tulevaa sääntelyä ja pakkoa. Suotuisissa
oloissa ne saatettiin ajanoloon sisäistää, jolloin niistä tuli ihmisestä itsestään lähteviä toimintatapoja. Näin luonnostaan villistä ja viettiensä
vietävissä olevasta ihmisestä muokkautui sivistynyt kulttuuriolento.
Palménin teksti havainnollisti kulttuurihistorian piirissä omaksuttua
kollektiivista näkökulmaa. Samalla se toi esille toisen, hänelle ja fennomaanisille historiantutkijoille tyypillisen voimakkaan evolutionistisen
edistysuskon. Historia kulki eri yhteiskuntamuotojen kautta täydellistymistään kohden. Kuhunkin kehitysvaiheeseen parhaiten soveltuvat yhteiskunnallisen järjestyksen ja elämän muodot pääsivät valtaan ja jättivät
kestävimmän perintöaineksen seuraavan jakson pohjaksi. Näkökulma
korosti pitkiä jatkumoita ja historiallisen kehityksen lineaarisuutta. Se
myös mahdollisti venäläistämiskausien tai kielitaistelun kaltaisten jaksojen selittämisen ohimeneviksi poikkeamiksi.10
Ruotsalainen lainsäädäntö ja oikeusjärjestelmä tulivat Suomeen
yhtä aikaa kristinuskon kanssa. E. G. Palmén selitti, ”ettei maailmanhistoriassa ole toista niin eheätä kuvaa kansallisesta ja kansanvaltaisesta kehityksestä kuin se, johon Suomen kansa historiallisten tapausten
ohjauksesta sai liittyä”11. Olennaista oli, että ruotsalaisen järjestelmän
sisäistäminen onnistui mitä parhaimmalla tavalla. Se ei tukahduttanut
kansaa vaan pikemminkin auttoi sitä kehittymään.
Kivutonta omaksumista selitettiin sillä, että ruotsalaisen järjestelmän
käsitteet ja laitokset sopivat hyvin täällä vallinneisiin järjestelmiin. Kysymys oli siis olettamuksesta, että meilläkin vallitsi pohjimmiltaan sa182 marko tikka ja jari eilola

mantyyppinen maakuntajakoon perustuva käräjälaitos kuin Ruotsissa.
Näkemys perustui siihen, että tällainen germaaninen oikeusjärjestelmä
tunnettiin sukulaiskansalta Virosta.12 Näin Suomi tuli kahdella tavalla
sidotuksi länsimaiseen oikeudelliseen kehitykseen.
Etenkin Kaarlo Ignatius korosti germaanista oikeutta kansan oikeutena. Käräjät olivat kokous, jonne yhteiskunnan vapaat ja täysi-ikäiset
miehet kokoontuivat päättämään yhteisistä asioista. Menettelyn tarkoituksena oli saada aikaan asianomaisten kesken sopimus ratkaisusta ja
todistelusta. Ratkaisijana toimi koko käräjärahvas, joka samalla muodosti oikeusistuimen. Oikeudenkäyntimenettely oli täysin suullinen ja
julkinen eikä ”minkäänlaisia muutoksenhakukeinoja ollut, sillä kansaa
ylempää tuomaria ei ollut”. Kansanvaltaisuus näkyi siinäkin että kihlakunnantuomarit samoin kuin laamannit olivat alun perin kansan keskuudestaan valitsemia edusmiehiä.13
Tulkinta germaanisesta oikeudesta ja etenkin siihen liittyneestä patrilineaarisista muinaispohjoismaisista suvuista yhteiskunnan ytimenä
on saanut runsaasti kritiikkiä. Sitä on pidetty 1800-luvun kehitysajattelun tuottamana myyttinä, jolle ei ole yksiselitteistä tukea lähteistöstä.
Kriitikkojen mukaan toisenlaiset lojaalisuus- ja alistussuhteet ohittivat
suvun paljon varhaisemmassa vaiheessa. Näyttää pikemminkin siltä,
että nykyisenkaltainen perhe on ollut yhteiskunnan perusyksikkö koko
sen ajan, jolta on luotettavia lähteitä.14
Ruotsalaisen oikeuslaitoksen ja lain leviäminen Suomeen muodosti
Omassa Maassa hyvin jäsennellyn nousujohteisen kehitystarinan. Samalla se loi esihistorian vuoden 1734 laille. Yhtenä linjana kulki oikeuden
kehittyminen mielivaltaisuuden mahdollistavasta suullisena tietona säilytetystä tapaoikeudesta kohti kirjoitettua lakia. Ensimmäisenä vaiheena
olivat keskiaikaiset maakuntalait, joita seurasivat myöhemmin maan- ja
kaupunginlait. Nämä keskiaikaiset lait, joita myöhemmin täydennettiin
erilaisin asetuksin, olivat käytössä aina vuoden 1734 Ruotsin valtakunnan
lain käyttöönottoon saakka. Laeista oli käytössä erilaisia versioita, kunnes
1600-luvun alussa saatiin toimitettua yhtenäinen, painettu lakieditio.
Oman Maan kirjoittajien suhtautuminen keskiajalta lähtien kasvaneeseen kuningasvaltaan ja merkitykseen lainsäädännölle oli kaksijakoinen.
Esimerkiksi E. G. Palménille se merkitsi varhaisessa vaiheessa ”kansan
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ikivanhan lainsäätäjäoikeuden vaarallista kilpailijaa”. Toisaalta kuninkaiden toiminta nähtiin arvokkaana juuri kirjoitetun lainsäädännön yhtenäistämisessä: yhdenmukainen painettu maan- ja kaupunginlaki oli
”tarmokkaan” Kaarle IX:n saavutus, vuoden 1686 kirkkolaki taas ”Kaarle
XI:n horjumattoman tahdon ansio”15.
Kertomus lakien synnystä on nykyäänkin samanlainen joitakin yksityiskohtia lukuun ottamatta. Oman Maan kirjoittajienkin edustaman
perinteisen oikeushistoriallisen tulkinnan mukaan maakuntalait koostuivat useasta eri-ikäisestä kerrostumasta: oli paikallista tapaoikeutta,
statuutteja ja uudempaa eurooppalaista vaikutusta. Tapaoikeuden oletettiin juontuvan esikristillisestä oikeusperinteestä ja edustavan tässä mielessä kansan tarpeista ja sen tarpeisiin syntynyttä lainsäädäntöä, vaikkakin ne merkittiin ylös kehittyneemmän yhteiskuntavaiheen aikana.16
Nykytutkimus pitää kuitenkin esikristillisen perinteen ja tapaoikeuden
vaikutusta vähäisenä. Se myös korostaa, että lait syntyivät kuninkaan,
kirkon, ylimysten ja talonpoikien keskinäisen valtataistelun tuloksena.17
Toisena lankana juoksi oikeudellisen järjestelmän muodostuminen.
Varhaisista käräjistä muotoutuivat ensin kihlakunnan- ja raastuvanoikeudet, joiden päätöksistä alamaiset saattoivat vedota korkeinta valtaa
käyttävään kuninkaaseen. Hallinnon kehittyessä alioikeuksien ja kuninkaan välille tuli hovioikeus, jonka tehtävänä oli valvoa alioikeuksien
toiminnan lainmukaisuutta.
Koska Oman Maan ruotsinaikaisen oikeuslaitoksen kuvauksessa oli
pohjimmiltaan kysymys normatiiviseen aineistoon perustuvasta rakennekuvauksesta, jossa ei otettu kantaa oikeuslaitoksen toimintaan käytännössä, se oli myös yllättävän kestävä. On vaikea löytää Antti Hannikaisen
vuonna 1958 ilmestyneestä lainsäädännön ja oikeuslaitoksen historiasta
mitään sellaista vivahdetta tai painotusta, joka poikkeaisi radikaalisti Ignatiuksen tai Palménin vanhemmista teksteistä. Hannikaisen näkemys
ei kuitenkaan ollut yhtä suoraviivaisen evolutionistinen. Hänkin painotti
kirjoitetun lain merkitystä, mutta ei pitänyt sitä suoraan yhteiskunnan
korkeamman kehityksen merkkinä vaan liitti sen yhteiskunnallisten ja valtiollisten laitosten muodostumiseen ja lainsäädäntövallan sovelluksiin.18
Oikeastaan ruotsalaisen lain ja oikeuden menestystarinassa oli vain
yksi pieni särö – ja se koski kieltä. Heikki Ojansuu harmitteli suomen184 marko tikka ja jari eilola

kielisten (lain) käännösten nihkeää päätymistä painettuun asuun. Kun
suomalaiset kerran pitivät suomen kielen käyttöä oikeudessa mitä luonnollisimpana asiana ja kun Suomessa virkaa hoitavan virkamiehen odotettiin osaavan ruotsin ohella myös suomea, olisi ollut kohtuullista, että
keskeiset lakikirjat olisi käännetty suomeksi aivan kuin osa kuninkaallisista kirjeistä, asetuksista tai kirkollisista asiakirjoista ja määräyksistä.
Näin ei kuitenkaan ollut tapahtunut, vaikka suomalaisia ei voinut yrittämisestä moittia. Yksi jos toinen näytti Ojansuun mukaan käännöksiä
tehneen – ja useimmiten omasta harrastuksestaan ja ilman korvausta.
Kruunu puolestaan piti lain suomennoksen painamista periaatteessa
hyvänä ajatuksena, mutta käytännössä asian tielle tuli aina jotain: sotakustannukset imivät varat, asia hautautui hallintoon ja lopulta jäätiin
odottamaan vuoden 1734 lain valmistelua. Suomenkielisellä lakikirjalla
ei ollut kovin suurta prioriteettia.19
Mikä merkitys suomenkielisillä lakikokoelmilla sitten Ojansuun mukaan oli tai olisi voinut olla? Herra Martin lainsuomennoksella oli hänen
mukaansa ollut todella käyttöä, minkä todistivat useat säilyneet käsikirjoitusversiot. Vuonna 1759 lopulta kansiin saatu vuoden 1734 lain suomennos takasi että ”maksukykyinen suomalainen talonpoikakin saattoi
tutustua voimassaolevan lain häntä koskeviin määräyksiin”20. Muuta
oikeudellista merkitystä sillä ei sitten ollutkaan, koska hovioikeus oli
linjannut pikkuvihan jälkeen, että oikeuksien tuli käyttää yksinomaan
ruotsinkielistä alkutekstiä.21 Ojansuun näkökulma lainkäännöksiin ei
kuitenkaan ollut oikeudellinen vaan kielellinen. Lait olivat suomen kielen varhaisia monumentteja, joiden julkaisematta jääminen esti suomen
nostamisen lakikieleksi. Toisaalta myöhäisemmissä arvioissa on korostettu vuoden 1734 lainsuomennosten merkitystä suomalaisen lakikielen
perustana. Suomentajat joutuivat tuolloin luomaan erikoissanastoa, joka
on osittain edelleen käytössä.22
Omassa Maassa korostettiin vuoden 1734 yleisen lain merkitystä nimenomaan autonomian aikaisena perustuslakina, joka sitoi Suomen
osaksi läntistä oikeuskulttuuria. Laajemmin tarkasteltuna se on kuitenkin tuorein yhtenäinen lakikirjamme. Heikki Ylikankaan mukaan
yleinen laki oli myös ensimmäinen lakikokoelma, jossa Olaus Petrin
tuomarinohjeita laajasti seurattiin ja jossa niiden periaatteita muutettiin
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lain muotoon.23 Keskustelu tuomarinohjeista ei näytä kuitenkaan Oman
Maan kirjoittajia suuremmin kiinnostaneen. Olaus Petri esiintyy kirjasarjan sivuilla uskonpuhdistajana ja jopa näytelmäkirjailijana, mutta ei
oikeudellisena ajattelijana.

Itä paha, länsi hyvä
Vuosisadan alun teksteissä korostettiin kautta linjan ruotsalaisen lain
hyvyyttä verrattuna venäläiseen – erityisesti ”kansan oikeustajun” kautta.
Oma Maa ei poikennut yleisestä perustuslaillisesta retoriikasta, jossa
oikeusoppineet ja sivistyneistö tulkitsivat tilanteen ”kansan” oikeuksien
polkemisena. Ruotsin laki ”on sovellettu kansan tarpeiden ja oikeuskäsitysten mukaiseksi”,24 mutta kertomatta jäi, mitä venäläinen laki kirjoittajille edusti. Se tosin oli sanomattakin selvää tilanteessa, jossa pääosa
kirjoittajista näki vuosisadan alun tapahtumat Suomen autonomisen
aseman loukkauksina ja Venäjän harjoittamina sortotoimina.
Aikaansa seurannut lukija saattoi löytää suoria viittauksia itäisen ja
läntisen lainkäytön eroihin muun muassa maanomistusoloista ja lakikodifioimishankkeista kirjoitettaessa. Oireellista oli sekin, että emämaan
ylintä hallintoa tai keisaria ja suhdetta suuriruhtinaskuntaan kuvattiin
oikeastaan vain helmikuun julistuskirjan (manifestin), asevelvollisuusasian ja marraskuun manifestin yhteydessä: nämä kaikki kohdat käsittelivät tavalla tai toisella keisarin ja suomalaisten välistä konfliktia.25
Myös rivien väleistä saattoi halutessaan lukea keisarikunnan ja suuriruhtinaanmaan välisistä oikeuspoliittisista suhteista. E. G. Palménin
teksti ”Itä-Suomen lahjoitusmaista” on tässä mielessä hyvä esimerkki:
lahjoitusmailla ”mahtavain oikuista, oikeuden näkökohdista välittämättä
siellä kerta toisensa jälkeen tuhlattiin rahvaan vaivannäöt vierasten hyväksi.” Palmén korosti, kuinka lahjoitusmailla olivat
”auttamattomassa ristiriidassa – – Suomessa ikimuistoisista ajoista
vallinnut talonpoikaisen kansan itsenäinen asema laillisine turvineen sekä lahjoitusmaiden isännille eri aikoina suodut kaikenlaiset
ukaasit, joihin Venäjän, Itämerenmaakuntien ja Puolan olot olivat
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painaneet leimansa, ja vaikka yksinvaltias olisi ollut oikeutettu milloin hyvänsä kynänvedolla poistamaan edelläkävijänsä erehdykset,
oli perustuslakien noudattamiseen sidottu Suomen hallitus tässä
kohden vaikeassa asemassa – sitäkin vaikeammassa, mitä selvemmin Viipurin läänissä luonnottomatkin oikeudet olivat päässeet
samaa turvaa nauttimaan kuin kaikki muut.”26
On syytä täsmentää, että edellinen virke tarkoitti Palménin tekstissä
nimenomaan Vanhan Suomen lahjoitusmaa-aikaa. Hän tosin muistutti, että esimerkkinä lahjoitusmaille oli Ruotsin läänityslaitos, mutta
sivuutti sen varsin vaivatta. Oikeuksiaan lahjoitusmaihin autonomian
aikana puolustaneet lahjoitusmaaisännät olivat sekalaista sakkia, jonka
vastenmielisyyttä korostaa valloittajakansan isännän ääni: ”Joukossa oli
joku arvoton suunpieksijä, kuten kenraali Kopiew – – näillä miehillä
oli kumupohjana entisten aikojen keisarilliset ukaasit ja ennen kaikkea
mahtavan kansallisuuden itsetunto.”27 Historiantutkijan sijaan kuvaan
astui näin poleeminen toimittaja Palmén, joka ei kaihtanut totuudenvastaisiakaan seikkoja tämän dikotomian läpiviemiseksi.
Palménin toinen teksti ”Lakikodifioimishankkeista Suomessa”28 on
aikansa kuvana niin heikosti verhottu allegoria, että sen julkaisemisen
saattaa selittää ainoastaan lyhytaikainen suojasää, jonka vallitessa kahden sortokauden välissä tällainen teksti saatettiin painaa koululaisia ja
muita sivistettäviä kansalaisia varten.
Venäjän ja Suomen suuriruhtinaskunnan hallinnon yhtenäistämishankkeista 1890-luvulla alkanut perustuslaillinen vastarinta näkyy
Oman Maan sivuilla jopa poikkeuksellisen selvästi. Ensimmäisen vuosikerran painotukset siirtyivät 1920-luvun teoksiin usein sellaisenaan,
edustivathan ne uudessa valtiollisessa tilanteessa voittanutta näkemystä, jota nopeasti rakennettiin kuvitelluksi yhteiseksi käsitykseksi lähihistoriasta. Koska kirjoittajat kokivat, että suomalainen juristikunta ja
sivistyneistö tulkitsivat tapahtumahetkellä venäläiset toimet suuriruhtinaskunnan autonomisen aseman loukkauksiksi, tämä käsitys muuttui
1920-luvulle siirryttäessä kestäväksi tulkinnaksi tilanteesta.29 Se, että
aikalaistulkinnalle oli vaihtoehtoisia tulkintoja, sivuutettiin. Yleisvaltakunnallisen lainsäädännön rikkomukset olivat koskettaneet laajasti suolakien synty ja oikeudenkäytön ihanteet 187

malaista juristikuntaa ja niihin olivat joutuneet ottamaan kantaa kaikki
lakimiehet hovioikeuden presidenteistä jokaiseen lainopin ylioppilaaseen saakka.
Laillisuustaistelu oli koskettanut erityisesti Viipurin hovioikeutta ja
kaupunkien virkamiehistöä, joissa virkamiehet olivat kieltäytyneet toimimasta yleisvaltakunnallisten lakien mukaan. Vuonna 1913 kaksi Viipurin maistraatin ja yhteensä yli kaksikymmentä Viipurin hovioikeuden jäsentä tuomittiin yhdenvertaisuuslain rikkomisesta vankeuteen
ja erotettiin virastaan. Uudenkaupungin, Hämeenlinnan, Lappeenrannan ja Helsingin maistraattien virkamiehiä vastaan nostettujen juttujen
seurauksena laillisuustaistelu vei Pietariin, Krestyn vankilaan yhteensä
puolensataa virkamiestä, useimmat heistä lakimiehiä.30 Tätä taustaa
vasten ei ollut sattuma, että erityisesti lainsäädännön yhtenäistämishankkeet eli lakikodifiointikysymys kirvoitti poikkeuksellisen kitkerää
tekstiä.

Laillisuuskriisin tulkinnat
Laillisuustaistelua käsiteltiin Omassa Maassa tavalla, joka on tässäkin
teoksessa moneen otteeseen todetun mukainen mutta osin myös yllättävä. 1900-luvun alussa, tilanteen ollessa herkimmässä vaiheessaan,
yhtenäistämispolitiikkaa käsiteltiin allegoriana. Toinen keino oli korostaa oikeudenkäytön läntisiä, säätyjen tasa-arvoon ja talonpojan itsenäisyyteen perustuvia juuria. 1920-luvun painoksessa tulkinta oli vahvasti
tunteisiin vetoavaa ja poleemista. Laillisuustaistelu esitettiin osana itsenäistymiskehitystä, kuten toimittaja, historiantutkija Viljo Hytösen
kirjoittamassa artikkelissa ”Suomen itsenäisyys”: ”Kun lainkuuliaiset
virkamiehet kieltäytyivät noudattamasta laittomasti syntyneitä lakeja,
erotettiin heitä joukottain viroista.”31 Hytöselle virkamiesten passiivisessa vastarinnassa ei ollut kyse poliittisesta teosta vaan epäoikeudenmukaisuudesta, kansan oikeudentajun loukkauksesta. Laillisuustaistelu
käsitettiin ajan tavan mukaisesti osaksi pitkää itsenäistymislinjaa, johon ilman erityisiä perusteluja liittyivät myös jääkäriliike ja vuoden 1917
(porvarillisten toimijoiden) poliittinen historia.
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1920-luvun tulkinta oli tunteisiin vetoava, mutta varsin lyhyt. Ehkä
laillisuustaistelun käsittely laajamittaisesti ei ollut mielekästä yleiseen
käyttöön tarkoitetussa populaaris-tieteellisessä julkaisussa asian monitulkintaisuuden vuoksi, koska lukijoiden joukossa oli todennäköisesti
myös entisiä myöntyvyysmiehiä. Vaikeneminen tässä, kuten monessa
muussakin vaikeassa kysymyksessä, oli eräs Oman Maan tekstejä tuottaneen sivistyneistön tapa reagoida asioihin. Jos jostain asiasta oli riski
syntyä oman väen kesken konflikti, siitä vaiettiin.
Kolmannessa painoksessa laillisuustaistelun historiallinen tulkinta
jäi varsin varovaiseksi, mutta tuolloin oikeustaistelu liitettiin enemmän
poliittisen historian kuin oikeuslaitoksen historian yhteydessä käsiteltäväksi: se tuli esiin kirkkohistorioitsijan, myöhemmin arkkipiispa Mikko
Juvan kirjoittamassa tekstissä ”Itsenäisyyden aatteelliset edellytykset”.
Juvan teksti oli pitkän ajanjakson kattava yleiskatsaus, joka lähti liikkeelle A. I. Arwidssonista ja päätyi kirjoitusajalleen tyypillisellä tavalla
kuvaamaan toista sortokautta. Itsenäisyysajatusten pitkä linja esitettiin
kansallisena projektina, jonka laajuutta ja kansallista syvyyttä ei tosin
erikseen korostettu. Poliittinen toiminta oli itsestään selvästi sivistyneistön ja ylioppilaiden käsissä. Kansa näyttäytyy lähinnä objektina, johon
kohdistettiin tarvittaessa ohjausta ja opetusta oikeaan poliittiseen ajatteluun.
Juva käsitteli paljon helmikuun manifestin vastustamiseksi kerättyä
ns. suurta adressia, jopa enemmän kuin artikkelin kokonaisuuden kannalta olisi mielekästä. Tämä johtunee siitä, että suuren adressin avulla
saatiinn kuvattua oikeustaistelua koko kansan taisteluna. Juvalta se onnistui hyvin, kun hankkeen organisaatiota ja toiminnan suunnitelmallisuutta ei kirjoitettu auki. Kansallisen linjan esittämisen jälkeen Juva
nosti esiin poliittisen tapahtumahistorian ja perustuslaillisen historiantulkinnan sellaisenaan. Tulkinnassa oli myös vivahde, joka kytki sen
kirjoittamisajankohtaansa: kuten neuvostovenäläisten historiantulkintojen, suomalaistenkin asema oli joutua ”imperialistisen tsarismin” ikeeseen. Venäjän toimet kuvattiin painostuksena, joka johtui slavofiilisten
asenteiden vahvistumisesta. Tapahtumahistoriaan perustuslaillisten ja
aktivistien tulkinnan mukaan keskeisesti liittyneet reaktiot – suurlakko,
terroriteot, Voima-liiton synty – mainittiin lyhyesti.32
lakien synty ja oikeudenkäytön ihanteet 189

Juvan tulkinnassa ”Suomen kansa” nähtiin edelleen Venäjän sortotoimia vastustavana monoliittina. Poikkeuksena oli lyhyt maininta
jakautumisesta myöntyvyyssuuntaan ja perustuslaillisiin. Itse asiassa
sanaa ”myöntyvyyssuunta” ei edes käytetä eikä tekstissä tuotu esiin sitä,
että sortovuosina olisi vallinnut useita näkemyksiä Suomen asemasta
Venäjän yhteydessä. Esimerkiksi liike-elämän, teollisuuden ja koko talouden vahva side Venäjän-kauppaan ja ylipäätään keisarikunnan valtaviin markkinoihin kuitattiin yhdellä virkkeellä. Siihen nähden, miten
merkittävästä asiasta oli kyse suomalais-venäläisten suhteiden kannalta,
ratkaisua ei perustele muu kuin tulkinnan loogisen sävyn hakemisen
tarve. Työväenliikekään ei esiintynyt itsenäisenä toimijana enempää
kuin perustuslaillinen tulkinta antaa myöten; se oli voimakas liike, joka
ei ymmärtänyt aina toimia ”kansan” edun mukaisesti. Venäläisten roolia
Suomen suuriruhtinaskunnassa kuvattiin kaikille suomalaisille yhteiskuntaryhmille korostetun ulkopuolisena elementtinä. Juva korosti esimerkiksi venäläisten ja suomalaisen kansan eristäytymistä toisistaan
autonomian ajan loppupuolella, ja toi esiin sen, miten myös kansan
käsitys venäläisistä kehittyi negatiiviseen suuntaan.33
1900-luvun alun poliittinen historia – ja oikeustaistelun historia
– esitettiin perustuslaillisen tulkinnan mukaisesti. Näkemys edusti jatkuvuutta Omassa Maassa. Perustuslaillinen tulkinta oli yleisestikin suomalaisessa historiankirjoituksessa kanonisoitu tapa kuvata sortokausia.
Suomalainen historiantutkimus oli jämähtänyt yhteen aikalaisnäkemykseen, joka nähtiin historiankirjoittajien piirissä myös puolustusreaktiona. Tästä näkökulmasta pidettiin kiinni, vaikka esimerkiksi sisällissodasta ja toisen maailmansodan historiasta oli jo tehty ”virallisesta kaanonista” poikkeavia esityksiä. Perustuslaillinen ymmärrys tapahtuneesta sisälsi miellyttävällä tavalla poliittisesti laajaa kirjoa tyydyttävän näkemyksen
”suomalaisten” ja ”kansan” kamppailusta oikeuksiensa puolesta.

Arkipäivän juridiikkaa
Myös käytännön juridiikkaa lähestyttiin Oman Maan teksteissä ja esitetyissä tulkinnoissa mielenkiintoisella tavalla. Suomalaisten alioikeuk190 marko tikka ja jari eilola

sien toiminta oli 1900-luvun alussa puuduttavaa seurattavaa. Usein
kuukaudenkin kestäviä syys- ja talvikäräjiä seurasivat juttumäärän kasvaessa välikäräjät, joissa käsiteltiin muun muassa velkojen perimistä
koskevia riitajuttuja, työoloja, lapsenruokkoa ja erilaisia pieniä riitajuttuja. Kaupungeissa jaettiin tuomioita usein myös sellaisista tapauksista
kuin markkinatappeluista, viinanmyynnistä ja omaisuusrikoksiin liittyvistä jutuista. Asianomistajan nostamien juttujen ohessa käsiteltiin
myös erilaisia merkintäasioita, kuten lainhuudatuksia.34
Suomalainen lakitieteen opiskelija aloitti työuransa hovioikeuden
auskultanttina tällaisilta käräjiltä. Hän toimi käräjäkirjurina, mistä vähitellen yleni asianajo- ja tuomaritehtäviin. Suhde suomalaiseen maalaiskansaan kehittyi näin varsin raadolliseksi. Käräjiä käyneet lakimiehet olivat usein lähtöisin virkamiesperheistä ja yläluokasta, ja heidän
asenteensa juridiseen työhön oli tätäkin kautta oikeudenkäytön kohteita
omalla tavallaan arvottavaa. Tuomittavana ja kuultavana oli usein sellaista kansaa, johon juristeilla enempää kuin muillakaan heidän säätyynsä
kuuluvilla ei ollut muuta yhteyttä kuin se, mikä kyökin puolella ja ulkoovella saavutettiin. Myös koulutuksen luomat arvostukset ja käytännöt
vaikuttivat juristien asenteisiin.
1900-luvun ensi vuosina käytiin vilkasta keskustelua alioikeuksien
oikeuskäytännön kehittämisestä. Ongelmaksi koettiin puutteellisesta
valmistelusta johtuva juttujen käsittelyn pitkittyminen. Tapana oli, että
rahvas ratkaisi pienimmätkin riitakysymykset alioikeudessa. Kysymys
”saako karjalle rakentaa aidan naapuriin vievän tien poikki” kuvasi hyvin
riitajuttujen koko- ja merkitysastetta. Osa riitajutuista oli talonpoikaiselle kansalle perustavaa laatua olevia elinkeinokysymyksiä, samalla kun
ne tuomareille näyttäytyivät liki absurdeina pikkudetaljeina. Mikäli vastaajalla oli nokkela puolestapuhuja, pientäkin juttua saatettiin vedättää
kuukausikaupalla eri konsteilla, vaikkapa vaatimalla riittävien lisätodisteiden esittämistä.
Toinen oikeusteoreetikkoja vaivannut seikka oli juttujen pilkuntarkka
kirjaaminen pöytäkirjoihin ja siitä seurannut käräjäpöytäkirjojen jatkuva
kopiointi asianosaisille. Tämä tapahtui vielä 1900-luvun alussa käsin
kirjoittamalla, mikä tuotti valtavasti lisätyötä – ja jonkin verran myös
lisätienestejä – lakimiehille. Ironisesti voisi sanoa, että alioikeudet pallakien synty ja oikeudenkäytön ihanteet 191

velivat 1900-luvun alussa kansaa liian hyvin – tai ainakin lakimiehet
kokivat, että se tapahtui lakimiesten kalliin ajan kustannuksella.
Oikeudenkäyntimenettelyä kaavailtiin 1900-luvun alun suunnitelmissa joustavammaksi. Pyrkimyksenä oli koota kaikki lausunnot yhteen,
jotta riitajutuissa päästäisiin asian käsittelyyn ja myös ratkaisuun yhdellä
istuntokerralla.35 Muutoksen tarkoituksena oli korostaa tuomarin roolia
riitatilanteen ratkaisijana. Suunnitellut alioikeuksien uudistusyritykset
muuttuivat kuitenkin ikuisuuskysymykseksi.
Alioikeuksissa eletyn arjen rinnalle Oman Maan tekstit antoivat mielenkiintoisen vastavalon. Alioikeudet näyttäytyivät jonkinlaisena pyhänä
toimituksena, joissa nöyrän talonpoikaisen kansan vakaa oikeustajunta
kohtasi sivistyneistön tietopohjaisen auktoriteetin ja jossa nämä yhdessä
ja sopusoinnussa harjoittivat oikeudellista vallankäyttöä. Aikalaistulkinnassa sivistyneistön asema oli vakaana esivallan edustajana jakaa kansan
oikeustajuun istuvia tuomioita. Silmiinpistävästi korostettiin yli säätyrajojen ulottuvaa tasa-arvoa ja kansanomaisuutta: kansa ja sivistyneistö olivat rakentaneet keskinäisen luottamuksen, jota estoitta kuvattiin
ihanteellisesti.
Kirjoittajat korostivat suomalaisen oikeudenkäynnin säädynmukaista
tasa-arvoisuutta ja sitä, että lainsäädäntöä oli kehitetty koko ajan ”kansan” oikeustajun mukaisesti ja säätyjen tasa-arvoa edistävällä tavalla. R.
A. Wreden sanoin ”– – jo lautakunnan [so. lautamiesten] osanotto kihlakunnankäräjien oikeudenkäyttöön antaa tälle kansanomaisen piirteen,
joka on omiaan herättämään maalaiskansan luottamusta. Tämän lisäksi oikeudenkäyntimenettely on alioikeuksissa siksi yksinkertainen, että
useimmissa jutuissa asianosaiset voivat ilman lainoppineen asiamiehen
apua itse ajaa asiansa.”36 Wrede sivuutti maalaisyhteiskunnan rakenteelliset ristiriidat (esimerkiksi torpparikysymyksen, maatyöväestön aseman
ja metsien yhteiskäytön muuttumisen metsänhaaskaukseksi), epäilemättä siksi, ettei niiden mainitseminen kuulunut esityksen muotoon,
ja todennäköisesti myös siksi, ettei hänellä ollut niistä minkäänlaista
käsitystä.
Wrede löysi suomalaisen oikeudenkäytön kansanomaisuudesta yhteiskunnan vakautta tukevia elementtejä: ”Lujarakenteinen sekä samalla
vapaamielinen ja kansanomainen oikeusjärjestys on kansan korkean
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henkisen ja aineellisen kehityksen sekä hyvinvoinnissa, sivistyksessä
ja siveellisyydessä edistymisen tärkeimpiä edellytyksiä.”37 Tätä ”kansan
oikeuskäsitystä” Wrede perusteli historiallisen selityksen kautta: ”rahvas
ammoisista ajoista käräjillä itse oli ollut oikeuden jaossa osallisena”.38
Laki ei tässä tulkinnassa ollut ”ulkoa tai ylhäältä yksipuolisesti annettu,
vaan kansan oman päätännän ja oikeustajunnan tulos”. Tämän ajattelutavan mukaisesti kansan historiallinen oikeuskäsitys ja laillisuustaistelu
osoittautuivat saman asian eri puoliksi, koska Wredelle kyse oli Suomen
ulkopuolelta ja ilman suuriruhtinaskunnan oman kansaneduskunnan
käsittelyä säädetyistä määräyksistä, jotka olivat hänen edustamansa tulkinnan mukaan laittomuutta eli maan oman oikeustajun ja (läntisen)
oikeustradition vastaista.
Wredelle se ”kansa”, josta hän teksteissään puhui, poikkesi suomalaisten demografisesta kansakokonaisuudesta melkoisesti. Wrede tarkoitti kansasta puhuessaan aivan ilmeisesti talonpoikaisväestöä. Vain
vähää myöhemmin hän kirjoitti säätyvaltiopäiviä käsittelevissä muistelmissaan, kuinka yksikamariseen eduskuntaan ja sen kokoonpanoon
verrattuna säätyvaltiopäivillä toimi se osa kansaa, jota Wrede kunnioitti.
Heitä hän kuvasi jopa ihannoivaan sävyyn:
”On henkilöitä, jotka, ollen vailla sitä, mitä tavallisesti sanotaan korkeimmaksi sivistykseksi, omaavat toisenlaisen sivistyksen, joka ei
ole huonompaa laatua, henkilöitä, joilla tosin ei ole kirjatietoja eikä
salonkitottumusta, mutta joissa on elämänkokemuksen, hyvien tapojen ja voitokkaasti suoritetun elämäntaistelun kautta saavutetun
käytännöllisen elämänviisauden ja sopusointuisen maailmankatsomuksen leima. Tästä omintakeiselle talonpojalle ominaisesta sivistyksestä, joka vanhassa talonpoikaissäädyssä oli hyvin edustettuna,
on yksikamarissa verrattain harvoja edustajia.”39
Wreden sopusuhtaista maailmankatsomusta eivät ehkä kuitenkaan
edustaneet metsänhaaskaajat, lapsenruokosta tai viinanmyynnistä käräjille haastetut. Osa kansasta – kuten ikävät asiat yleensäkin – voitiin
tasapainoisen tulkinnan rakentamisen tarpeesta unohtaa kansakuvasta
kokonaan.
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Kansanomaisuuden ohessa keskeinen arvo 1900-luvun alun sivistyneistölle oikeuden jaossa näytti olevan järki. Laki oli ”jumalaista alkuperää, siihen perustuu sen sitova voima, mutta sen säätäminen kuuluu
kansalle. Terveen järjen tulee Jumalan lain perustuksella ja sen nojalla
vahvistaa ja säätää, mitä yhteiskunnan etu vaatii.”40 Tällä korostettiin lain
merkitystä nimenomaan oppineen kansan työvälineenä.
Wreden teksti vaikutti suorastaan vastausviestiltä aikana, jolloin
kansa oli vain hetkeä aikaisemmin suurlakossa näyttänyt voimansa ja
myös osoittanut – erityisesti työväenliikkeen suulla – että sillä oli sivistyneistöstä poikkeavia tulkintoja yhteiskunnasta, laista, oikeudesta ja
järjestyksestä41. Kansan tehtävänä ei ollut asettua kriisissä kuninkaaksi
kuninkaan paikalle, vaan totella sivistyneistöä ja toimia sen ohjauksessa.
Omaan Maahan 1900-luvun alussa kirjoittaneet oikeusoppineet kommentoivat myös tuomarin asemaa oikeudenkäynnissä ja hänen subjektiivista vallankäyttöään. Tämä ei ole kuitenkaan yllättävää kun tiedetään,
että vallankäyttö oli eräs keskeisiä oikeusoppineiden sisäisen debatin
kysymyksiä. Laillisuustaistelun yhteydessä erotettujen tuomarien ja virkamiesten tilalle valittiin perustuslaillisessa tulkinnassa ”epäpäteviä” ja
”epäluotettavia” henkilöitä.42 Itse asiassa tämä perustuslaillinen tulkinta
tilanteesta johti vallan kriisiytymiseen: koko ylimmän virkamieskunnan
vallankäyttö asetettiin lopulta kyseenalaiseksi.
Kuin vastineena tälle tulkinnalle Allan Serlachius kirjoitti tuomarin
vallankäytöstä Jaakko Forsmanin43 henkilökuvan yhteydessä nostamalla
esiin uuden (1889) ja vanhan (1734) rikoslain välisiä eroja. Forsmanvainaja oli nähnyt vanhassa laissa suuren epäkohdan mahdollisuuden
tilanteessa, jossa ”laki ei saata kaikkia rikoksia luetella”, sillä silloin oli
vanhan lain aikana tuomarilla oikeus ”niihin – – sovittaa lainkäskyjä
joissa ei niistä [so. kyseessä olevista rikoksista] ole puhetta”.44 Tällainen
käytäntö saattoi johtaa tuomarin mielivaltaan ratkaisuissa. Tavallaan
sama pelko näyttäytyi siinä, että lakiin liitetyt liian laajat rangaistusasteikot antoivat tuomarille huomattavan päätäntävallan kunkin jutun
kohdalla. Serlachius – joka itse edusti poliittisesti myöntyvyyssuuntaa
– totesi kuitenkin, ettei Suomen rikoslaki poikennut tässä suhteessa
esimerkiksi Ruotsin tai Saksan vastaavista laeista. Serlachius korostaa
pikemminkin myönteisenä seikkana sitä, että laaja rangaistusasteikko
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toisaalta rikoksen vakavuuden ja lieventävien seikkojen suhteen antaa
tuomarille ”verrattain laajan harkintavallan”.45
Serlachiuksen mielestä tätä on ”varsinkin meillä pidettävä suurena
ansiona. Itsenäisessä maassa, joka, milloin se itse tahtoo, voipi muuttaa
lakinsa, saattaa käydä päinsä ottaa tällaisia määritelmiä lakiin. Suomessa, jossa uuden lain saanti ei riipu yksinomaan meistä itsestämme, olisivat ne suorastaan turmioksi.”46 Tämä Serlachiuksen tulkinta puolestaan
sisältää erikoisella tavalla myöntyväisyyssuunnan ajattelua: jos emme voi
vaikuttaa annettuihin lakeihin, on pyrittävä vaikuttamaan niiden soveltamiseen. Näinhän olikin tapahtunut.

Laki ja rankaisu – oikeus teoreettisena rakennelmana
Toisen maailmansodan jälkeen oikeudenkäyntejä ja oikeudenkäyttöä
koskevat tulkinnat erosivat huomattavasti 1900-luvun alun näkemyksistä. Tulkinnat olivat huomattavan teoreettisia, ja teksteissä vedottiin
harvoin historiaan ja kansallisiin perimätapoihin tai edes puhuttiin kansasta lainkäytön kohteena.
Palmén, Forsman ja Serlachius olivat avanneet kansalaisille Suomen
oikeusjärjestystä ja lainsäädäntöä pitkälti rikoslain kautta, sillä sille oli
annettu varsin hallitseva asema vuosisadan alussa. Oman Maan kolmannessa painoksessa lainsäädännön ja oikeuslaitoksen historiaa lähestyttiin
laajana kokonaisuutena, jossa uusi rikoslaki oli vain yksi mutta silti keskeinen osatekijä muiden 1800-luvun jälkipuoliskolla tehtyjen lakiuudistusten (muun muassa kunnallisasetuksen, palkollisasetuksen, kirkkolain,
merilain ja asevelvollisuuslain) rinnalla.47 Laajemmaksi muuttunut näkökulma korosti sitä seikkaa, että yhteiskunnan yleinen järjestys ja instituutiot (kirkko, kunta, armeija) perustuivat lakiin. Näkökulma oli samalla
kuitenkin historiallinen tähdentäessään lakiin perustuvien suomalaisten
instituutioiden rakentumista 1800-luvun jälkipuoliskolla. Aikalaiset eivät
olleet tätä yhteiskunnan kehitystä havainnoineet vaan heidän populaari
selityksensä oikeudenkäytölle tukeutui rikoslakiin, joka tuoreena ja merkittävänä uudistuksena ansaitsi toki paljon palstatilaa mutta myös kuvasteli kirjoittajien suhdetta lainkäyttöön, joka oli pääosaltaan rankaisua.
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Puhuttaessa oikeudenkäyntilaitoksesta keskiössä oli itse oikeudenkäyntiprosessi. Käräjärahvas tai käräjäkansa oli muuttunut riita- tai
rikosprosessin teoreettisiksi käsitteiksi, so. kantajiksi ja vastaajiksi,
syytetyiksi ja asianomistajiksi. Kansa-ominaisuus näyttää kadonneen
ehkä siksikin, että kuka tahansa saattoi – 1940-luvun jälkipuoliskon
tapahtumahistorian valossa – joutua oman maan oikeuden toimien
kohteeksi; vaarassa olivat niin kansa kuin ”herratkin”. Vielä 1900-luvun
alussa tämä oli ollut kirjoittajakunnassa arka kysymys, kirjoittajille kun
oli itsestään selvää, että tämä tapahtui ”laittomasti”, osana autonomisen
Suomen suuriruhtinaskunnan oikeuksien polkemista, mutta tätä ei ollut
voitu suoraan sanoa.
Yhden harvoista viittauksista kansaan, tarkkaan ottaen kansalaisiin,
teki Tauno Tirkkonen, joka totesi, että ”valtiovallalla täytyy olla käytettävissään keinoja, joiden avulla kansalaiset pakotetaan noudattamaan oikeusjärjestyksen käskyjä ja kieltoja”.48 Muutos aikaisempaan lähestymistapaan oli silti huomattava. Samoin kuin lakia säätävä kansanedustuslaitos ja oikeudenkäyntilaitos nähtiin 1950-luvun Suomessa instituutioina,
”kansa” oli yhtenäinen joukko, johon lainkäyttö tarvittaessa yksilöinä,
”kansalaisina”, ”kantajina” ja ”vastaajina” ja toisaalta instituutioiden
(kirkko, kunta, koululaitos, armeija ja niin edelleen) käytänteiden toteuttajana kohdistui.
Vastaavasti itse oikeudenkäyttäjää ei mainittu juuri koskaan, siinä
missä 1900-luvun alussa49 oli oltu huolissaan tuomarin pätevyydestä ja
liian suureksi kasvavasta työtehtävästä. Tuomarin ratkaisujen mahdollisia subjektiivisia perusteita tai vallankäyttöä ei korostettu millään tavalla.
Tuomari ei 1950-luvun Suomessa ollut tämän tulkinnan valossa vallankäyttäjä vaan virkamies, osa hallintoa, ”kirjoitetun lain ja maantavan”50
toteuttaja. Käsite ”maantapa” jäi tosin hämäräksi ja lukijan käsityskyvyn armoille. Viime kädessä riitajutuissa tuomari ratkaisi asian siten
kuin ”maan tapana” oli vastaavissa riitajutuissa aiemmin ollut. Tämä
epämääräiseksi jäävä viittaus oli oikeastaan ainoa viittaus tuomarin vallankäyttöön.
Oman Maan 1950-luvun painoksen oikeuslaitosta koskevan tulkinnan
taustalla voi nähdä yhteiskunnallisen kehityksen, jossa kriisit näyttelivät
pääosaa. Ehkä selkeimpänä, kaikkia koskettavana tekijänä oli sotavuo196 marko tikka ja jari eilola

sien kaikkia elämänalueita rajoittanut sääntelytalous. Säännöstelyn aikaan – aivan kuten jo aiemmin kieltolain aikana – käytännössä kaikista
lainkuuliaisista ja ”normaaleista” ihmisistä tuli poikkeusolojen pitkittyessä vähitellen lainrikkojia. Sotaa seuranneet sotasyyllisyys-, sotarikosja asekätkentäoikeudenkäynnit, joissa ”tuomittavissa” ja ”kriminalisoiduissa” asioissa oli huomattavalle osalle suomalaisia ollut kysymys itsesuojeluvaiston tai olosuhteiden mukaisesta toiminnasta, olivat osaltaan
murtamassa sekä yleisempää että sotaa edeltävän ajan establishmentin
käsitystä oikeudenkäytöstä ja oikeudenkäynnin auktoriteettia. Vastaavasti vuoden 1918 valtiorikosoikeudenkäyntien ja maailmansotien välisen
ajan maanpetosoikeudenkäyntien yhteydessä vasemmisto kyseenalaisti
oikeudenkäytön ja esitti sen valkoisen Suomen oikeudenkäyttönä. Oikeudenkäyttö nostettiin sodanjälkeisessä Suomessa vasemmiston toimesta vahvasti esille, ja vaikka siihen liittyi myös voimakkaita poliittisia
tarkoitusperiä,51 oli debatti mentaalisella tasolla osaltaan vaikuttamassa
myös suhtautumiseen olemassa olevaan oikeuslaitokseen.
Kuluneiden vuosikymmenten aikana oli sekä yhteiskunnan oikealla
että vasemmalla laidalla tapahtunut yhteiskuntamoraalin löystymistä.
Myös tilastot osoittivat erilaisten omaisuusrikosten sekä väkivaltarikosten
kasvua. Vaikuttaa suorastaan siltä, että korostamalla ohimennen sanktioiden merkitystä ja tietynlaista kasvotonta pakkovaltaa sanktioiden
määrittäjänä ja toteuttajana pyrittiin tekemään eräänlaista yhteiskunnan
korjausliikettä. Erityisesti prosessioikeuden professori Tauno Tirkkosen
ja rikosoikeuden professori Brynolf Honkasalon tekstit edustivat pyrkimystä asettaa muuttuneessa yhteiskunnassa uusia rajoja. Konkreettisesti
se tapahtui korostamalla tekojen sanktiivisuutta: niin makaat kuin petaat.
Sodanjälkeisen 1940-luvun laajat, osin väkivaltaisiksi muodostuneet
lakkotaistelut ja viimeisenä vuoden 1956 yleislakko olivat osaltaan vaikuttaneet oikeiston käsityksiin kansasta. Vaikka ”kansa” tästä näkökulmasta toimi joukkona, siihen kohdistuneet sanktiot kohdistuivat kuitenkin lopulta yksilöihin, ”kansalaisiin.” Tätä ajatusta korosti se, miten
käsite ”rikos” avautui Oman Maan lukijalle: 1950-luvun teksteissä rikos
oli edelleen poikkeama, se oli murha, tappo, väkivallanteko, kavallus tai
omaisuusrikos. Valtio- tai maanpetosta tai poliittisia oikeudenkäyntejä
ei mainittu ”rikoksina” lainkaan.52
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Tarkemmin suhdetta oikeudenkäytön kohteeseen täytyy 1950-luvullakin hakea rikollisuutta ja rikosoikeutta käsittelevistä teksteistä, ja niiden
tulkinta poikkeaa sekin radikaalisti aikaisemmasta. Vuosisadan puoliväliin tultaessa oikeustieteessä oli tehty tavallaan synteesi vuosisadan alun
kaksijakoisesta ajattelusta rikollisuuteen johtavista syistä.53 Rikollisuus
oli yksilötekijöiden ja yhteiskunnallisten tekijöiden summa. Tätä kompromissiratkaisua helpotti alkoholi, sillä Veli Verkkoon tukeutuen voitiin
väkivaltatilastojen historiallisessa tarkastelussa osoittaa, että alkoholin
saatavuus ja alkoholin käytön ryöstäytyminen käsistä poikkeusaikoina
aiheutti huomattavan tilastollisen kasvun väkivaltatilastoihin.54
Pohtiessaan väkivaltarikollisuuden kehitystä historiallisesti Brynolf
Honkasalo yhdisti vaivattomasti väkivaltarikollisuuden kehitykseen poliittisen historian tapahtumat, joiden hän luonnehtii olleen ”ankarien
sisäisten ja ulkoisten järkytysten aikaa kansamme elämässä”. Tilastoissa kuitenkin näkyi selitystä vastaan kulkeva trendi, josta ensimmäisen
maailmansodan aika erottuu selkeimpänä havaintona: tällöin väkivallantekojen määrä kääntyi huomattavaan laskuun levottomasta ajasta huolimatta. Honkasalo tosin selitti tämän johtuvan juuri ”ankarasti voimaan
saatetusta alkoholikiellosta”.55 Erikoista kylläkin, juuri Honkasalo ryhtyi
näihin aikoihin kritisoimaan Veli Verkon tulkintaa suomalaisista ”murhaajakansana”.56 Tulkinta alkoholin vaikutuksesta henkirikostilastoihin
oli oikea, mutta tiedon kansainvälinen levittäminen oli virhe. Honkasalo
myös vaikeni 1920-luvun henkirikostilastojen yhteydessä kieltolaista ja
sen mahdollisista vaikutuksista henkirikosten määrään.
Honkasalo mainitsi henkirikollisuuden korkean tason selittäjänä
erikseen molemmat sortokaudet, ja sisällissodan erityisesti sitä seuranneiden vuosien väkivaltaa selittävänä tekijänä. ”Kun murhasta ja
tahallisesta taposta tuomittuja v. 1895 oli miljoonaa asukasta kohti vain
5,54, niitä v. 1926 oli 26,13”, Honkasalo totesi ja jatkoi: ”Erittäin merkille
pantavat ovat 1918-vuoden väkivaltarikollisuutta osoittavat alhaiset luvut,
jotka eivät saa selitystään yksinomaan alkoholikiellosta, vaan myös mainittuna vapaussodan vuonna vallinneista muista olosuhteista.”57 Tähän
ilmaisuun Honkasalo muotoili sen seikan, etteivät poikkeusolosuhteissa
sen enempää normaali yhteiskunta kuin sen tilastointijärjestelmätkään
toimineet siten, että luotettavia tilastotietoja olisi saatavissa. Kun nyt tie198 marko tikka ja jari eilola

detään, miten suuresta inhimillisestä katastrofista eri kuolintapoineen
oli kyse, Honkasalon muotoilua voi pitää melko suurena hurskasteluna,
vaikka tiedämmekin, ettei Honkasalolla eikä hänen aikalaisillaan ollut
vielä ristiriidatonta tietoa vuoden 1918 väkivaltakuolemien määrästä.58
Honkasalon tulkinnassa vakava väkivalta oli sidoksissa yhteiskunnan
kriisitilaan, jonka sopivissa olosuhteissa alhaiset vietit ja rikollinen toimintakulttuuri pääsevät valloilleen. Tätä käsitystä näyttivät tukevan myös
havainnot omaisuusrikosten kasvussa heti sodan jälkeeen, jolloin olosuhteet – melkoisen varmasti Honkasalon näkökulmasta – olivat nimenomaan yhteiskunnallisesti epävakaita. Ajatuksessa yhteiskunnan häiriötilan ja valloilleen päässeiden rikollisten viettien yhteydestä oli paljon samaa kuin sivistyneistön vuoden 1918 sotaa käsittävässä selitysmallissa.59
”Sosiologinen koulu on korostanut ympäristötekijäin vaikutusta, kun
sen sijaan biologinen suuntaus on ollut taipuvainen antamaan suuremman merkityksen yksilöllisille ominaisuuksille”,60 Brynolf Honkasalo
totesi. Honkasalon oma näkökulma lähestyi tässä kuitenkin yksilöteoreettisia tulkintoja: hän tulkitsi yksilön taipumusten vaikuttavan ympäristötekijöitä voimakkaammin rikoksiin syyllistymiseen henkilöillä,
jotka hän määritteli kroonisiksi rikoksenuusijoiksi. Oli siis luonteeltaan
rikollisia ja onnettomia sattumalta rikokseen sortuneita, ”tilaisuus tekee
varkaan” -tyyppisiä rikoksentekijöitä.
Yksilötekijöistä professori Honkasalolla – kuten monella muullakin
hänen sukupolvensa juristilla – oli lakimiesuraltaan hyvin konkreettista
kokemusta, olihan hän toiminut sisällissodan jälkiselvittelyissä kenttäoikeuden puheenjohtajana Raumalla.61 Sisällissodan ”jälkiselvittelyiksi”
nimetyssä väkivallassa lakimiehet olivat tuomitsemassa henkilöitä, jotka
heidän näkökulmastaan tarkasteltuna olivat juuri samalla tavalla joko
”pahempia” tai sattumalta rikokseen (kapinaan) osallistuneita raukkoja. Itse asiassa tähän jaotteluun oli ohjeistanut jo kenttäoikeuksissa ja
sittemmin valtiorikosoikeuksissa käytetty luokittelumekanismi. Ensimmäiseen luokkaan kuuluva oli johtavassa asemassa rikoksia tietoisesti
tehnyt henkilö, toiseen ja kolmanteen luokkaan kuuluvat tekoihin viekoiteltuja tai mahdollisesti jopa syyttömiä.62
Eräs asia ei ollut puolessa vuosisadassa muuttunut, nimittäin oikeuslaitoksen uudistaminen. ”Suomen oikeudenkäyntilaitos ei enää vastaa
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nykyisen yhteiskuntakehityksen vaatimuksia. Pahimpana puutteellisuutena on lainkäytön hitaus”,63 kirjoitti Tauno Tirkkonen. Käytännössä sama asia kuin aiemminkin, alioikeuksien oikeudenkäynnin hitaus,
koettiin edelleen oikeudenkäytön perusongelmana. Riita- ja rikosasioissa käytetty vapaa todistusteoria edellytti, että oikeudenkäynnissä oli oltava kaikki näyttö käytettävissä yhdellä käsittelykerralla. Jos näin ei ollut,
vastapuoli anoi käsittelyn lykkäystä.

Mistä ei puhuta kun puhutaan oikeudenkäytöstä
Oman Maan juridiikkaan ja oikeusjärjestykseen liittyvissä teksteissä
ei käsitelty vuoden 1918 valtiorikosoikeuksia eikä kysymystä valtio- tai
maanpetoksesta. Edes laillisuustaisteluun ei viitata kuin ohimennen.
Lainsäädäntöä ja oikeuslaitoksen historiaa ennen itsenäisyyttä selvittäessään Antti Hannikainen totesi, että ”[t]ämän esityksen puitteisiin
ei kuulu tehdä selkoa siitä taistelusta, jota käytiin maamme oikeuksien
puolustamiseksi miltei koko Venäjän vallan loppuajan”.64 Hannikaisen
toteamus osoittaa, että halua ilmeisesti olisi ollut. Kyseessä oli sekä toimituspoliittinen että ajatuksellinen valinta: yhtä lailla kuin laillisuustaistelu, toista maailmansotaa seuranneet sotasyyllisyys- ja asekätkentäprosessit oli selkeästi sijoitettu käsiteltäviksi poliittisen historian yhteydessä.65 Ratkaisu tuntui viestittävän ajattelua, jonka mukaan edellä mainitut
prosessit eivät olleet oikeudenkäyttöä lainkaan vaan politiikkaa. Vaikka
näkemys oli oikea, on häkellyttävää havaita, että ratkaisu oli kaikessa
hiljaisuudessa tehty jo 1950-luvulla, ja se käsitti myös poliittisen kentän
vasemman laidan rankaisun historian. Oma Maa vaikenee käytännössä
kokonaan myös vuoden 1918 sotaan ja 1920-luvun sisäpolitiikkaan liittyvistä poliittisista oikeudenkäynneistä.
Vaikenemiseen oli keskeisenä syynä lähihistorian kipeys ja aikalaisten kyvyttömyys käsitellä tapahtumia. Toisen tekijän muodosti akateemisesti rakennettu aikakauden historiakuva. Historiakuvaan, jossa vapaussodan taistelujen päätyttyä valkoisessa armeijassa sotineet vapaussoturit
palasivat kukitettuina kotiinsa ja aloittivat kevätkynnöt, eivät valtiorikosoikeudet, ja vielä vähemmän sitä ennen harjoitettu väkivalta, sopineet
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lainkaan.66 Valtiorikosoikeuden juttujen kesän 1918 aikana paikallissuojeluskunnille tuottaman paperityön mainitseminen ei kuulunut kirjoitetun historian piiriin eikä myöskään Oman Maan kirjoittajien ajatteluun
siitä, mistä historiassa kirjoitettiin.
Valtiorikosoikeus ja valtiopetos- ja maanpetostuomiot olivat kirjoittajien näkökulmasta välttämätön paha, joka yhteisen hyvän nimissä ja
kansakunnan historian säröttömyyden kannalta oli parempi unohtaa.
Vielä haastavampi kysymys olivat 1920-luvulla kommunistisille soluille
langetetut maanpetostuomiot, joiden käsittelyn esti oletettavasti jo jonkinlainen kirjoittajien itsesuojeluvaisto; olivathan tuolloin hovioikeudessa maanpetoksista tuomitut nyt arvostettuja poliitikkoja.67
Tapahtuneen ja kirjoitetun historian välinen kuilu konkretisoitui
vasta Oman Maan ollessa painossa, kun sama kustannusyhtiö julkaisi
Väinö Linnan romaanitrilogian Täällä Pohjantähden alla. Sen kuvaukset
kenttä- ja valtiorikosoikeuksien toiminnasta kuvastivat oikeudenkäytön
kohteiden kokemuksia eivätkä saavuttaneet välitöntä ymmärrystä siinä sivistyneistössä, joka Omaa Maata kirjoitti. Myöhemmin trilogian
ymmärtäminen saattoi jossakin katsannossa mennä jo jopa yli tarpeen.
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Terveys ja sosiaaliturva
kansakunnan rakentajina
Minna Harjula

Johdanto
”Valtakunnan varttuminen ja edistyminen riippuu riittävän suuresta asukasluvusta, jolla ahkeruuden ja tiedon ohessa on voimaa
ja terveyttä voidakseen yhteishyväksi työtä tehdä.”1
Oman Maan artikkelissa vuonna 1908 korostettiin, että terve ja työkykyinen kansalainen nähtiin jo 1700-luvulla koko valtakunnan hyvinvoinnin takeena. Tästä lähtökohdasta käsin terveydenhuolto ja sosiaaliturva määrittyivät välttämättömiksi yhteiskunnallisiksi instituutioiksi.
Yksilön arjessa nämä instituutiot konkretisoituivat tarjoamiensa palveluiden ja etuuksien sekä niihin kytkeytyvien pakkojen kautta: jouduttiinko lääkärinapua hakemaan peninkulmien päästä, menettikö hoitoa
ja elatusta tarvitseva kansalaisoikeuksiaan tai oliko jokaisen mentävä
rokotettavaksi. Terveys- ja sosiaali-instituutioiden käytännöt rakensivat samalla käsityksiä oikeasta ja väärästä, häpeällisistä almuista tai
itsestään selvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.2 Myös Oman Maan
tekstit, jotka tarjosivat lukijoille tiiviitä informaatiopaketteja alan organisaatioista ja arvioivat alan kehityssuuntia, loivat samalla kuvaa tervey202 minna harjula

den ja sosiaaliturvan merkityksestä sekä kansalaisten ja julkisen vallan
vastuista.
Tässä artikkelissa tarkastelen aluksi terveydenhuollon ja sosiaaliturvan asemaa Oman Maan kirjoitusten kokonaisuudessa hahmottamalla,
millainen rooli näille instituutioille annettiin kansakunnan omakuvan
rakentamisessa. Lähestyn tekstejä kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin
pohdin terveys- ja sosiaaliturvainstituutioiden merkitystä ja perusteluja
sivistys-käsitteen avulla. Sivistys oli 1900-luvun alun tekstien avainkäsite, jota vasten oman maan kehitystä peilattiin ja jolla se legitimoitiin.3
Kysyn, minkälaiseksi miellettiin sivistyksen yhteys terveydenhuollon ja
sosiaaliturvan kehitykseen, ja miten se mahdollisesti muuttui hyvinvointivaltion kehityksen kynnyksellä.
Toiseksi analysoin tekstejä terveyttä ja sosiaaliturvaa koskevien kansalaisoikeuksien ja -velvollisuuksien määrittelyn rakentumisen kannalta ja
pohdin, millaista sosiaalista kansalaisuutta Oman Maan tekstit loivat ja
ylläpitivät. T. H. Marshallin klassisen tulkinnan mukaan täysi kansalaisuus koostuu yksilön perusoikeuksien ja poliittisten oikeuksien lisäksi
sosiaalisesta kansalaisuudesta, joka rakentuu sosiaalisten oikeuksien
ja niihin kytkeytyvien velvollisuuksien pohjalta.4 Juridisen ulottuvuutensa lisäksi sosiaalisen kansalaisuuteen kytkeytyy moraalinen ja sosiaalinen kudos, jota on luonnehdittu yhteisön jäsenyydeksi ja kansaan
kuulumiseksi.5 Nimenomaan pohjoismaisen hyvinvointivaltiokehityksen
erityispiirteenä on pidetty kansalaisuuteen perustuvaa, tasa-arvoista oikeutta terveydenhuoltoon ja turvattuun toimeentuloon, mutta näiden
sosiaalisten oikeuksien vastapainona on yhtä lailla korostettu keskinäistä
vastuuta, sosiaalista kontrollia sekä pyrkimystä kasvattaa väestö kansalaisuuden edellyttämään vastuullisuuteen.6 Tarkastelen, miten kansalaisten ja julkisen vallan välisten oikeuksien ja velvollisuuksien rajoja
hahmotettiin Omassa Maassa: mihin kansalaisten eri aikoina katsottiin
olleen oikeutettuja ja velvoitettuja terveydenhuollon ja sosiaaliturvan
alalla. Kirjasarjan eri painosten erojen ja yhtäläisyyksien kautta on mahdollista havainnoida, millaisia historiallisia jatkuvuuksia ja murroksia
terveydenhuollon ja sosiaaliturvan instituutioissa eri aikoina hahmotettiin.
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Terveys ja sosiaaliturva Omassa Maassa
Oma Maa -kirjasarjan ensimmäinen julkaisu tutustutti lukijansa vuonna 1907 Suomen sairaaloihin, sairaanhoitajattariin ja kätilölaitokseen
sekä antoi ohjeita terveellisen vaatetuksen, asuntojen lämmityksen ja
voimisteluharrastuksen toteuttamiseen. Ensimmäisestä painoksesta löytyi yhteensä peräti 30 terveydenhoidon ja lääketieteen piiriin luokiteltua
artikkelia. Myös 1920-luvun painoksessa – joka oli sisällöltään pitkälti
edeltäjänsä täydennetty versio – teema jäi vain niukalti kielen ja kirjallisuuden sekä kirkon ja uskonnon varjoon. Terveydenhuollon mittavaan
rooliin verrattuna sosiaalisektorin painoarvo oli vähäinen: yhteiskunnallisen elämän alalta -luokituksen alla tarkasteltiin ns. työväenkysymyksen
eri osa-alueita – työväensuojelua, -vakuutusta, -asuntokysymystä ja työväenliikettä – sekä osuustoiminta-aatetta, mutta vaivais- eli köyhäinhoito
nähtiin yksinomaan taloudellisena kysymyksenä ja tulkittiin valtio- ja
kunnallistalouden osaksi.7
Asetelma kuvastaa aikakauden terveys- ja sosiaali-instituutioiden käytännön tilaa ja rakentumista. Terveydenhuolto toimi senaatin alaisen
lääkintöhallituksen (1878) valvonnassa ja sen käytännön toteutuksesta
vastasivat valtiollisten piirilääkäreiden ja sairaaloiden rinnalla kuntien ja
yksityisten perustamat hoitolaitokset sekä kunnalliset ja yksityiset viranhaltijat: lääkärit, kätilöt, sairaanhoitajattaret ja rokottajat. Toiminta pohjautui lääketieteen oppeihin ja lakisääteiset pätevyysvaatimukset täyttävien koulutettujen ammattilaisten asiantuntemukseen. Oman Maan
kirjoittajakunta edustikin tältä osin akateemisen oppineiston huippua,
eri lääketieteen alojen professoreita sekä lääkintöhallituksen johtavia
virkamiehiä.8
Terveysinstituution päähuomio suuntautui 1900-luvun alussa pahimmiksi terveysuhkiksi miellettyjen tarttuvien tautien torjuntaan, johon
pyrittiin sekä yksilöitä velvoittavan lainsäädännön – terveydenhoitoasetuksen (1879), rokotusasetuksen (1883) ja kuppatautiasetuksen (1894)
– että valistuksen keinoin. Myös Oman Maan artikkeleissa valistuksellinen ote oli hallitseva. Kun yksittäisille taudeille ja ongelmille, kuten
koleralle, horkalle, sisälmysmadoille tai silmätaudeille, omistettiin omat
artikkelinsa, teos toimi tältä osin lääkärikirjamaisena hakuteoksena.9
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Tauti- ja ongelmapohjainen tarkastelu perustui osaltaan terveystyön
alakohtaiseen organisoitumiseen: esimerkiksi mielisairaalat, tuberkuloosiparantolat ja yleissairaalat toimivat kukin erillisten säädöstensä ja
käytäntöjensä pohjalta.10 Vaikka käsite lääkintölaitos periaatteessa kattoi
koko lääkintöhallituksen valvoman hallinnonalan, kyseisen otsikon alla
tarkasteltiin vuonna 1908 yksityiskohtaisemmin pelkästään lääkäreitten
toimintaa. Vuonna 1920 samassa yhteydessä luotiin yleiskatsaus myös
sairaaloihin, mutta kokonaan erillisen osa-alueensa muodosti terveydenhoito, jolla tarkoitettiin ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.11 Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tärkeyden todettiinkin edellisen vuosisadan
aikana jatkuvasti korostuneen. Merkkipaaluksi asetettiin piirilääkärien
johtosääntö vuodelta 1832, joka siirsi painopisteen yksittäisten sairaiden
parantamisesta tautien yleiseen vastustamiseen.12
Terveyssektoriin verrattuna sosiaaliala oli instituutiona 1900-luvun
alussa vakiintumaton: sosiaalipolitiikka sai yliopistollisen oppiaineen
aseman vasta 1940-luvulla eikä alalla ollut vastaavia professioita eikä
auktoriteettia kuin terveysalalla.13 Yhtenäiset hallinnolliset puitteet sosiaalialalle luotiin, kun senaattiin vuonna 1917 perustettiin sosiaalitoimituskunta, jota vuodesta 1918 nimitettiin sosiaaliministeriöksi. Sitä ennen köyhäin- eli vaivaishoito henkilöityi vaivaishoidontarkastelija Gustav
Adolf Helsingiukseen, jonka päätehtävä senaatin talousosaston alaisena
virkamiehenä oli vaivaishoitoasetuksen (1879) kunnallisen toimeenpanon valvominen ja erityisesti kunnallisten käytäntöjen yhdenmukaistaminen. Toisena sosiaalihallinnon tehtäväkenttänä olivat ns. työväenasiat.
Työsuojeluasetus (1889) merkitsi periaatteellista muutosta työelämän
suhteissa, kun tehdastyö asetettiin valtiollisten ammattientarkastajien
valvonnan kohteeksi. Ensimmäinen tapaturmavakuutuslaki (1895) puolestaan turvasi työtapaturmassa pysyvästi vammautuneelle teollisuus- tai
rakennustyöläiselle ansioon suhteutetun rahallisen korvauksen.14
Odotukset sosiaalilainsäädännön laajentamisesta ja erityisesti sairausja eläkevakuutuksen toteutumisesta olivat Oman Maan ensimmäisen
painoksen julkaisuaikaan korkealla, mutta poliittisten kiistojen ja ennen muuta valtiollisten olojen takia käytännön tulokset jäivät vähäisiksi.
Laajojen kansanpiirien lukemistoksi pyrkivissä, oppineen virkamieskunnan kirjoittamissa teksteissä poliittiset erimielisyydet pääsääntöiterVeys ja sosiaaliturVa kansakunnan rakentajina 205

sesti sivuutettiin.15 Vaivaishoidontarkastelija Helsingiuksen köyhäinhoitokomiteaa koskeva luonnehdinta ”vastalauseet ovat laajemmat kuin
mietintö”16 viittaa kuitenkin niihin vastakkainasetteluihin, joita sosiaalikysymykset 1900-luvun alkuvuosikymmeninä Suomessa herättivät.
Omillaan toimeen tulemisen, keskinäiseen apuun ja vapaaehtoisuuteen
perustuvan avustustoiminnan sekä julkisen vallan velvoitteiden välisistä
suhteista esitettiin erilaisia tulkintoja. Alan keskustelufoorumiksi nousseen Suomen Työväensuojelus- ja Sosiaalivakuutusyhdistyksen (1909)
– sittemmin Sosiaalipoliittisen yhdistyksen – perustajista huomattava
osa osallistui Oman Maan artikkeleiden kirjoittamiseen, ja yhdistyksen
päätavoitteena olikin valistuksen avulla valmistaa tietä pysähtyneille sosiaalilainsäädäntöhankkeille.17
Vuosina 1958–1962 julkaistu kolmas painos poikkesi selvästi aiemmista ensinnäkin uudistuneella kirjoittajakunnallaan: jatkuvuutta
edusti ainoastaan pienten lasten hoidosta kirjoittanut Arvo Ylppö, joka
1920-luvun alussa oli juuri aloittanut lastentautiopin professorina ja
1950-luvulla vakiinnuttanut asemansa maan lastenhuollon isänä.18 Uuden sukupolven kirjoittajat olivat edeltäjiensä tavoin hallinnon ja tieteen
johtohahmoja. Selvä tyylillinen – ja samalla ideologinen – ero aiempaan
oli se, että lukijaan suoraan vetoavan ja terveellistä elämäntapaa normittavan valistuksellisen aineksen sijaan painopiste oli yhteiskunnallisissa
toimenpiteissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon määrälliset osuudet tasoittuivat, mikä kertoo sosiaalihuollon merkityksen kasvusta. Aatteellisesta muutoksesta kertoo puolestaan se, että köyhäinhoito miellettiin nyt
osaksi sosiaaliseksi toiminnaksi nimitettyä kokonaisuutta, johon kuuluivat
myös sosiaalivakuutukset ja -avustukset.19
Sosiaalihuollon nopea murros näkyi 1950- ja 1960-lukujen taitteen
painoksen terminologisessa hajanaisuudessa. Vuonna 1958 artikkelin
otsikossa puhutaan yhä köyhäinhoidosta, vaikka köyhäinhoitolaki oli
jo kaksi vuotta aiemmin korvattu huoltoapulailla.20 Käsite sosiaaliturva
puolestaan todettiin viime vuosien muotisanaksi21 ja se esiintyi useassa
tekstissä, mutta termiä ei vielä omaksuttu koko alan kattavaksi käsitteeksi.22 Hyvinvointivaltio-käsitettä, joka listattiin Suomessa uudissanojen
joukkoon vuonna 1954,23 ei terveyttä tai sosiaalialaa käsittelevissä artikkeleissa käytetty lainkaan, mutta se esiintyi verotusta koskevassa artik206 minna harjula

kelissa valtion tehtäväkentän laajentumiseen viitattaessa vuonna 1960.24
Oman Maan julkaisuvuodet sijoittuvatkin ajankohtaan, jolloin sittemmin hyvinvointivaltiollisiksi kulmakiviksi luonnehdituista uudistuksista
äitiys- ja lastenneuvolat (1944), lapsilisät (1948) ja kansaneläke (1956)
olivat toteutuneet, mutta työeläkkeet (1961), sairausvakuutus (1963) sekä
terveyskeskusjärjestelmään perustuvan terveydenhuolto-organisaation
sisältänyt kansanterveyslaki (1972) olivat vasta komitea-asteella.25 Liki
samanaikaisesti Oma Maa -teoksen kanssa Suomessa valmisteltiin
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen organisoimana sosiaalipolitiikan kokonaisohjelmaa (1957–1961), joka Pekka Kuusen yhteen kokoamana loi
suuntaviivat koko väestöön ulottuvan sosiaalipolitiikan kehittämiselle.26
Oman Maan tekstien kautta on siten mahdollista tarkastella tilannetta,
jossa hyvinvointivaltion institutionalisoituminen oli juuri rakenteilla.

Tavoitteena sivistys ja sosiaalinen edistys
”Näyttäkää minulle sairashuoneenne ja minä sanon, kuinka korkealla sivistyskannalla kansanne on.”27
”Terveydenhoidon kehitys on sivistyshistoriaa sekin, kertomusta
ihmisten voitoista luonnon voimain vaikeuksia vastaan.”28
Sairaista ja avun tarpeessa olevista huolehtimisen historia näyttäytyy
Oman Maan artikkeleissa keskeneräisenä mutta asteittain täydentyvänä
sivistyskertomuksena. Jo kirjasarjan mainoslauseen mukaan maan ja
kansan ”sivistyksen voittojen ja voitettavien” tunteminen oli kansalaisvelvollisuus.29 Kotimaiset saavutukset punnittiinkin vertaamalla niitä
”suurten sivistyskansojen” aikaansaannoksiin: Ruotsi ja muut suuret
sivistyskansat olivat Suomea paremmin oivaltaneet, miten välttämätöntä
oli tehdä uhrauksia kansan henkisen terveyden edistämiseksi.30 Suurissa sivistysmaissa oli niin ikään ryhdytty suuremmalla tarmolla toimiin
pienten lasten hoidon kehittämiseksi.31 Edistyneempien maiden nykyisyyttä käytettiin kuvaamaan kotimaan olojen takapajuisuutta ja samalla
ennakoimaan tulevaisuutta.32
terVeys ja sosiaaliturVa kansakunnan rakentajina 207

Erityisen painokkaasti Omassa Maassa nostettiin esiin ne alueet, joissa Suomi oli yltänyt edelläkävijöiden joukkoon.33 Kansallisen ylpeyden
aiheina kirjattiin suurlakon myötä aikaansaadut uudistukset. Eduskunnan vuonna 1907 hyväksymää kieltolakia mainostettiin ensimmäiseksi
alan laiksi koko sivistyneessä maailmassa. Laki tosin astui voimaan vasta vuonna 1919. Ohjesääntöisen prostituution kumoava säännös – joka
käytännössä vain siirsi prostituoitujen terveystarkastukset poliisilta
terveysviranomaisille – tulkittiin niin ikään siirtymäksi sivistysmaitten
joukkoon. Vuonna 1907 valmistunutta työväensuojelukomitean mietintöä puolestaan ylistettiin askeleena, joka toteutuessaan nostaisi Suomen
kansan jopa usean edistyneemmänkin sivistyskansan ohi.34 Vertailu ja
kiinnittyminen sivistysmaihin loivat ja ylläpitivät kansallista identiteettiä ja toimivat samalla erottautumiskeinona emämaa Venäjästä, joka
puolestaan tuotiin esiin lapsikuolleisuuden synkimpänä alueena sekä
kolera- ja isorokkopesänä.35
Sivistys oli mittari, jonka avulla maat ja kansat voitiin asettaa vertailun kohteeksi ja paremmuusjärjestykseen, mutta miten yhteys sivistyksen ja terveys- ja sosiaaliolojen kehityksen välillä käytännössä rakentui?
Suomalaisen sivistys-käsitteen omaleimaisuutta ja laaja-alaisuutta korostanut Heikki Kokko on todennut termin kattaneen merkitykseltään ruotsin kielen käsitteet bildning, kultur ja civilisation. Sivistys voitiin nähdä
siirtymänä luonnontilasta järjestyneeseen yhteiskuntaan tai yhtä lailla
sillä voitiin ilmaista yksilön henkistä olemusta. Snellmanilaisessa ajattelussa yksilöllinen ja kollektiivinen nähtiin toisiinsa kietoutuneina, joten
sivistyksen saavuttamisessa oli kyse sekä yksilöllisistä että kansallisista
prosesseista.36
Terveydenhoidon sivistyshistoriaa kuvatessaan kunnanlääkärinä ja
köyhäinlääkärinä toiminut Yrjö Kulovesi nosti vuonna 1923 esiin kolmen kansan saavutukset, jotka merkitsivät ”terveydenhoidon alkamista
sivistyneessä maailmassa järjestelmällisenä yhteiskuntatoimintana”.
Englannin ansiona oli terveydenhuoltotyön kansanomainen pohja.
Tämä takasi sen, että kansa mukautui nurkumatta yhteisen edun nimessä annettuihin määräyksiin eikä työ jäänyt yksinomaan viranomaisten
ja lääkäreiden vastuulle. Toisaalta saksalaisten tiedemiesten työ bakteriologian saralla nähtiin välttämättömäksi edellytykseksi tarttuvien tau208 minna harjula

tien ehkäisylle. Kolmannen erityismaininnan sai ranskalainen kulttuuri
ansioistaan ihmisarvon, suvaitsevaisuuden ja vapauden aatteen edelläkävijänä.37 Kaikki nämä sivistyksen osatekijät – kansalliselta pohjalta nouseva keskinäinen vastuu, tiedollinen sivistys sekä inhimillisyys
– huomioitiin myös suomalaisessa kontekstissa.
Tiedollisen sivistyksen osalta Oma Maa korosti ensinnäkin lääketieteen historiallisia, antiikin sivistyskansoihin ulottuvia juuria sekä tieteenalan jakautumista yksittäisten merkkimiesten keksintöjen ja saavutusten pohjalta yhä hienojakoisempiin erikoisaloihin.38 Tieteellisesti
sivistyneen lääkäriammattikunnan synty paikannettiin ammatinharjoittamisen luvanvaraistamiseen 1660-luvulla, ja käytännön lääkintätyön katsottiin muuttuneen lääketieteeseen pohjautuvaksi toiminnaksi
1750-luvulla, jolloin Suomeen palkattiin ensimmäiset piirilääkärit ja rakennettiin ensimmäiset lääkärijohtoiset sairashuoneet.39
Lääkäreiden roolin keskeisyyttä korostivat heihin kohdistetut korkeat
vaatimukset: lääkärin tuli hankkia perinpohjainen opillinen sivistys,
”jotta hänen yhteiskunnallinen arvonsa kohoaa ja hänen sanojaan ja
neuvojaan kuunnellaan ja totellaan”. Koska lääkärin piti toimia esimerkkinä kansalle, ammatin eettiset vaatimukset olivat korkeat: ”vain
hyvä ihminen voi olla hyvä lääkäri”.40 Olennaista oli myös, että lääkäri
säilytti kosketuksen kansaan. Terveysvalistuksen johtohahmon Konrad
ReijoWaaran mukaan lääkärin oli perehdyttävä kansanomaisiin tautikäsityksiin, jotta hän saattoi paremmin vaikuttaa kansaan ja toimia sen
hyväksi. Tieteen ja kansanomaisen lääkintätaidon vastakkainasettelun
sijaan ReijoWaara korostikin niiden yhteistä pohjaa: molemmat pyrkivät
selvittämään taudinaiheuttajien ominaisuuksia ja kiinnittivät huomiota
parantamisen ohella myös terveiden suojaamiseen taudeilta. Erityisesti
suomalainen sauna ja kylpeminen saivat häneltä tunnustuksen.
Kansanomaisen lääkintätiedon keruu kuului myös suomenkielisen
lääkäriseura Duodecimin mielenkiinnon kohteisiin 1900-luvun alussa. Onkin ilmeistä, että kansaan nojautuminen puoskaroinnin ankaran
tuomitsemisen sijaan ja modernien hoitomuotojen asettaminen kansan
perinteisten hoitokeinojen jatkumoksi oli osa luottamuksen rakentamiseen pyrkivää terveyden eetoksen rakentamista.41 Samaan harmonisen
kuvan rakentamiseen liittynee myös se, että esimerkiksi rokotuksen vasterVeys ja sosiaaliturVa kansakunnan rakentajina 209

tustusliikkeeksi nimitetty vastarinta, jonka vaikutus alkoi näkyä rokotustilastoissa 1910–1920-luvuilla, sivuutettiin maininnoitta.42
Oma Maa toteutti omalta osaltaan kansan tiedollisen sivistämisen
tavoitetta. Teossarja asettui siten osaksi suomalaista 1900-luvun terveysvalistustyötä, jota on mittasuhteiltaan verrattu jopa lukutaidon juurruttamiseen.43 Suurisuuntaisin hanke terveysaatteen levittämiseksi oli ReijoWaaran ideoima Suomen Kansallinen Terveysliitto, jonka tavoitteena
oli integroida terveysaate pysyväksi osaksi arkea paikallisten nuoriso-,
raittius-, urheilu-, nais- ja työväenyhdistysten välityksellä.44 Kansanvalistusseuran Yhteiskunnallisessa käsikirjassa (1910) terveysliitolle omistettiin
jopa oma alalukunsa45, mutta Omassa Maassa näkyvästi esiin nostettiin
muun muassa tuberkuloosin vastustamisyhdistykset sekä raittiusliike,
jonka todettiin laajentaneen ohjelmansa siveellisyyskysymykseen, tuberkuloosityöhön sekä terveisiin elintapoihin kuten urheiluun.46
Elämäntapojen kohtuullisuus, puhtaus ja järkiperäinen varovaisuus
nähtiin kulkutautitaistelun onnistumisen ehtoina.47 Sivistymättömyys
puolestaan kytkettiin köyhyyteen, kurjuuteen, siivottomuuteen ja tautisuuteen. Sivistyksen ja terveys- ja sosiaaliolojen kytkös vaati siten myös
taloudellisen tilan kohottamista: pelkkä valistus ei riittänyt silloin kun
yhteiskunnalliset edellytykset tiedon käyttämiseen puuttuivat.48 ”Vaikkakaan terveydenhoito ei vaadi rikkautta, niin vaatii se kuitenkin puutteen
poistamista. Terveydenhoitotyöksi voimme siis sanoa sitäkin, joka kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkii kohottamaan kansantaloudellista
tasoa”, kirjoitti lääkäri Yrjö Kulovesi vuonna 1923. Kulovesi kiinnittyi
näkemyksellään 1900-luvun alussa hygieniaopin piirissä muotoutuneeseen sosiaalihygienian traditioon, joka korosti alempien kansankerrosten elinoloja parantavien uudistusten välttämättömyyttä elinympäristöön
kohdistuvan yleisen hygienian ja elämäntapoihin keskittyvän yksityisen
hygienian rinnalla. Nimenomaan työväenliikkeen piirissä työväen asemaa parantavat sosiaaliset reformit asetettiin etusijalle.49
Keskinäiseen vastuullisuuteen kasvaminen nimettiin edellytyksenä
sosiaalivakuutuksen toteuttamiselle. Vakuutustarkastajana ja suomalaisen puolueen kansanedustajana toimineen Onni Kallian mukaan
korkeammalla sivistyskannalla olevan kansalaisen tunnusmerkkinä oli
hetken tarpeet ylittävä taloudellinen pitkäjänteisyys, ja nimenomaan so210 minna harjula

siaalivakuutuksen erityispiirteenä oli, että yksilön oman taloudellisen
hyödyn sijaan ensisijaista oli yhteiskunnallinen kokonaisetu. Sivistys
merkitsikin vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta ja huolenpitoa kansan
heikoimmista jäsenistä. Kun sivistyksen myötä ihmiselämälle annettiin
suurempi arvo, heijastui tämä Tilastollisen päätoimiston johtajan August Hjeltin mukaan sekä yksityisten ihmisten oman elämänsä maallisiin puitteisiin kohdistuneissa kasvaneissa odotuksissa että yhteiskunnan jäsenilleen antamien etujen ja tuen lisääntymisessä.50
Vaikka sivistys nähtiin sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ratkaisun edellytyksenä, kohoavan sivistyksen kääntöpuolena havaittiin uudenlaisten, kaupunkimaiseen elämäntapaan liittyvien ongelmien lisääntyminen. Suomen jälkeenjääneisyys ja perifeerinen asema todettiinkin
tässä suhteessa edulliseksi, sillä harvan asutuksen ja suurkaupunkien
puutteen katsottiin hillinneen esimerkiksi lapsikuolleisuuden kärjistymistä. Kaukana kehityskeskuksista elävien lappalaisten puolestaan
todettiin välttyneen sivistyskansoja vaivaavan hammasmädän yleistymisestä.51
Sivistysmaissa havaittu mielisairauksien lisääntyminen, erityisesti
hermoheikkouden sekä erilaisten rajatilojen yleistyminen, johtui Lapinlahden mielisairaalan johtavan lääkärin Christian Sibeliuksen mukaan
aivojen kasvavasta kuormituksesta. Vuonna 1911 hän mainitsi aikakauden muotitermin degeneraation ja nosti esiin sukupolvittain etenevistä,
perinnöllisistä psyykkisistä viallisuuksista yhteiskunnalle aiheutuvan
taloudellisen ja sosiaalisen taakan, mutta sen vastapainoa hän korosti
mielisairauden parannettavuutta sekä tylsämielisten kehitysmahdollisuuksia.52 Muutoin luonnonvalintaa ja heikkojen ainesten karsimista
korostavat äänenpainot tyrmättiin. Gynekologiaan erikoistunut Reguel
Löfqvist korosti, ettei pikkulasten huono hoito suinkaan ollut luonnonvalinta. Arvo Ylppö puolestaan painotti, että oli kohtuutonta puhua luonnollisesta valinnasta olosuhteissa, jotka olivat kaikkea muuta kuin luonnolliset ja joissa imeväisten kuolleisuus oli vanhusväestöä suurempi.53
Antropologiset opit tiettyjen rotujen ylemmyydestä leimattiin ”muutamien yltiögermaanien” väärintulkinnoiksi korostamalla, että sivistyskansojen kuten saksalaisten ja ranskalaisten joukossa ”vaaleanverevät
pitkäpäiset” eivät suinkaan olleet enemmistönä.54 Lääketieteellisesti ja
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väestöpoliittisesti perustellut rotuhygieeniset äänenpainot terävöityivät
kuitenkin 1920-luvulle tultaessa. ”Edellisten vuosien yhteiskuntaa tärisyttävät tapahtumat” osoittivat Christian Sibeliuksen mukaan henkisesti
vajaamittaisten alttiuden rappeutuneiden ”kiihottaja-tartuttajien” sanomalle. Enemmistö degeneroituneista oli hänen mukaansa ”ehdottomasti
ala-arvoisia yhteiskunnan jäseniä” ja uutena, ”pontevana” ratkaisukeinona hän pitikin eräissä Amerikan osavaltioissa säädettyjä sterilisaatiolakeja.55 Degeneraatio-oppi ja rotuhygienia, jotka tarjosivat biologisen
selityksen ja ratkaisun sosiaalisille ongelmille, saivat 1920- ja 1930-luvulla kannatusta asiantuntijapiireissä myös muissa Pohjoismaissa ja
Keski-Euroopassa, joten Sibelius osallistui ajankohtaiseen keskusteluun.56 Esimerkiksi vuonna 1924 julkaistussa Valtiotieteiden käsikirjassa
poleemisena ja kiisteltynä persoonana tunnettu, sosiaaliantropologiaan
perehtynyt Rudolf Holsti asetti jalostetun ihmisrodun aikaansaamisen
jopa ”kaiken tulevan yhteiskuntapolitiikan tärkeimmäksi tehtäväksi”.57
Kaiken kaikkiaan Oma Maa antoi terveyssektorin kehityksestä
1900-luvun alussa kuitenkin varsin optimistisen yleiskuvan, toisin kuin
aikakauden komiteanmietinnöt ja alan ammattijulkaisut, jotka keskittyivät ongelmien polttavuuden osoittamiseen ja reformivaatimusten perustelemiseen. ”Edistys on ollut suurenmoinen”, totesi lääkintöhallituksen
pääjohtaja Akseli Koskimies kuvatessaan taloudellisen vaurastumisen ja
sivistyskannan kohoamisen myötä jopa syrjäisiin maalaiskuntiin perustettuja sairashuoneita.58 1920-luvulle tultaessa terveys- ja sairaanhoitolaitoksen todettiin olevan ”kehityksessään keskeneräinen” ja varsinkin
syrjäseuduilla parannusten tarpeessa mutta pysyneen kokonaisuutena
”muiden sivistysrientojen rinnalla”.59 Siitä huolimatta, että terveydenhoidon työala todettiin sotavuosien takia entisestään laajentuneeksi ja
vaikeutuneeksi, länsimaisen kulttuurin tuhon sijaan Omassa Maassa
luotiin kuitenkin luottamusta siihen, että ”takatalven jälkeen” saapuu
uusi kevät, jossa ”kansojen kamppailu” ”eteenpäin sivistyksensä tiellä”
jatkuu.60
Vaikka sivistys tapana hahmottaa todellisuutta sekä määritellä toivottuja kehityssuuntia esiintyi edelleen 1950- ja 1960-lukujen taitteessa
julkaistussa Oman Maan painoksessa, uutena piirteenä oli, että Suomen
katsottiin jo lähtökohtaisesti kuuluvan sivistysmaiden kastiin. Suomen
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todettiin koko sivistyneen maailman tavoin siirtyneen köyhäinhoidosta sosiaalipolitiikan linjalle.61 Myös terveyden saralla trendit havaittiin
samoiksi kuin muissakin sivistysmaissa: pikkulasten kuolleisuusluvut
laskivat vaikkakin olivat yhä skandinaavisia naapurimaita korkeampia,
tuberkuloosin sijaan sydän- ja verisuonitaudit ja syöpä nousivat kuolinsyytilaston kärkeen ja vanhusten väestöosuuden kasvun ennakoitiin
kääntävän kokonaiskuolleisuuden nousuun.62
Jo 1920-luvulta lähtien Omassa Maassa korostettiin Suomen asemaa
ja kehitystä kansainvälisessä kontekstissa. Suomesta oli ”entistä selvemmin tullut ulkomaista sekä taloudellisesti että henkisesti riippuva jäsen,
jossa liikkuu samoja virtauksia kuin muuallakin ja jossa otetaan huomioon muualla tehdyt keksinnöt ja kokemukset”, totesi Suomen väestökehityksestä kirjoittanut A. E. Tudeer.63 Itsenäistymisen myötä Suomen
todettiin olleen edustettuna kansainvälisissä työväensuojelukokouksissa, joissa sovittiin yhteisistä tavoitteista ja käytännöistä.64 Toisen maailmansodan jälkeen Suomen terveys- ja sosiaaliolojen jälleenrakennuksen
todettiin tapahtuneen pitkälti kansainvälisen avun myötävaikutuksella.
Esimerkiksi Ruotsin avulla paikallisen terveydenhuollon keskuksiksi
rakennetut sadat terveystalot nostivat Ylpön mukaan Suomen ennaltaehkäisevän toiminnan kärkimaaksi.65
Uudenlaista kiinnittymistä sivistysvaltioihin merkitsivät 1950- ja
1960-luvulla kansainväliset sopimukset ja suositukset, jotka määrittelivät terveyden ja sosiaalihuollon kehityssuunnan. YK:n peruskirja,
Maailman terveysjärjestö (WHO), Kansainvälinen työjärjestö (ILO) sekä
Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus (1956) nostettiin esiin suomalaista
kehitystä normittavina tahoina.66 Lääkintöhallituksen pääjohtaja Niilo
Pesonen korostikin, että lääketieteen saavutukset olivat ihmiskunnan
yhteistä omaisuutta ja niiden ulottaminen kaikkien kansojen käytettäväksi edellytti kansainvälistä yhteistyötä.67 Toisaalta lääkintöneuvos
Aimo Ojala painotti terveydenhoidon kansallista pohjaa: työn piti perustua kansalliseen tutkimukseen, sillä muualla saavutettuja tuloksia ei
ilman muuta voitu soveltaa.68 Pohjoismaiden sivistyksellisen ja yhteiskunnallisen samankaltaisuuden todettiin kuitenkin mahdollistaneen
naapurimaiden kokemusten hyödyntämisen.69 Esimerkiksi vakuutusalan keskushahmo Teivo Pentikäinen ihmettelikin artikkelissaan vuonterVeys ja sosiaaliturVa kansakunnan rakentajina 213

na 1961, miksi Ruotsin havaintoja henkilökohtaisiin säästötileihin perustuvan kansaneläkejärjestelmän toimimattomuudesta ei huomioitu
Suomen kansaneläkelakia suunniteltaessa vuonna 1937.70 Pauli Kettunen on korostanut, että vertailua Ruotsiin voitiin käyttää paitsi uudistusten vauhdittamisen myös niiden jarruttamisen perusteluna. Tällöin
kiirehtimisen sijaan odoteltiin Ruotsissa saavutettuja kokemuksia.71
Nykyaikaistuminen ja nykyajan vaatimukset sinällään olivat argumentti, jota käytettiin 1950- ja 1960-lukujen taitteessa toistuvasti uudistusvaateiden taustalla. Yhteiskunnalliset reformit nähtiin kehityksen
luonnollisena ja vääjäämättömänä seurauksena ja edellytyksenä.72 Sosiaaliturvaan kytkeytyvän sanaston yleistymisen myötä sivistysmaa-käsitteen rinnalla viiteryhmäksi nostettiin yhä useammin sosiaalisesti edistyneet tai sosiaalisesti valveutuneet maat. Kun taloudellisen ja sosiaalisen
kehityksen yhteensitova elintaso-termi vakiintui yhteiskuntatieteiden ja
kansainvälisten vertailujen avainkäsitteeksi, tavoitteeksi määrittyi vauraampien länsimaiden etumatkan kiinni kurominen.73
Sosiaalipoliitikko Armas Niemisen vuonna 1955 esittämä määritelmä, johon Oman Maan teksteissäkin usein viitattiin, määritteli sosiaalipolitiikan päämääräksi ”kohtuulliseksi katsotun elintason, sosiaalisen
turvallisuuden ja viihtyvyyden”.74 Elintason ja sosiaalisen turvallisuuden
nähtiin kytkeytyvän toisiinsa kahdensuuntaisesti: Valtiovarainministeriön päällikkö Esko Rekolan mukaan elintason nousu mahdollisti sosiaalisen turvallisuuden lisäämisen, kun pienempi osuus varoista kului
perustarpeisiin. Toisaalta elintason nousun välttämättömänä edellytyksenä oli koulutus- ja terveystason kehittyminen. Rekolan vuonna 1961
esittämän arvion mukaan johdonmukainen seuraus tästä oli, että elintason noustessa julkiset menot lisääntyivät. Hän korosti kuitenkin, että
kansantalouden kasvuvauhdin tukemiseksi valtion oli pidättäydyttävä
liian nopeista menolisäyksistä.75
Vaatimus julkisten menojen hillitsemisestä poikkesi lähtökohdiltaan
samana vuonna julkaistun 60-luvun sosiaalipolitiikka -teoksen sanomasta. Teos oli toki foorumina täysin erilainen ja eri yleisölle suunnattu,
mutta Oma Maa -sarjan lailla laajalle levinnyt ja osin samojen asiantuntijoiden myötävaikutuksella syntynyt julkaisu.76 Siinä terveys- ja sosiaalimenot nähtiin positiivisina, ”nykyaikaisen kasvuhakuisen” yhteis214 minna harjula

kunnan talouskasvua tukevina ja kulutuskysyntää lisäävinä tekijöinä.
Ajatus sosiaalimenoista talouskasvun edistäjänä oli mullistava, sillä vielä
vuonna 1957 teoksen kirjoittaja Pekka Kuusi itsekin oli tuominnut Suomen liian korkeat sosiaalimenot kansantulon kasvun esteeksi.77
Uudenlainen näkemys sosiaalipolitiikan merkityksestä perusteltiin
Kuusen retoriikassa taloudellisin argumentein eikä sivistys-käsitettä
käytetty. Kuusi painotti, etteivät kansan lukutaito tai tunnetut kulttuurihenkilöt enää turvanneet Suomellekaan kehittyneisyyden mainetta:
”Kehittyneitä maita ovat – – korkean kansantulon maat – – Jos
mielimme Ruotsin ja Neuvostoliiton, kahden kasvutietoisen ja
-kykyisen kansan, välissä jatkaa omaa elämäämme, me olemme
tuomitut kasvamaan.”
Kuusen mukaan kansainvälisten vertailujen tulokset olivat hätkähdyttäviä, sillä Suomen lääkäripulainen terveydenhuolto erottui muista
Pohjoismaista ja liitti maan Euroopan köyhimpien kansojen joukkoon.
Vaikka kansaneläke turvasikin työkyvyttömien ja vanhusten peruskulutuksen yhtä hyvin kuin muissa Pohjoismaissa, sairauskulujen tasauksen
suhteen Suomi sijoittui maanosansa viimeiseksi.78 Olennaiseksi osaksi
taloudelliseen kasvuun pyrkivän yhteiskunnan strategiaa määrittyikin
1960-luvulla epäaktiivin väestön aktivoiminen terveydenhuollon ja sosiaalisten tulonsiirtojen avulla.79

Sosiaalisten oikeuksien ja velvollisuuksien muuttuvat rajat
Oman Maan ensimmäisen painoksen aikaan kysymys kansalaisten oikeuksien ja velvollisuuksien määrittelystä nousi uudella tavalla yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi, sillä yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden toteutuminen vuonna 1906 merkitsi murrosta kansalaisten ja
valtion välisissä suhteissa.80 Terveys- ja sosiaalisektorilla lähtökohtana
oli kansalaisten vastuu oman perheensä elämäntavoista. Lisäksi kansalaisilta edellytettiin aktiivista osallistumista yhdistystoimintaan, sillä
valtiolliset toimet miellettiin riittämättömiksi.81
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Periaatteessa yhteiskunnan velvollisuuden köyhien ja sairaiden huoltamiseen todettiin sisältyneen jo 1500-luvun lopun kirkkojärjestykseen,
mutta jääneen tuolloin pitkälti kuolleeksi kirjaimeksi.82 Kun aiemmin
”hallitukset eivät välittäneet siitä, millaista hoito oli ja oliko sitä ollenkaan saatavissa, eivätkä huolehtineet tarttuvien tautien vastustamisesta”,
merkittäväksi käänteeksi terveyden valtakunnallisen merkityksen ymmärtämisessä nähtiin lääkintöhallituksen edeltäjän, Collegium Medicumin ohjesääntö vuodelta 1688.83 Kristillisen lähimmäisenrakkauden
rinnalla terveydestä huolehtimisen välttämättömyyttä perusteltiinkin
1900-luvun alussa valtiollisilla ja väestöpoliittisilla argumenteilla. Vuosittaiset väestönmenetykset konkretisoituivat 1700-luvun puolivälistä
lähtien kuolleisuustilastojen myötä, ja 1800-luvun lopulta lähtien kansantaloudellinen ja maanpuolustuksellinen perustelu sai uutta painoarvoa kansallisuusaatteesta:84
”Suomen kansalle ei voi mitenkään olla yhdentekevää, miten sen
nousevat sukupolvet – – kasvavat ja kehittyvät. Pienen, epäedullisissa oloissa elävän kansan velvollisuus itseään kohtaan on huolellisesti suojella ja tehokkaasti kehittää heikoimpia jäseniä. Se on
Suomenkin kansan elinehtoja. Ken pelastaa tänään lapsen, hän
pelastaa huomenna koko kansan.”85
Vuonna 1911 kasvatuslaitoksen johtaja, sittemmin pitkän uran lastensuojelun johtavana virkamiehenä tehnyt J. H. Tunkelo korosti, että jokaisella lapsella piti olla oikeus elämään, ja yhteiskunnan velvollisuus
oli taata jokaiselle jäsenelle mahdollisuus kehittyä yhteiskunnan hyödylliseksi jäseneksi. Varsinkin itsenäistymisen jälkeen, syntyvyyden laskiessa, lapsikuolleisuuden alentaminen nostettiin kansan tulevaisuuden
ehdoksi. Lastenhuollon keulakuvaksi noussut Arvo Ylppö painotti, ettei
maalla ollut varaa uhrata vuosittain 10 000 imeväisikäistä lasta kuolemalle. Helpompaa kuin lisätä syntyvyyttä oli hänen mukaansa taistella
syntyneiden pitämiseksi hengissä terveydenhoidon keinoin. 86 Naisten
terveys miellettiin omalta osaltaan tulevien sukupolvien terveyden ehdoksi,87 ja vuonna 1920 säädetty kätilölaki, joka velvoitti maalaiskunnat
palkkaamaan kätilöitä väkilukuunsa suhteutetun määrän, todettiin suu216 minna harjula

reksi uudistukseksi. Kyseessä olikin ensimmäinen palveluiden tarjonnan alueelliseen tasa-arvoon pyrkinyt säädös.88
Sisällissodan kahtiajakoa ylläpitänyt sotaorpojen huolto, joka jätti
kapinalliset punaorvot ja -lesket köyhäinhoidon varaan, mutta myönsi ”lainkuuliaisille” eläkkeen, herätti Työväen tietokirjassa vuonna 1922
ankaraa kritiikkiä.89 Sen sijaan Oman Maan artikkelissa köyhäinhoidon ylitarkastaja ViIjo Hytönen sivuutti kahtiajaon kokonaan ja korosti sotaorpojen huollon tarkastuksen myötävaikuttaneen ”tärkeisiin
parannuksiin puheenalaisten lasten huollossa”.90 Vuonna 1921 Arvo
Ylppö piti pääongelmana lastenhuoltoalan organisatorista jakautumista
lääkintö-, sosiaali- ja kouluhallituksen vastuualueisiin ja ehdotti koko
alan keskittämistä erityiseen terveydenhoitoministeriöön.91 Neljäkymmentä vuotta myöhemmin Ylppö näki itsenäistymisen jälkeiset vuodet
käännekohtana, jolloin vilkkaan lainsäädäntötyön lisäksi laajat kansalaispiirit olivat alkaneet käsittää lastensuojelutyön merkityksen ”koko
valtakunnan olemusta koskevana kysymyksenä”. Olennaisena nähtiin
lastensuojelun irtautuminen köyhäinhoidosta muun muassa avioliiton
ulkopuolella syntyneitä koskevan lain (1921) ja lastensuojelulain (1936)
myötä.92
Lapsikuolleisuuden rinnalla myös tuberkuloosin vastustaminen nähtiin ”ei vain tärkeänä kansallisena tehtävänä vaan suoraan yhteiskunnan pakottavana velvollisuutena”, sillä tauti vei hautaan nimenomaan
työikäistä väestöä.93 Yhtä lailla 1920-luvun alussa korostettiin tarvetta
yksilöä velvoittavien säädösten lisäämiseen. Yrjö Kuloveden mukaan
tavoitteena oli tarttuvia tauteja sairastavien pakkoeristys, sukupuolitauteja koskeva ilmoitusvelvollisuus sekä avioituvilta vaadittava lääkärintarkastus. Hän korosti kuitenkin, että kotien sisäinen elämä tapoineen
ja tottumuksineen tuli jättää jokaisen oman harkinnan varaan siinäkin
tapauksessa, että ”tulevaisuudessa monta tällaista rohkeata ja vapautta
rajoittavaa askelta yhteisen edun nimessä uskalletaankin ottaa”.94 Kun
valtaosa pakkotoimiin oikeuttavista säädöksistä – muun muassa tarttuvia tauteja (1927), avioitumista (1929), sterilisaatiota (1935, 1950),
sukupuolitauteja (1939, 1952), spitaalia (1945) ja tuberkuloosia (1948)
koskevat lait – säädettiin Oman Maan painosten välisenä ajanjaksona,
ne jäivät teoksessa hyvin vähälle huomiolle.95
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Suorien pakkotoimien rinnalla kansalaiset pyrittiin integroimaan
palveluiden pariin myös suostuttelevammin keinoin. Arvo Ylppö nosti
tekstissään jo vuonna 1921 esiin Saksassa toteutetun käytännön, jossa
äideille tarjottiin taloudellisia etuja eli rahaa tai ruoka-avustusta, mikäli
he kävivät säännöllisesti lastenhuoltolassa ja imettivät. Ylpön mukaan
järjestelmästä koituvat menot tulivat satakertaisina takaisin, kun äidit
tottuivat puhtauteen ja siisteyteen.96 Ylpön kuvailema käytäntö toteutui
miltei sellaisenaan Suomessa 1940-luvulla: kunnat velvoitettiin maksuttomia palveluita tarjoavien äitiys- ja lastenneuvoloiden perustamiseen
(1944), ja raskaudenaikaiset neuvolakäynnit säädettiin äitiysavustuksen
edellytykseksi samalla kun avustuksen tarveharkintaisuus poistettiin
(1949). Muutoksen korostettiin poistaneen avustuksen köyhäinhoidollisen luonteen, mutta samalla ”pakottaneen” äidit saamaan neuvoa ja
hoitoa raskauden aikana. 1950-luvun puolivälissä enää noin viisi prosenttia synnyttäjistä ja 10 prosenttia syntyneistä lapsista jäi neuvoloiden
ulkopuolelle. Oman Maan tekstit välittävätkin kuvaa siitä, että yhteiskunnan laajentunut vastuu kansan terveyden turvaamisesta loi samalla kansalaiselle moraalisen velvoitteen palveluiden käyttöön ja omasta
terveydestään huolehtimiseen.97
Niin sanottujen perhepoliittisten avustusten – äitiysavustuksen
(1937), perhelisän (1943) ja lapsilisän (1948) – sekä perheellisten verovähennysten välttämättömyyttä perusteltiin yhteiskunnallisella oikeudenmukaisuudella: kansalaisvelvollisuuttaan täyttävät perheet eivät saaneet
joutua muita huonompaan asemaan. Ensimmäisen kokonaan tarveharkinnasta vapautetun avustuksen eli lapsilisän saavuttamaa hyväksyntää
korostettiin toteamalla, että eduskunta oli 1950-luvulla ”hämmästyttävän
yksimielisesti laajojen kansalaispiirien kannattamana” torjunut kaikki
lain supistamisehdotukset. ”Mitä enemmän alettiin tajuta, ettei perhekustannusten tasaaminen ollut köyhyyden ja rikkauden välisen rajan,
vaan sen eron tasaamista, joka on perheellisten ja perheettömien elintason välillä, sitä selvemmin irtauduttiin huoltoapulinjasta”, kirjoitettiin
Omassa Maassa vuonna 1961.98
Terveydenhuoltoon liittyneet pakkokeinot ja velvoitukset jäivät
1960-luvulle tultaessa taka-alalle. Lääkintöhallituksen kansanterveysosaston lääkintöneuvos Aimo Ojala korosti, että niiden sijaan alettiin
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luottaa palvelutarjonnan ja valistuksen sanomaan. Yksilön autonomiaa
ja tasa-arvoa korostavassa aikakauden terveyskeskustelussa vedottiin
Ojalan tavoin Maailman terveysjärjestöön (WHO), joka määritteli terveyden yksilön perusoikeudeksi.99 Kaikilla kansalaisilla alettiinkin katsoa
olevan oikeus terveyspalveluihin, joiden saatavuus pyrittiin varmistamaan keskitetyllä, valtiojohtoisella suunnittelulla sekä kunnallisen tai
alueellisen väestöpohjan mukaan määräytyvillä henkilöstö- ja sairaansijamäärillä.100
Palvelutarjonnan rinnalla kysymys terveyspalveluiden kustannusten
ja sairaudesta aiheutuvien taloudellisten menetysten korvaamisesta nostettiin Omassa Maassa 1950- ja 1960-lukujen taitteessa toistuvasti esiin.
Vaikka yksittäiset säädökset vapauttivat tiettyä tautia sairastavan tai tietyissä tilanteissa vammautuneen hoitomaksuista,101 kansaneläkelaitoksen pääjohtaja V. J. Sukselainen korosti, että ilman sairausvakuutusta
pitkäaikaisesti sairaan asiaa ei voitu hoitaa. Köyhäinhoidon ylitarkastaja
Paavo Mustala pahoitteli niin ikään tilannetta, jossa sairaalahoitoa tarvitsevat kansalaiset joutuivat sairausvakuutuksen puuttuessa edelleen
turvautumaan köyhäinapuun. Sairasvakuutuksen viivästyminen miellettiinkin Oman Maan teksteissä suomalaisten sosiaalista turvaa eniten
heikentäväksi tekijäksi.102 Yhtä lailla Työväen tietokirja (1951) painotti
kunnan vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnista, ja asetti päämääräksi terveyspalveluiden saamisen riittävän huokeana jokaisen ulottuville.103
Tarveharkintainen köyhäinapu koettiin ongelmalliseksi, sillä se ei
ollut vastikkeeton avustus vaan pikemminkin laina, jonka kunta koetti
aina mahdollisuuksien mukaan periä avunsaajalta tai hänen perheeltään
takaisin. Almujen antamisena ja kerjuun säätelynä alkaneen kehityksen
käännekohtana nähtiin vuoden 1852 vaivaishoitoasetus, jota Viljo Hytönen vuonna 1923 nimitti ensimmäiseksi nykyaikaiseksi köyhäinhoitolaiksi. Hytönen korosti, että jokainen puutteenalainen oli asetuksen
mukaan oikeutettu saamaan välttämättömän toimeentulon. Sen sijaan
hänen edeltäjänsä G. A. Helsingius painotti yksinomaan auliin avunannon herättämää tyytymättömyyttä ja vaivaisluvun kasvua. Vuonna 1879
uusitun vaivaishoitoasetuksen tarkoituksena olikin ”niin paljon kuin
mahdollista vähentää yhteiskunnan velvollisuutta avunantamiseen” ja
korostaa jokaisen työhön kykenevän velvollisuutta elättää itsensä. HelterVeys ja sosiaaliturVa kansakunnan rakentajina 219

singius muistutti vuonna 1910, ettei vaivaisten pitänyt katsoa vaivaishoitoa heille tulevaksi lailliseksi oikeudeksi. Sen sijaan hän korosti yhteiskunnan oikeuksia niihin nähden, jotka apua nauttivat: kyvyttömyydestä
itsensä elättämiseen seurasi velvollisuus alistua köyhäinhoitohallituksen
isäntävallan ja holhouksen alaisuuteen, mikä samalla merkitsi äänioikeuden menetystä eli käytännössä kansalaisoikeuksien kumoutumista.104
Vuoden 1922 köyhäinhoitolaki, joka velvoitti kunnan hankkimaan
elatuksen ja hoidon varattomalle, toisen huolenpitoa vaille olevalle, oli
Viljo Hytösen tulkinnan mukaan ”enemmän ihmisyyden vaatimuksia
vastaava”.105 Myös Työväen tietokirjassa tuoretta lakiuudistusta kiiteltiin
nimenomaan siitä, että yhteiskunta tunnusti olevansa velvollinen auttamaan jokaista elatuksen tarpeessa olevaa jäsentään, mutta muun muassa avustuksen laaja korvausvelvollisuus sekä lain ”vaivaishoitokammoa”
ylläpitävä nimi herättivät kritiikkiä.106 Vuonna 1958 Paavo Mustala korosti, että lain säätämisen taustalla olivat paitsi itsenäistymisen luomat uudet mahdollisuudet, myös tarve parantaa kansalaissodan syviä haavoja.107
Vaikka vuoden 1956 huoltoapulaki laajensi avustettavien piiriä varattomista vähävaraisiin, avun korvausvelvollisuus säilyi edelleen. Paavo
Mustalan arvio kehityksestä olikin kaksijakoinen: muodolliselta kannalta köyhäinhoitoa ei enää ollut, mutta asiallisesti se jatkui ”toisennimisenä ja -muotoisena sekä ehkä myös hengeltään toisenlaatuisena”.
Nimenomaan vanhusten kannalta merkittäväksi muutokseksi todettiin
se, että kunnalliskodit alkoivat irtautua köyhäinhoitolaitoksen leimasta, kun huoltoapulaki mahdollisti myös itsemaksavien hoitoon pääsyn.
Asenteellista irtiottoa vanhasta kuvasti, se, että yksinomaan kunnan
etua noudattavan mutta yksilön unohtavan 1800-luvun vaivaishoidon
huutolaiskäytännön todettiin 1960-luvulle tultaessa herättävän jo kauhutunnelmaa.108 Vaikka Jouko Siipi katsoi kaupungistumisen heikentäneen perheiden mahdollisuuksia huolehtia läheisistään, kehityksen
kääntöpuolena hän korosti kaupunkilaisen vapautumista yhteisönsä
mielipiteistä ja rohkaistumista mennä pyytämään tai vaatimaan huoltoapua.109
Pyrkimystä irrottaa kansalaisten toimeentuloturva köyhäinavusta perusteltiin 1900-luvun alun kirjoituksissa palkkatyöperusteisen toimeen220 minna harjula

tulon haavoittuvuudella ja työnantajan patriarkaalisesta holhouksesta
vapautuneen työntekijän turvattomuudella. Työväenvakuutukseksi nimitetyn sosiaalivakuutuksen periaatteellisena erona köyhäinhoitoon korostettiin sen antamaa oikeutta rahalliseen korvaukseen edeltä käsin sovituissa tilanteissa, samoin kuin korvauksen perustumista ainakin osittain
työntekijän itsensä maksamiin vakuutusmaksuihin. Vaikka pakollisen
työväenvakuutuksen välttämättömyys tunnustettiinkin ja sen ulkomaiset
sovellukset esiteltiin varsin myönteiseen sävyyn, Oman Maan 1910- ja
1920-lukujen teksteissä listattiin myös työväenvakuutusta vastaan tehdyt
muistutukset: yksityisen toimintavapauden rajoittaminen sekä työnantajan ja työntekijän vastuuttomuuden ja välinpitämättömyyden edistäminen.110 Ammatillista ja paikallista yhteisöllisyyttä edustavat, keskiajan
kiltojen ja ammattikuntalaitoksen perinteelle rakentuneet tehtaalaisten
sairaus- ja avustuskassat nähtiinkin vaihtoehtona pakolliselle vakuutukselle, mutta osakkaiden luku todettiin edelleen 1920-luvulle tultaessa
alhaiseksi.111 Ammattitaitoisten työntekijöiden erityisetuuksiin kuuluivat
myös suurimpien yritysten palkkaamat tehtaanlääkärit.112
V. J. Sukselaisen mukaan jo 1930-luvulla pidettiin itsestään selvänä,
että vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuksen piti ”ainakin periaatteessa” ulottua koko kansaan – ei yksinomaan palkkatyöläisiin. Pelko vastuuntunnon ja vanhuuden varalle säästämisen vähenemisestä todettiin
kuitenkin syyksi siihen, että vuoden 1937 kansaneläkelaki rakentui
henkilökohtaisten säästöjen ja niiden pohjalta määräytyvän eläkkeen
varaan. Laki ei ulottunut koko kansaan: maksunsa laiminlyöneiden
ohella etuuksien ulkopuolelle jäivät ennen vuotta 1884 syntyneet sekä
lain voimaan tullessa työkyvyttöminä olleet, joiden toimeentulon järjestämisestä syntynyt ”sosiaalinen paine” ratkaistiin vanhuusavustuslailla
(1952) sekä työkyvyttömyysavustuslailla (1955). Vasta silloin kansaneläke-etuuksien todettiin ulottuneen kaikkiin 18 vuotta täyttäneisiin vähävaraisiin henkilöihin, ja vuonna 1956 lakiuudistuksella omiin säästöihin
pohjautuvasta järjestelmästä luovuttiin kokonaan.113
Kun vielä 1920–30-lukujen taitteessa työttömille maksettavaa vastikkeetonta raha-avustusta ei pidetty suotavana, ei työttömyysvakuutus
Terho Pulkkisen mukaan päässyt Suomessa kehittymään sellaiseksi
sosiaalista turvallisuutta lisääväksi tekijäksi kuin monissa länsimaissa.
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Merkittävänä hän pitikin 1960-luvun alun uudistusta, jolloin kansalaisen oikeus saada yhteiskunnalta joko työtä tai työttömyyskorvausta kirjattiin lakiin.114
Vaikka erityisesti perhepoliittiset avustukset miellettiin jo 1920- ja
1930-luvulla tehtyjen aloitteiden tuloksiksi ja myös eläketurvan suhteen
vilkkaan periaatteellisen keskustelun todettiin käynnistyneen jo vuosisadan alkupuolella, yleisesti ottaen vasta sotavuodet tulkittiin sosiaaliturvan suhteen merkittäväksi käännekohdaksi. Sota nähtiin sosiaalisen
mielialan rakentajana ja sosiaalisen vastuuntunnon herättäjänä. Järjestöhenki, kuri ja yhteisvastuu olivat sosiaaliministerinä ja sosiaalidemokraattien kansanedustajana toimineen Tyyne Leivo-Larssonin mukaan
suomalaisten henkiset pontimet sodan ja jälleenrakennuksen ilmapiirissä. Ylipäätään kansan kovat koettelemukset kuten sodat, kadot ja
kulkutaudit nähtiin sosiaalista kehitystä edistävinä tekijöinä.115 Armas
Nieminen painottikin, että vuonna 1918 luokkavastakohdat olivat vaikuttavammat kuin kansaa yhdistävät tekijät, mutta vuosina 1939–1944 ”se
mikä meillä oli yhteistä, tajuttiin ensiarvoiseksi”.116
Siirtoväen, sotainvalidien, sotaorpojen ja sotaleskien avustamisen todettiin kiinnittäneen huomion myös niin sanottujen siviili-invalidien
huollon järjestämiseen, ja erilaisten vammais- ja potilasjärjestöjen rooli
huollontarpeen esiinnostajana korostui.117 Myös erityisesti ammattiyhdistysliikkeen merkitys sotien jälkeisessä sisäpolitiikassa havaittiin
mittavaksi, joskin sosiaalista turvallisuutta koskevat uudistukset olivat
saavuttaneet koko eduskunnan varsin yksimielisen tuen, sillä ”’äänestäjien paineen’ on uskottu rasittavan jokaista puoluetta”.118
Sosiaaliministeriön vakuutusosaston päällikkö Teivo Pentikäinen
piti nykyaikaisen eli sodanjälkeisen sosiaalipolitiikan merkittävänä – ja
samalla vuosisadan taitteen saksalaisesta sosiaalipolitiikasta erottavana
– piirteenä sitä, ettei se rajoittunut ainoastaan työväestöön ja minimitoimeentulon turvaamiseen.119 Kun tavoitteeksi asetettiin turvatun ja
viihtyisän elämän takaaminen koko väestölle, esiin nousi kysymys siitä,
pitikö yhteiskunnan maksaman tuen olla tasasuuruinen vai palkan mukaan määräytyvä. Suomalainen kansaneläkejärjestelmä nojautui vuoden
1956 uudistuksen myötä tasaeläkkeisiin, mutta esimerkiksi tapaturmavakuutus oli ansiosidonnainen, ja eri maiden käytäntöjen todettiin täs222 minna harjula

sä suhteessa olevan vaihtelevia. Pentikäinen korosti vuonna 1961, että
kilpailu näiden kahden järjestelmän välillä oli kääntymässä palkasta
riippuvien eläkkeiden eduksi. Ruotsin ja Englannin mallin mukainen
ehdotus ansiosidonnaisesta työeläkkeestä sisältyikin hänen johtamansa
työeläkekomitean ehdotukseen.120 60-luvun sosiaalipolitiikka -teos nosti
saavutetun kulutustason loukkaamattomuuden jopa kansalaisoikeudeksi, ja Pauli Kettunen onkin korostanut, että palkkatyöyhteiskuntaa tukeva ansiosidonnaisuus on suomalaisessa yhteiskunnassa muotoutunut
olennaiseksi osaksi sosiaalista kansalaisuutta.121
Sosiaaliturvan laajentunutta, moniulotteista kokonaisuutta kuvasi sosiaaliministeriön hallitussihteeri Aune Mäkinen-Ollinen lastensuojelun
näkökulmasta 1960-luvun alussa seuraavasti:
”Eri muodot kietoutuvat toisiinsa niin kuin ilmainen kouluateria
kansakoulun opetuspäivään ja sellaiset suojelulajit toisiinsa kuin
suojelu taloudelliselta puutteelta, suojelu epäsosiaalisilta elämäntavoilta, juopottelulta, irtolaismaiselta elämältä, joutumiselta rikosten tekijäksi tai rikosten kohteeksi – – Yhteiskunnan ottama vastuu
toteutuu käytännössä monipuolisin neuvonta-, tarkkailu- ja tukitoimenpitein sekä laajan laitosverkoston avulla.”122
Sosiaaliturvan lakisääteisyys sai Mäkinen-Ollisen tulkinnassa positiivisen arvion: lainsäädäntö oli velvollisuuksia koossa pitävä selkäranka, joka takasi pienessä maassa tasapuolisuuden ja kohtuullisuuden.
Kansalaisen velvollisuus alistua lain määräyksiin oli itsestäänselvyys:
”Jos sosiaalilautakunta määrää, että huollettava lapsi on kasvatuksellisesta syystä pantava lastentarhaan tai nuori tyttö kotitalouskurssille, on
vanhempain siihen alistuttava.”123 Kriittiset näkemykset sosiaalihuollon
kontrolli- ja pakkokoneistosta saivat jalansijaa yhteiskuntatieteissä ja
kansalaisliikkeissä 1960-luvun lopulla,124 mutta vuosikymmenen alun
Omassa Maassa tulevaa kehitystä ennakoitiin optimistisesti. Arvo Ylpön
näkemyksen mukaan yhteiskunnan laajentuneen vastuunoton tulos
konkretisoitui lapsissa, jotka vielä edellisen sukupolven aikana olivat
kalpeita, huonoryhtisiä ja ilottomia, mutta nyt punaposkisia, suorasäärisiä ja reippaita. Vastaavasti tautien ehkäisy- ja hoitokeinojen otaksuttiin
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edelleen, ”Oman Maan seuraavan kerran ilmestyessä”, jatkavan voittoisaa kehityskulkuaan.125

Institutionalisoituva terveys ja sosiaaliturva
Oma Maa rakensi suomalaisen terveyden ja sosiaaliturvan kehityksestä
varsin yksimielisen kuvan, joka on vakiinnuttanut asemansa alan yleisesityksissä. Terveysinstituution rakentuminen kuvattiin kehityskulkuna,
joka alkoi kulkutautien torjuntatyönä 1800-luvulla, jatkui 1900-luvun
alussa tuberkuloositaisteluna ja 1940-luvulla äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden luomisena sekä huipentui edelleen sairaalaverkoston rakentamiseen 1950- ja 1960-luvulla. Sosiaali-instituution kehityksessä oli puolestaan kyse tarveharkintaisen köyhäinhoidollisen toimeentuloturvan vähittäisestä korvautumisesta vakuutus- ja avustuspohjaisilla ratkaisuilla.
Ilmo Keskimäki onkin korostanut, että palvelujärjestelmän kehityksestä
on muotoutunut olennainen osa sodasta toipuvan kansakunnan jälleenrakennukseen kytkeytyvää kertomusta.126
Toisin kuin lääketieteen historia, joka henkilöityi yksittäisten, ansioituneiden tiedemiesten työn tulokseksi, suomalainen terveys- ja sosiaaliinstituutio hahmotettiin pääosin lakiuudistusten kautta. Valtion, kuntien ja valtiollisten komiteoiden rinnalla aktiivisina toimijoina esiintyivät
yksittäiset järjestöt, jotka kansalaisten yhteenliittyminä nostivat esiin
sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Lakisääteisen huolto- ja avustustoiminnan todettiinkin ”melkein poikkeuksetta” alkaneen kansalaisten
vapaaehtoistyönä.127 Hajanaisiksi, säätelemättömiksi ja paikallisiksi kuvattujen käytäntöjen institutionalisoituminen merkitsi samalla niiden
keskittämistä julkisen vallan ohjaamaksi ja organisoimaksi, koko maan
kattavaksi ja kansalaisten arkea muovaavaksi toiminnaksi.
Terveysinstituution kehitys esitettiin Omassa Maassa itsestään selvänä, liki luonnonvoimaisena tapahtumaketjuna, kun taas varsinkin
sosiaalivakuutuksen rakentuminen kuvattiin valintana eri vaihtoehtojen välillä. Kansainvälisten vertailujen osoittamaa jälkeenjääneisyyttä
pyrittiin kuromaan kiinni köyhän ja agraarin maan erityisolot huomioon
ottaen. Sivistykseen, tieteeseen ja ulkomaisiin malleihin vetoamalla voi224 minna harjula

tiin 1900-luvun alussa perustella sekä kansanliikkeiden esittämien vaatimusten toteuttamista että niiden sivuuttamista ja lykkäämistä. Samalla
kun 1950-luvulta lähtien vertailukohta yhä useammin alettiin paikantaa
”sivistysmaiden” sijaan ”sosiaalisesti edistyneisiin” maihin, kansalaisten rooli alkoi muuttua vastuun- ja velvollisuudentuntoa rakentavan
valistuksen kohteista palveluiden ja etuuksien – eli heille kuuluvien
sosiaalisten oikeuksien – käyttäjiksi. Kun julkilausuttu tavoite laajeni
koko kansan terveyden ja sosiaalisen turvan varmistamiseen, jännite
kaikille kansalaisille yhtäläisesti suunnattujen palveluiden ja etuuksien
sekä palkkatyöläisyyteen pohjaavien järjestelmien välillä voimistui. Pian
Oma Maa -sarjan jälkeen toteutuneessa sairausvakuutuslaissa (1963)
jännite ratkaistiin sisällyttämällä lakiin sekä kaikille yhtäläisesti maksetut hoitokorvaukset ja minimipäivärahat että ansaintaperiaatteen mukaan porrastetut päivärahakorvaukset. Sosiaali- ja terveysinstituutioiden
yhteenkietoutuminen konkretisoitui, kun vuonna 1968 hallinto keskitettiin uuteen sosiaali- ja terveysministeriöön.128

terVeys ja sosiaaliturVa kansakunnan rakentajina 225

226 minna harjula

III
Vuorovaikutus,
”tietoisuus” ja
konfliktit

terVeys ja sosiaaliturVa kansakunnan rakentajina 227

228 minna harjula

Säätyjen edustajat,
parlamentarismin puolustajat
Marko Tikka ja Petri Karonen

Johdanto
Edustuslaitos instituutiona ja kansan mahdollisuus osallistua valtiopäivätoimintaan ymmärrettiin 1800- ja 1900-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa merkittävinä oikeuksina ja ylpeydenaiheina. Kyseiset teemat
erottivat varsinkin 1900-luvun alun hankalina vuosina suomalaisen yhteiskunnan venäläisestä. Erityisenä ylpeydenaiheena korostettiin valtiopäiväinstituution pitkää ikää. Kun sääty-yhteiskunta ja sen ylläpitämä
säätyedustuslaitos siirtyivät ajasta iäisyyteen, laadittiin niistä neljännesvuosisadan aikana moniosaisia ja yksityiskohtaisia kuvauksia, varsinaisia mammutteja. Julkaisujen painopiste oli autonomian ajan nelisäätyisen edustuslaitoksen vaiheiden kirjaamisessa, sillä aatelissäätyä1 lukuun
ottamatta muut säädyt saivat jopa tuhansien sivujen laajuiset historiaesitykset, joissa esiteltiin eri ryhmien toimintaa ja matrikkelimaisesti
yksittäisiä valtiopäiväedustajia.2
Yksikamarinen eduskunta edusti osalle suomalaisia poliittisen päätöksenteon demokratisoitumista. Sen sijaan osa vanhoista eliittiryhmistä
ja sivistyneistöstä piti eduskuntaa arvaamattomana ja ennustamattomana päätöksentekijänä, joka muutti aiemman säätyjärjestelmän ylevän yhsäätyjen edustajat, parlamentarismin puolustajat 229

teisten asioiden hoidon rahvaanomaiseksi riitelyksi ja yhteiseen hyvään
pyrkineen kansallisen politiikan yhteiskuntaluokkien väliseksi peliksi ja
jopa veriseksi kamppailuksi. Tämä käsitys heijastui Omassa Maassa varsinkin 1920-luvun kirjoituksissa. Osittain oli kyse myös lähihistoriasta
kertomisen vaikeudesta: miten kuvata nopeaa kehitystä, josta vallitsi hyvin erilaisia tulkintoja? Toisen maailmansodan jälkeisissä kirjoituksissa
puolestaan näkyi hieman yllättävää tulkintojen moninaistumista.
Tätä artikkelia varten on luettu Oman Maan valtiopäiviä ja kansanedustusta käsittelevät artikkelit sekä koko joukko muita kirjoituksia,
joissa edustuslaitos ja sen erityispiirteet ovat tulleet esille.3 Kirjoituksessa tarkastellaan sitä, miten kansanedustuslaitosta kuvattiin historiallisena toimijana, millaisia elementtejä, asioita ja henkilöitä korostettiin
ja miten ne heijastelivat aikakauden historiakäsityksiä tai poikkesivat
niistä.

Osallistuminen oikeutena, mutta hallitsijan armosta
Ensimmäisessä Oman Maan painoksessa valtiopäivätoiminnasta kirjoitti eniten päätoimittaja E. G. Palmén, jolla oli pitkällinen oma käytännön
kokemus säädyistä ja tutkijan näkemystä aiemmiltakin ajoilta. Hän loi
kuvaa muun muassa siitä, kuinka Ruotsi muuttui maakunnista valtioksi, ja kuinka ”odalmiehet eli omaperäistalonpojat” päättivät yhteisistä
asioista käräjillä. Suomalaisille oli onni saada olla mukana, koska sillä
tavoin Suomi kytkeytyi läntiseen maailmaan. Nämä seikat olivat toki
aivan tuttuja Palménin monista muistakin samaan painokseen kirjoittamista teksteistä, mutta tiettyjä teemoja oli hyvä toistaa aina tilanteen
niin salliessa.4
Palménin kirjoitustavassa huomiota herättää se, kuinka hän puhuessaan esimerkiksi keskiajan Ruotsista ja Euroopasta viittasi toistuvasti
kansalaisiin ja kansanedustajiin, vaikka aikakauden asiantuntijana hän
tiesi, etteivät mainitut käsitteet vastanneet oman aikansa todellisuutta.5
Sinänsä ”kansa” oli ollut jo varhain yksi fennomaanien keskeisimmistä
poliittisista käsitteistä, joten ajatus siirrettiin näin suoraan edustuslaitoksen tarkasteluun.6
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Kuva suurvaltakauden Ruotsin valtiopäivistä ja varsinkin 1680-luvulla
tapahtuneesta itsevaltiuteen siirtymisestä puolestaan oli lohduton:
”Epäjärjestys oli päässyt vallalle; tarmokasta johtoa tarvittiin, ja kuningas anasti yksinvallan. Eduskunta, joka eripuraisuudellaan ja
heikkoudellaan oli edistänyt tätä muutosta, sai Kaarle XI:n aikana
äänettömänä suostua hallitsijan vaatimuksiin. Kaarle XII ei edes
kutsunut sitä kokoon.”7
Kirjoitusajalla tulikuuma käsite ”eduskunta”8 vietiin tarkoituksellisesti
menneisyyteen, samoin vahva analogia ristiriitojen vuoksi vaikeuksiin
joutuneista kansan valituista. Samankaltainen retoriikka toistui K. R.
Melanderin elämäkerta-artikkelissa Kaarle XI:sta vuodelta 1908. Sen
mukaisesti itsevaltainen monarkki ei – vaikka halutessaan olisi pystynyt
– puuttunut lainsäädäntöön. Teoksen linjalle tyypillisesti lait ja niiden
kunnioittaminen korotettiin lähes kaiken yläpuolelle.9
Ruotsin ajan itsevaltius näyttäytyi tässä yhteydessä lähes toivottavalta
olotilalta. Sen sijaan vapaudenajan (1718–1772) ”valtiosäätyjä” Palmén
ei suuremmin arvostanut, sillä niillä ”– – oli melkein rajaton valta, josta usein tuli vahinkoa julkisten asiain käsittelylle”. Niinpä Kustaa III:n
”vallankumoukset” olivat tavallaan aivan luontevia ja loogisia jatkumoja
historiallisessa kehityksessä. Silti vuoden 1772 hallitusmuodon synnyn
taustat ja tosiasiallinen kokonaisvaltainen sisältö piilotettiin päivämuistoon – lukuun ottamatta Robert Hermansonin umpipuisevaa ja asiaa
lähinnä perustuslaillisten näkökulmasta valottanutta esitystä. Teossarjan
päätoimittaja kuitenkin mainitsi, että vuoden 1789 jälkeen, kun säädyt
olivat menettäneet kaiken muun ohella esitysoikeutensa, ei säädyillä
ollut paljonkaan merkitystä; Ruotsin ja Suomen eron hetkellä ”kansaneduskunnan asema” oli heikko.10
Valtiopäivien käytännön organisoitumisesta kirjoitettiin omaa aikaa
edeltäviltä kausilta vain niukasti. Tämä johtui osin siitä, että varhaismodernin ajan valtiopäiväjärjestykset olivat nimensä mukaisesti enemmänkin järjestyssääntöjä kuin valtiopäivätoiminnan periaatteisiin tai valtasuhteisiin keskittyneitä ohjeistuksia. E. G. Palmén huomautti vuoden
1617 valtiopäiväjärjestyksen epämääräisyydestä, eivätkä vapaudenajan
säätyjen edustajat, parlamentarismin puolustajat
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pitkälle kehitetyt säännötkään saaneet professoria lämpenemään. Nelisäätyinen edustuslaitos alkoi kokoontua säännöllisesti vasta ruotsalaisen
esikuvan (vuodelta 1810) mukaan laaditun vuoden 1869 valtiopäiväjärjestyksen myötä, mikä ”laina” auliisti viimein myönnettiin Oman Maan
toisessa painoksessa. Autonomian ajalla asiasta oli vaiettava, vaikka monet tiesivätkin säädöksen perustan.11
E. G. Palmén ei peitellyt näkemystään Porvoon valtiopäivien ongelmallisuudesta, eikä hänen käsityksensä ”valtion synnystä” Porvoossa
edustanut yksiselitteisesti suomalaiskansallisen historiantutkimuksen
näkemystä. Eräässä kirjoituksessaan hän totesikin, etteivät suomalaiset
edes halunneet osallistua Porvoon kokoukseen, jonka päättyessäkään
Suomea ei ollut vielä virallisesti erotettu Ruotsista: ”[O]ikeuden kannalta – – valtiopäiväin koko työ – – oli hyvinkin horjuville perustuksille
rakennettu.”12
Keisarin ja hänen uusien alamaistensa vuorovaikutuksesta ja ruotsalais-suomalaisen järjestyksen ainakin hienovaraisesta voimasta oman
todistuksensa antoi K. W. Rauhala. Hän tiivisti Porvoon valtiopäivien
avajaisaktin siihen, että toimitus suoritettiin ruotsalaisen mallin mukaisesti eli hallitsija antoi ensin hallitsijanvakuutuksensa ja vasta sen
jälkeen säädyt vannoivat uskollisuudenvalansa. Kyseinen yksityiskohta
saattoi tuntua pieneltä, mutta sen symbolista arvoa – ja ylipäätään asian
esittämistä Omassa Maassa nimenomaan tässä järjestyksessä – ei pidä
aliarvioida.13 Kuitenkin säätykokouksen merkitystä arvioidessaan Rauhala päätteli, ettei ”Porvoon valtiopäivillä toimitettua yhdistämistä saata
sanoa sopimukseksi”.14
Porvoon jälkeen valtiopäiviä ei tunnetusti kutsuttu pitkään aikaan
koolle, sillä keisarit tai häntä Suomessa edustaneet kenraalikuvernöörit eivät halunneet edistää sellaisia hankkeita. Menettely oli kuitenkin
täysin kustavilaisten perustuslakien ja niiden myötä uudelleen käyttöön
otetun vuoden 1617 valtiopäiväjärjestyksen hengen mukainen, sillä perustuslakeihin ei sisältynyt määräyksiä kokoon kutsumisen säännöllisyydestä.15
Vasta Aleksanteri II:n aikana tilanne muuttui. Puoli vuosisataa kestänyt lainsäädännön muuttumattomuus haittasi jo yhteiskunnan toimivuutta. Hallitsija ei silti ollut valmis valtiopäivien koollekutsumiseen,
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minkä vuoksi kiusallista tilannetta pyrittiin aluksi kiertämään erityisen
”valiokunnan” avulla. Keisari ehti antaa jo huhtikuussa 1861 julistuksen
valiokunnan perustamisesta, mutta Suomessa nousi valtaisa mielenosoituksiksi asti yltynyt vastalauseiden tulva. Joillekin aikalaisille keisarin
julistus näyttäytyi jopa ”vallankaappauksena”. Valiokunnasta uhkasi tulla
ennakkotapaus, joka vääjäämättä johtaisi valtiopäivälaitoksen lakkauttamiseen.16 Palmén riemuitsi hallitsijan muuttaneen nopeasti alkuperäistä päätöstään. Keisari täsmensi kyseessä olevan neuvoa-antavan valiokunnan, ei valtiopäivien, jotka keisari lupasi kutsua koolle sitten, kun
valiokunta oli saanut kerättyä asialistaa kasaan.17 Puolitoista kuukautta
kevättalvella 1862 istunut valtiokunta oli hyvä ”esiharjoitus” tuleville valtiopäiville.18 Lopulta Puolan kapina ja suomalaisten esivaltaa kohtaan
osoittama uskollisuus toivat uuden mahdollisuuden, kun Aleksanteri
II halusi osoittaa Puolan kapinan veristä kukistamista paheksuneille
ulkovalloille olevansa valmis antamaan lisää oikeuksia luotettaville alamaisille. Vuodesta 1863 valtiopäivätoiminta19 alkoi uudestaan 54 vuoden
tauon jälkeen.20
Säätyvaltiopäivien loppujaksoa lyhyesti käsiteltyään Palmén totesi ykskantaan, että edustuslaitos uudistettiin nopeasti marraskuun suurlakon
jälkeen.21 Marraskuun manifestissa keisari antoi senaatin tehtäväksi valmistella kansanedustuslaitoksen uudistamista, jonka tuli perustua yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen. Muutama kuukausi myöhemmin niin
sanottu Hermansonin komitea ehdotti menestyksellisesti siirtymistä
suhteellisella vaalitavalla sekä yleisillä ja yhtäläisillä vaaleilla valittavaan
yksikamariseen eduskuntaan. Ensimmäisissä uuden mallin mukaisissa
vaaleissa äänioikeutettujen määrä oli noin yhdeksän kertaa suurempi
kuin säätyvaltiopäivien aikana.
Palménin niukkasanaisuuteen oli mitä ilmeisimmin syynä se, ettei ensimmäisen osan päätoimittaja suinkaan ollut kaikkein innokkain
romuttamaan sinänsä jo raskaasti legitimiteettiään menettänyttä nelisäätyjärjestelmää. Kuitenkin jo 1800-luvun lopulla kansanedustuksen
kehittämistä sisältäneet ajatukset olivat siirtyneet erilaisten järjestöjen
kehiteltäviksi.22 Palménille autonomian ajan lopun yksikamarinen eduskunta ei selvästikään näyttäytynyt samalla tavalla kuin myöhemmille
tutkijoille merkittävänä kansallisten etujen puolustajana.23
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Tätä taustaa vasten ei suuremmin yllätä, ettei Oman Maan ensimmäisessä ja toisessa painoksessa ainakaan liikaa iloittu Euroopan ensimmäisenä voimaan saatetusta miehille ja naisille yleisestä ja yhtäläisestä
valtiollisesta äänioikeudesta. Osin kyse lienee ollut myös kirjoittajiksi
valikoituneista henkilöistä. Esimerkiksi yksikamariseen eduskuntaan ja
sen demokraattisesti valittuihin edustajiin varauksellisesti suhtautunut
naisasialiikkeen voimanainen Aleksandra Gripenberg (1857–1913) kirjasi 1910 varsin viileästi tämän kansainvälisesti merkittävän uudistuksen, vaalilakiin liittyneet prosessit sekä asiaankuuluvat pykälät, mutta
toki samalla ilmaisi ilonsa siitä, että ”Suomen nainen” nautti ”jo neljättä
vuotta tärkeintä kansalaisoikeutta, jonka saavuttamiseksi naiset suurissa
sivistysmaissa vielä – – turhaan taistelevat.”24 Väinö Voionmaa kirjoitti
äänioikeusasiasta eniten sekä ensimmäisessä että toisessa painoksessa.
Hän liitti työväenliikettä koskevassa tekstissään äänioikeuden työväestön voimakkaisiin toimiin suurlakon 1905 yhteydessä. Hänen mukaansa
yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta oli edeltänyt pitkään jatkunut ”luonnoton
tila”, mikä johtui säätyedustuksesta kiinni pitäneiden ”ruotsinmielisten
jarrutuksesta”.25
Yksikamarisen eduskunnan alkuvaiheista itseoikeutettu kirjoittamaan oli vankka perustuslaillinen, toisen sortokauden aikana jyrkkien
kannanottojensa ja lainmukaisuuden vaalimisen vuoksi Siperiaan
karkotettu P. E. Svinhufvud.26 Eduskunnan alkuaikoina keisari hajotti valtiopäivät useaan otteeseen, eikä vähiten puhemies Svinhufvudin
jyrkkien lausuntojen vuoksi. Ensimmäisen painoksen päivämuistoissa otettiin enemmän tai vähemmän peitellysti kantaa tukalaan tilanteeseen kertomalla toistuvista uusista vaaleista ja eduskunnan hajotuksista.27
Omassa Maassa moninkertaisen eduskunnan puhemies-juristin teksti
oli varsin neutraali, sillä oikeudellisia normeja ja toiminnan rajoja pohtineesta, Suomen kansalaisille suunnatusta ohje- ja opastuskokoelmasta
puuttuivat esimerkiksi Palménille tyypilliset poleemiset pistot. Niinpä
eduskunnan tärkeimmiksi tehtäviksi todettiin yksinkertaisesti osallistuminen lainsäädäntöön ja ”valtion raha-asioiden järjestämiseen.” Käsitys
Suomesta valtiona oli puhemiehelle itsestään selvä. Samalla tavoin kuin
esimerkiksi Robert Hermanson omassa kirjoituksessaan, myös Svin234 marko tikka ja petri karonen

hufvud korosti keisarin ja suuriruhtinaan velvollisuutta ottaa lainsäädäntöön ja säätyjen erioikeuksiin liittyvissä asioissa huomioon eduskunnan
kanta ja monissa asioissa suoranaisesti sen suostumus.28 Tekstissä on
kuitenkin kiinnostavaa, että vuorovaikutus-teemaa sekä hallitsijan ja
edustuslaitoksen suhdetta kuvataan ennen muuta normatiivisten määräysten, ei käytännön toiminnan kautta.
Yksikamarisen kansanedustuslaitoksen eduskuntatyöstä kirjoitettiin
ensimmäisissä painoksissa varsin rajatusti, varsinkin historian näkökulmasta. Varsinaiseen kansanedustuksen, eduskuntalaitoksen ja hallituksen lähihistoriaan teksteissä puututtiin lähinnä konkreettisesti,
muun muassa kuvattaessa Vaasan senaattia,29 tai yksittäisten historian
merkkipäivien yhteydessä, joissa kansanedustuslaitoksella katsottiin olleen jokin merkitys. Vaikka tapahtumia ei kuvattu historiana, kyseessä
oli kuitenkin joukko huomionarvoisia sattumuksia, joita oli tulkittava.
Monista lähivuosien tapahtumista kerrottiin vain niukasti, ja moni yksikamarisen eduskunnan ensimmäisten vuosien ilmiö sivuutettiin kokonaan. Osasyynä tälle ratkaisulle oli kirjoittajien omakohtainen osallisuus
tapahtumiin, joista monet olivat olleet myös asioina vaikeita. Sellaisia
olivat porvarillisten ryhmien suhde Venäjään, sosialidemokraattien rooli, eduskunnan hajottaminen 1917, valtiollisten suhteiden järjestäminen
keisarilliseen Saksaan ja tynkäeduskunta. Kirjoittajat käsittivät olevansa
liian lähellä tapahtumia kyetäkseen antamaan niistä tällaiseen teokseen
sen vaatimaa tasapainoista kuvaa. Haasteellisia lähihistorian tapahtumia
jätettiin pois tarkoituksellisestikin, usein hurskaalla ajatuksella tuleville
historiankirjoittajillekin jätettävästä tehtävästä. Oman Maan lukijoilleen
lähimenneisyyden tärkeistä tapahtumista antamaan kuvaan nämä vaikenemiset vaikuttivat siksi johdonmukaisesti, että on vaikeaa olla ajattelematta kirjoittajien upottaneen valintoihinsa niin yleissivistyksellisiä
kuin poliittisia motiiveja.
Edellä mainitut havainnot heijastelivat samalla laajemminkin vuosien 1917–1918 perspektiivissä leijaillutta kaihoa säätyvaltiopäiviin, joilla valtaa pitäville oli näyttäytynyt oikea kansa, talonpojat. Vuoden 1918
kurkistusaukosta tarkasteltuna yksikamarisen eduskunnan aika oli ollut
alempien vaistojen ja luokkapyyteiden esiinmarssi, joka tässä selitysmallissa johti aikanaan kansalaissotaan. Sortokausien aikana eliitti oli
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jakautunut tavalla, jonka arvet eivät olleet vieläkään umpeutuneet; varsinkin maaliskuun (1917) vallankumouksen jälkeinen ”sortohallintoa”
myötäilleiden virkamiesten erottaminen oli liian kipeä asia käsiteltäväksi
edes voittajien näkökulmasta.
Esimerkki hiljaisesta unohduksesta on P. E. Svinhufvudin ja Eino
J. Ahlan toisessa painoksessa oleva artikkeli Suomen eduskunnasta,
joka lähestyi kansanedustusta lakitekstimäisesti selittäen suhteellisen
vaalitavan, edustajan käsitteen ja eduskunnan rakenteellisen toiminnan. Tekstiä tosin vauhditettiin perustelemalla kansanedustuslaitoksen
uudistustarvetta 1860-luvulta alkaen talouden ja sivistyksen nopealla
kehityksellä. Muuten tapahtumahistoriaan ja yhteiskunnalliseen muutokseen viitattiin vain ohimennen, kun käsiteltiin itsenäistymistä seuranneita valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilain muutosprosesseja.30
Ajallisesti liian läheltä teemaa käsitelleet aikalaiset eivät myöskään
havainneet edustuksellisen kansanvallan alkuun liittynyttä parlamentarismin kehitystä vuoden 1917 jälkeen. Tätä ennen sellaisesta ei voinut
puhua, sillä vaikka Suomeen syntyi moderni monipuoluejärjestelmä samoihin aikoihin yksikamarisen eduskunnan kanssa, ongelmaksi muodostui autonomian ajan lopulla se, että Euroopan demokraattisimmin
valitun kansanedustuslaitoksen toimintakykyä söi raskaasti kustavilaisen ajan perustuslakien takaama suuri hallitsijanvalta.31

Säätyvaltiopäivien muuttuva kuva
Tulkinnat säätyvaltiopäivistä olivat 1950-luvulla kovin erilaisia vuosisadan alkuvuosikymmeniin verrattuna. E. G. Palmén puhui säätyvaltiopäivien jäsenistä ja muodostumisesta maan parhaiden voimien aikaansaannoksena; sääty-yhteiskunnan edustajana Palmén kirjoitti ”kansalaisista”, jotka edusmiesten kautta muodostivat oman säätynsä edustuksen.32
Historiantutkija Uuno Tuominen ei kirjoittanut 1950-luvulla niinkään
voimien paremmuudesta vaan niiden paikallisuudesta, sillä ”kansanedustuksen juuret ovat jo ennen kristillistä aikaa muodostuneessa paikallisessa itsehallinnossa”.33 Tuominen näki siten säätyedustuksessakin
demokraattisia piirteitä ja toisaalta korosti säätyedustuksen suomalai236 marko tikka ja petri karonen

suutta. Tämä näytti olevan eräänlainen keskitien selitystä hakeva tulkinta ajan työväenliikkeen historiatulkinnoille, sillä 1940-luvun jälkipuoliskolla julkaistut työväenliikkeen ja sosialidemokraattisen puolueen
ensimmäiset laajat historiateokset korostivat säätyvaltiopäivien luokkaluonnetta ja epäkansanvaltaisuutta.34 Talonpoikainen vakaa sääty nähtiin
kansan aitona edustajana, eivätkä sen alapuolella olevat ryhmät olleet
merkittäviä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Vaikka faktisesti säätyvaltiopäivillä tilanne oli juuri näin, niin silti tässä tulkinnassa oli kaikuja
jo yksikamariseen eduskuntaan aluksi liittyneestä kritiikistä, jossa kansanedustajien nähtiin kehittyneen huonompaan suuntaan verrattuna
säätyeduskunnan neljänteen säätyyn.35
Tuomiselle säätyvaltiopäivien merkitys näyttäytyi nimenomaan lakien kautta. Valtiopäivätoiminnan tuloksina syntyneet lait, kuten maalaiskuntien kunnallisasetus, kirkkolaki, asevelvollisuuslaki, rikoslaki
ja viinalainsäädäntö, kuvastivat suomalaisen autonomian kehitystä ja
asemaa ennen kaikkea itsenäisenä toimintana, ei osana Venäjää. Tällä
näkökulmalla oli suora ajatuksellinen yhteytensä laillisuustaistelijoiden
historiantulkintaan, joka korosti lain merkitystä autonomisen Suomen
oikeuksien turvaajana.36
Tuomisen niin ikään kirjoittama autonomian kauden hallintohistoriallinen osuus37 rakentui oikeastaan kokonaan henkilöhistorian kautta. Kenraalikuvernöörien ja keskeisten hallintovirkamiesten viranhoito
toimi artikkelissa autonomian ajan hallintokoneiston ja säätyvaltiopäivien valaisijana. Säätyvaltiopäivät kuvattiin sen sijaan lähes täysin tapahtumien kautta. Säätyvaltiopäivät muovasivat merkittävästi kansallista
olemusta, josta ei kuitenkaan Tuomisen tekstin pohjalta noussut esiin
yhtään merkittävää poliitikkoa. Ratkaisu on erikoinen, ellei sillä haluttu
viestittää laajemmin valtiopäivien kansallista merkitystä: säätyvaltiopäivät oli yhteinen kansallinen ponnistus, vaikka Suomen kansaa edustivatkin niillä ainoastaan säädyt.38
Tuominen korosti 1850-luvun niin sanotun itämaisen sodan vaikutuksia eli Venäjän hetkellistä heikkoutta säätyvaltiopäivien taustatekijänä.39 Suomen – ja suomalaisten – toiminta-alue oli rajattu ja historian
esimerkki osoitti, että se oli vahvasti riippuvainen kulloisestakin valtiollisesta tilanteesta Venäjällä. Tällä ajattelulla oli vahva jalansijansa myös
säätyjen edustajat, parlamentarismin puolustajat
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1950-luvun Suomessa, mutta vuosisadan alun kirjoittajat eivät nostaneet
tätä seikkaa keskustelussa esille juuri mitenkään.

Viisikymmenluvun tuoreet tulkinnat?
”Kohtalokkaimpia vaiheita maamme historiassa on ollut sen eroaminen Ruotsista ja Venäjän vallan alle joutuminen”, muistutti professori,
historioitsija Aulis J. Alanen 1958 kirjoittaessaan Porvoon valtiopäivistä. Muotoilu ei jätä tulkinnanvaraa siihen, millainen dikotomia tähän
sisältyi. Alanen kertasi Porvoon valtiopäiviä käsittelevässä tekstissään
maailmansotien välisen ajan historiantutkimuksen varsin raskain sävyin piirretyn kuvan siitä, miten ”monet kerrat hävitys ja kuolema oli
itärajan yli vyörynyt maahamme”.40
Kysymys Porvoon valtiopäivien merkityksestä on noussut tutkimuksellisesti kiinnostavaksi debatiksi oikeastaan vasta 1970-luvulta alkaen
Osmo Jussilan ja Päiviö Tommilan teosten seurauksena. Ennen sitä historiantutkimus näyttää korostaneen Porvoon merkitystä Osmo Jussilan
toteamuksen mukaan perustuslaillisen historiankirjoituksen tarpeisiin
tapahtumana, jossa Suomen valtio synnytettiin.41
Tämä käsitys kieltämättä vahvistuu, kun katsoo Aulis J. Alasen tekstiä, jossa oli sekä russofobisia vivahteita että toisaalta pikkutarkkaa kuvausta, joka ei niinkään korostanut tapahtuman suuria linjoja ja merkitystä – jossa tietenkin oli hyviäkin puolia oman keskushallinnon luomisineen – vaan muutosta itsessään. Mielenkiintoisella tavalla autonomian
synnyn historian käsittely peilasi sen Suomen ilmastoa, joka oli syntynyt
toisen maailmansodan päättyessä.42
Selonteko Porvoon valtiopäivien etenemisestä toi lukijan eteen yksityiskohtaisen kuvauksen alustavista suunnitelmista, kokouspaikan valinnasta ja käsitellyistä asioista. Venäjän valloittamaksi joutuneen Suomen
– Alanen ei suinkaan puhunut mistään ”itämaasta” tai Ruotsin osasta
vaan yksinkertaisesti Suomesta – tulevaisuuden näköalat olivat Alasen
esittäminä synkät; arvattavasti monet lukijat osasivat tehdä analogian
oman aikansa isänmaahan ja sen ennusteeseen syksyllä 1944.
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”Kaikista myönteisistä kokemuksistakin huolimatta oli ymmärrettävää, että kansamme suuri enemmistö varsin levottomin mielin
suhtautui tulevaisuuteen, jonka tärkeänä valopilkkuna tosin oli
keisari-suuriruhtinaan suopeus, mutta jossa moni asia näytti epävarmalta ja pelottavalta.”43
Tämä tulkinta on vähintäänkin rohkea oletus, sillä Suomen kansan yhteistä käsitystä talvella 1809 tuskin oli olemassa, julkisesta mielipiteestä
puhumattakaan. Sopii myös epäillä, kokivatko 1800-luvun alkukymmenten suomalaiset maansa tilannetta mitenkään erityisesti epävarmaksi,
harvalukuista sivistyneistöä ehkä lukuun ottamatta.44 Suomen syksyn
1944 tunnelmia leimasi epävarmuuden sijaan pikemminkin kaksijakoisuus, jossa rinnastukset vuoteen 1809 eivät olleet tavattomia.45
Alanen rakensi voimakkaasti perinteiseen kerrontaan sidottua tulkintaa, jossa oli lisäksi lähihistoriaan liittyviä opettavia vivahteita. Näkemys
näyttää heijastelevan mielenkiintoisella tavalla erään aikakauden kaunokirjallisen teoksen, Mika Waltarin Tanssi yli hautojen (1944), tulkintoja.
Sitäkin voidaan pitää yhtä lailla heikosti peiteltynä historian allegoriana
sotienjälkeisestä Suomesta.46

Parlamenttityö ja poliittinen lähihistoria
Toisen maailmansodan jälkeen suomalaisessa parlamentarismissa
tapahtui useita huomattavia murroksia, jotka muuttivat eduskunnan
työskentelyä ja sen vaikutusta yhteiskuntaan laajemminkin. IKL:n katoaminen ja SKDL:n esiinmarssi muuttivat eduskunnan voimasuhteita.
Sisäpoliittiseen tilanteeseen vaikuttivat kamppailu työväestön kannatuksesta sekä puoluepolitiikassa että ammattiyhdistysliikkeessä, asevelisosialistien yhteistyö oikealle ja kansandemokraattien yritykset hakea poliittista tukea isoveljeltä valvontakomissiossa.47 Ammattiyhdistysliikkeen
aseman nopea vahvistuminen – ja hajaantuminen 1950-luvulle tultaessa
– muutti myös työmarkkinapolitiikan asetelmia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.48 Siinä missä ennen toista maailmansotaa palkat ja työehdot olivat melko selkeästi työnantajien käsissä ja valtiovallan laeilla
säätyjen edustajat, parlamentarismin puolustajat
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vahvistamia, säännöstelytaloudesta vähitellen irtaantuvassa Suomessa
työmarkkinapolitiikan ja ammattiliittojen merkitys toisaalta työrauhan
takaamisessa, toisaalta neuvotteluosapuolena nousi merkittäväksi.49
Tässä tilanteessa parlamentaarisen päätöksenteon rooli heikkeni – tai
ainakin muuttui toisenlaiseksi mitä se oli ollut ennen sotaa.
Tästä historian murroksesta tarkasteltuna on houkuttelevaa vertailla
rinnakkain kansanedustaja, rovasti Paavo Virkkusen (1874–1959) postuumisti 1960 ilmestynyttä kuvausta maailmansotien välisen ajan eduskunnan lainsäädäntötyöstä ja toisaalta valtiotieteilijä Tuttu Tarkiaisen
(1912–1969) 1958 samaa asiaa teoreettisemmin lähestyvää tekstiä ”Suomalainen parlamentarismi”.50
Kummassakin tekstissä toteutuva aikalaistulkinta lähihistoriasta oli
konservatiivinen, 1900-luvun alkukymmenten tapahtumahistoriaan sitoutuessaan tulkinnoiltaan pääosin perustuslaillinen. Käsittelytapa oli
osin toimituksellisten ratkaisujen sanelema: Oma Maa ei toki kokonaan
unohtanut työväkeä, mutta se oli karsinoitu yleisestä historiakuvasta pois
omaksi artikkelikseen, ministeri ja pääjohtaja R. H. Oittisen laatimaan
kirjoitukseen ”Suomen työväenliikkeen aatteellisista kehitysvaiheista”.51
Tarkiaisen teksti parlamentarismista poikkesi kuitenkin olennaisessa kohdassa sekä Oman Maan yleisestä toimituksellisesta linjasta että
ajan historiantulkinnasta. Hän mainitsi parlamentarismin rakentajana
myös poliittiseksi liikkeeksi muotoutumassa olleen työväen, ”joka ennen pitkää liitti nimeensä tunnuksen sosialidemokraattinen”. Tarkiaisen
mukaan työväenliike vaati ”hyvin radikaalisia muutoksia eduskuntalaitoksen rakenteeseen ja vaalitapaan”52. Radikaalien muutosten sisältöä
Tarkiainen ei selittänyt kuitenkaan tarkemmin.
Laillisuustaistelu oli edelleen niin keskeinen asia aikakauden historiankirjoituksessa, että se oli selitettävä jopa käsiteltäessä yksikamarisen eduskunnan muodostumista. Olennaista oli suhde Venäjään. Tuttu
Tarkiaisen tulkinnassa Venäjän sorto laukaisi kansan laillisuustaistelun. Kansa ryhtyi suurlakossa ajamaan yksikamarista eduskuntaa, sillä
”mikä tuki maalle sen suhteessa Venäjään olisi muodostunut siitä, jos
valtiopäivät olisivat voineet todella esiintyä koko kansan tulkkina”.53 Uusi
valtiopäiväjärjestys ja vaalilaki olivat tässä kuvauksessa suurlakon tulos,
koko kansan tahdon ilmentymä.
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Tarkiaisen kuvauksessa sosialidemokraattinen työväenliike oli yksi
parlamentarismin rakentajista, kun taas varsinkin varhaisemmat suurlakkokuvaukset pitivät työväenliikettä enemmänkin yhteistä tahtoa omilla vaatimuksillaan sekoittaneena häirikkönä.54 Toisen maailmansodan
jälkeinen työväenliikkeen historiankirjoitus ja toisaalta ajankohtainen
poliittinen tilanne loivat tarvetta korostaa sosialidemokraattisen työväenliikkeen roolia kansakunnan rakentajana. Taustalla vaikutti poliittisen
kentän muutos, mikä näkyi sodan jälkeen kokoomuksen ja sosialidemokraattien nuoren polven niin sanottuna aseveliyhteistyönä kansandemokraattista liikettä vastaan. Poliittisten suhteiden uudelleenarvioinnissa sosialidemokraatitkin tulkittiin nyt kansakunnan rakentajiksi, kun
ennen sotaa koko vasemmisto oli nähty yhtenä hajottavana elementtinä.
Tarkiainen teki suurlakosta kirjoittaessaan toisenkin merkittävän havainnon: ”Kun – – senaatti marraskuussa 1905 oli – – pyytänyt eronsa ja
sen tilalle oli nimitetty perustuslaillinen senaatti, oli Suomessa tapahtunut ensimmäinen täydellinen hallituksenvaihdos ja samalla myös ensimmäinen hallituksen ’puoluevärin’ vaihdos.”55 Tämä seikka lausuttiin
lähes ensimmäistä kertaa selkeäsanaisesti, ja samalla kirjoittaja riisui
suurlakolta osan sen ylevästä kansallisesta sankaruudesta pois kirjoittamalla, että kyseessä oli myös sisäpoliittinen kamppailu.
Näköala yksikamarisen eduskunnan syntyyn liittyvään murrokseen
on jännittävä. Tarkiainen toi esiin äänestäjien määrän kasvun yhdeksänkertaiseksi ja mainitsi naisten äänioikeuden. Hän ei silti, toisin kuin
Suomen valtiosäännöstä kirjoittanut Paavo Kastari, nähnyt tapahtumaa
sinänsä historiallisena – sitähän se oli lähes koko maailman mittakaavassa – vaan pohti yksikamarisen eduskunnan rakenteen muodostumista sisäpoliittisesta näkökulmasta. Tässä tulkinnassa muuta maailmaa
ei edelleenkään ollut olemassa, vaan olennaista oli Suomi-keskeinen
tarkastelunäkökulma; niin vuosisadan alussa kuin kirjoitusajankohtana eduskunnan vasemmisto–oikeisto-akseli ja siinä tapahtuneet nopeat
muutokset olivat kirjoittajalle – ja oletetusti myös lukijalle – maailmanhistorian mittakaavaa olennaisempia seikkoja.56
Tarkiainen korosti yksikamarisen eduskunnan demokraattista luonnetta samalla kun painotti monipuoluejärjestelmän totaalista demokraattisuutta. Tarkiaisen mukaan ”– – monipuolueisuus, jonka säilymissäätyjen edustajat, parlamentarismin puolustajat
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tä suhteellinen vaalitapa on omiaan suosimaan, sai selvän ilmauksensa,
ja useat niistä puolueista, joilla vuosikymmeniksi eteenpäin – – tuli
olemaan sija maamme politiikassa, valtasivat osuutensa edustajapaikoista”.57 Tämän lauseen sisältämä ajatus oli hienovarainen; olihan parhaillaan eduskunnassa yksi puolue, joka ei kuulunut tähän parlamentaariseen perinteeseen – SKDL.
Tarkiaisen tekstin kantavana ajatuksena oli kansallisen järjestelmän
kansanvaltaisuus, jota vahvistettiin usein esimerkein. Itse asiassa kansanvaltaisuus näyttäytyi tulkinnassa välineenä kansalliselle olemassaololle. Tämän Tarkiainen kirjoitti selvimmin esiin varsin erikoisessa
kohdassa, puhuessaan levottomasta vuodesta 1917: ”Mitä tulee parlamentaariseen hallitustavan omaksumiseen, se ei ollut enää vastenmielinen ajatus yhdellekään puolueelle. Sen toteuttamisessa nähtiin tuohon
aikaan, v. 1917 erityinen turvakeino venäläistämispolitiikkaa vastaan, jos
– – jälleen uusi sortokausi olisi koittanut.”58 Lause on outo, jos vertaa sitä
tapahtumahistoriaan. Vuoden 1917 tilanteessahan ei poliittiseen päätöksentekoon enää luotettu millään tasolla, vaan eri poliittiset ryhmät olivat
syöksymässä kohti yhteenottoa aseellisine kaarteineen.59

Paavo Virkkusen parlamentaarinen historia
Rovasti, kansanedustaja ja kokoomuksen keskeisiin vaikuttajiin kuulunut Paavo Virkkunen oli 1950-luvun Oman Maan kirjoittajien joukossa
jo melkoinen poikkeus, sekä ikänsä – hän oli kuollut 84-vuotiaana 1959
– että tulkintojensa puolesta. Virkkusen asema kuvasti kiinnostavalla
tavalla sitä, miten vahvoja toista maailmansotaa edeltävän ajan aatteelliset virtaukset olivat vielä 1950-luvun Suomessa. Ajat muuttuivat mutta
ihmiset eivät, ainakaan välttämättä. Toisen maailmansodan jälkeinen
tilanne ja lähihistorian tulkintojen moninaistuminen ei juuri tavoittanut Virkkusen tekstiä, joka on paikoitellen jopa aikakauteensa nähden
varsin värikästä.
Virkkunen taustoitti yksikamarisen eduskunnan syntyvaiheita toteamalla, kuinka ”jo säätyvaltiopäivien loppuaikoina vahvistui lähinnä
säätyjen suomenmielisissä edustajissa käsitys kansanedustuslaitoksen
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uudistamisen välttämättömyydestä”.60 Tekstissä on selvä ajatuksellinen
ero 1920-luvun eduskuntalaitosta käsittelevään Svinhufvudin ja Ahlan
tekstiin, jonka eduskuntareformia taustoittavassa osuudessa on sosiaalihistoriallinen vivahde. Sen valossa yleinen yhteiskunnan kehitys oli
johtanut kansanedustuslaitoksen muutokseen. Vanhan polven konservatiivina Virkkunen ei (enää) nähnyt yhteiskunnan yleisempää murrosta
sääty-yhteiskunnasta teolliseen luokkien ja poliittisten ryhmien päätöksentekoon perustuvaksi yhteiskunnaksi olennaisena tekijänä, enempää
kuin uusien sosiaaliryhmien – kuten työväestön – nousua ja järjestäytymistä vaan korosti päätöksenteon jatkuvuutta säätyvaltiopäiviltä yksikamariseen eduskuntaan.
Virkkusen tulkinnassa ilman perustuslaillisten aktiivista ja rohkeaa
politiikkaa suurlakossa ei olisi saavutettu yksikamarista eduskuntaa.
Vuoden 1918 sotaan johtanutta kehitystä parlamentaariselta tasolta
tarkastellessaan Virkkunen ja myös Tarkiainen noteerasivat epäonnistuneen valtalain sekä vapaussodan, joka keskeytti lainsäädäntötyön.
Kumpikaan ei kuitenkaan kommentoinut eduskunnan roolia sotaan
johtavassa kehityksessä. Kyse ei ollut heille poliitikkojen kyvyttömyydestä ratkaista tilannetta, ei päättämättömyydestä eikä poliittisesta umpikujasta, vaan parlamentarismin ulkopuolisesta tapahtumasta, joka pysäytti
normaalin kehityksen.61
Virkkunen edusti tulkinnoissaan maailmansotien välisen ajan konservatiivia, ei ehkä tyypillisimmillään vaan hivenen sen yli mennen.
Virkkunen oli yhteiskuntarakenteita säilyttävän ”perityn vallan edustaja”
viimeistä piirtoa myöten, joten hänen tulkintansa olivat sen mukaisia.62
Vuoden 1918 sodan jälkeisiä vaiheita kuvatessaan Virkkuselle keskeisiä
eivät olleet tuolloin toteutuneet sosiaalipoliittiset uudistukset, kuten oppivelvollisuus tai torpparivapautus. Myöskään työolosuhteita, sosiaalista
huoltoa tai naisen oikeudellista asemaa avioliitossa koskeneet 1920-luvun lakiuudistukset eivät saaneet juuri huomiota.63 Hän toki mainitsi
oppivelvollisuuden, kieltolain, torpparivapautuksen ja ”huoltolainsäädännön” kehityksen, mutta valaisi niitä omasta näkökulmastaan. Torpparivapautus ei merkinnyt Virkkuselle yhteiskunnallista vakauttamista,
vaan koko ilmiössä oli keskeisintä se ”uhraus, jonka Suomen maataomistava väestö teki tämän uudistuksen toteuttamiseksi, – – [se] oli voisäätyjen edustajat, parlamentarismin puolustajat
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makas alkusysäys jatkuvalle reformiliikkeelle, jonka tarkoituksena on
ollut lisätä itsenäisten maanomistajien lukumäärää”.64
Ennen sosiaalipoliittisia uudistuksia Virkkunen nosti kansanedustuslaitoksen tekeminä keskeisinä uusina päätöksinä Suomen lipun määrittelevän niin sanotun lippulain ja itsenäisen valtion rajat. Virkkunen
esitteli tärkeinä virstanpylväinä valtion suvereniteetin määrittelyssä
sinänsä keskeiset rajamääritykset ensinnä suhteessa Venäjään Tarton
rauhanneuvotteluissa sekä toisaalta Suomen ja Ruotsin suhteita 1910- ja
1920-luvun vaihteessa vakavasti hiertäneen Ahvenanmaan kysymyksen.
Suhteet ulkovaltoihin yleensä eivät olleet Virkkuselle kovinkaan tärkeitä
– poikkeuksena Saksa – vaan hän koki tärkeäksi esitellä kansallisvaltion
rajoja ja siihen liittyviä symboleja sekä kansanedustuslaitoksen roolia
tässä määritys- ja käytännön työssä. Sotia seuranneiden alueluovutusten
ja vuokra-alueiden luovutusten, joissa tiukimmillaan oli ollut kyse valtion maaperästä, jälkeisessä Suomessa Virkkusen kuvauksella oli mentaalinen syväsisältö: näin (lähi)historiassa rajattiin maamme valtiollinen
alue.
Virkkusen näköala erityisesti sotien väliseen aikaan on erikoinen, sillä 1950-luvun Suomessa kirjoittaessaan hän mainitsi koko 1930-luvun
lainsäädäntötyöstä keskeisenä – ja lähes ainoana – seikkana kommunismin vastustamisen. Toteamukset ”taistelu kommunismia vastaan
oli itsenäisen Suomen alkuvuosikymmeninä pitkällistä ja sitkeää” ja
”kommunistien kiihotus Suomessa oli seuraus toisaalta sosialismin
jakautumisesta meillä kuin muuallakin, toisaalta bolsevismin läheisyydestä”65 olivat kirjoitusaikana koko kansalle suunnatussa tietoteoksessa
lähes avointa herjaamista. Tulkinta oli toki kansainväliseen, kommunismiin torjuvasti suhtautuneeseen MRA-liikkeeseen66 aktiivisesti osallistuneen konservatiivin ajattelun mukainen, mutta väkevä. Virkkusen
näkökulmasta viidennen kolonnan mahdollisuus oli kansallisessakin
kontekstissa aina otettava huomioon ja oltava varautunut sitä vastaan.
Kirjoitusaikaansa sidottuna Virkkusen tekstissä oli silmiinpistävää sen
avoin propagandistisuus, sillä artikkelia voi vaivatta luonnehtia hieman
myöhemmin suosituksi tulleella käsitteellä ”neuvostovastainen”.
Mieliinpainuva on myös Virkkusen kuvaus kommunistilakien käsittelystä 1930, jolloin niiden hyväksyminen epäonnistui sosialidemokraat244 marko tikka ja petri karonen

tien vastustettua lakeja. Vastustuksen seurauksena eduskunta hajotettiin ja järjestettiin uudet vaalit. Presidentti Svinhufvudin kannustamana
muodostettujen porvarillisten vaaliliittojen avulla uusi eduskunta lopulta vahvisti lait. Tapahtumasarja, joka myöhemmässä kirjallisuudessa on
saanut varsin erilaisia tulkintoja67 ja josta jo 1950-luvulla oli toisenlaisia,
poliittisesti tulehtuneita tulkintoja, oli Virkkuselle suuri isänmaallinen
voimannäyttö: ”Tällaista voimakasta yksimielisyyttä ei ollut nähty sitten
vapaussodan aikojen. Syntyneet vaaliliitot olivat näkyvä todistus siitä,
että käsitettiin ratkaisun tärkeys.” Virkkunen jätti tekstiinsä kielellisesti
värikkään testamentin, joka oli puhtaasti sopusoinnussa aikaisemmin
sanotun kanssa: ”Valppautta vaaditaan vartiopaikalla jokaiselta, joka on
asetettu valvomaan itsenäisen Suomen säilymistä ja vakiintumista. Taistelu jatkuu, se on sitkeä, mutta se ei ole ikuinen eikä toivoton.”68
Virkkunen ei sivunnut tekstissään sanallakaan yhtä lailla laillista
yhteiskuntarauhaa ja järjestystä horjuttaneita kyydityksiä, Mäntsälän
kapinaan ja Lapuan liikkeen lakkauttamiseen liittyneitä valtiollisia toimia, saati IKL:n lakkauttamisuhan aiheuttaneita ”Kekkosen konsteja”.
Päinvastoin, artikkeli oli kommunisminvastaisuudessaan huikea poikkeus saman aikakauden historiaa käsitteleviin neutraaleihin ja tasapainotteleviin tietokirjateksteihin. Virkkunen toimi omien vaistojensa ja
poliittisen ajattelunsa mukaisesti, mutta antoi samalla varsin häkellyttävän kuvan lähihistoriasta 1950- ja 1960-luvun oppikoulu- ja ylioppilasnuorisolle. Virkkusen kirjoituksen valossa ei ole kovin ihmeellistä, että
tämän kaltaisia lähihistorian näkemyksiä ryhdyttiin muutamaa vuotta
myöhemmin kyseenalaistamaan.
Vaikka tulkinnoissa on paljon eroja, ainakin yksi seikka yhdisti
1920-luvun ja 1950-luvun tulkintoja. Kuvattaessa 1920-luvun reformeja
painopiste oli mielenkiintoisella tavalla – ehkä jonkin verran nykynäkemyksestä poiketen – valtiollisten rajojen määrittelyssä. Eduskuntalaitoksen keskeisimmäksi tehtäväksi näyttäytyi Suomen ulkoisten rajojen ja
toisaalta presidentin, hallituksen ja eduskunnan välisen vallanjaon hallinta. Näkökulma oli voimakkaan valtiokeskeinen. Valtiolla oli ulkoiset
tunnusmerkit, itsenäinen päätäntävalta sekä lippu ja rajat. Vasta kaukana näiden jälkeen tuli kansalainen, jonka elämää suojattiin, helpotettiin
tai rajoitettiin lainsäädännöllä.
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Parlamentaarisia näköaloja kuudella vuosikymmenellä
Oman Maan ensimmäisen ja toisen painoksen teksteissä viitattiin
kansanedustuslaitoksen ja hallitsijan väliseen suhteeseen vain harvoin sellaisissa artikkeleissa, joissa otsikkojen perusteella olisi olettanut olevan paljonkin nimenomaan valtionjohdon ja kansanedustuslaitoksen vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan liittyviä sanamuotoja
– myös siinä merkityksessä, että tuollainen suhde olisi kokonaan puuttunut. Erityisesti ensimmäisen painoksen kirjoituksissa korostuivat
paremminkin hallitsijan oikeudet, kun taas edustuslaitoksen asemaa
korostettiin lähinnä vain sinänsä tärkeissä lainsäädäntöön ja verotuksen määräytymiseen liittyvissä kohdissa. Kansan ja hallitsijan välistä
vuorovaikutusta ja varsinkin sen välttämättömyyttä korostaneet kirjoitukset olivat usein otsikoiltaan jotain aivan muuta kuin kansanedustuslaitokseen liittyviä. Vaikka E. G. Palmén ei tematiikkaan suoraan
liittyvissä artikkeleissaan korostanutkaan vuorovaikutussuhdetta, niin
silti hän aihepiirin tuntijana, käytännön säätyvaltiopäivämiehenä ja
yksikamarisen eduskunnan jäsenenä toisti kaikissa mahdollisissa yhteyksissä esimerkiksi verotuksen kuuluneen valtiopäivillä päätettäviin
asioihin.69
Varsinkin Palmén pyrki teksteillään valistamaan kansaa, mikä osittain johti anakronismeihin, kun sellaiset käsitteet kuin ”kansalainen”
ja ”eduskunta” vietiin kuvaamaan ajallisesti kaukaisien aikojen säätyyhteiskunnan todellisuutta. Henrik Stenius on laatinut monipuolisen
analyysin kansalainen -käsitteen käytöstä 1800-luvun alkupuolelta
1910-luvun lopulle ja katsoo, että itsenäisyyden ajan alkuun mennessä
käsite oli ”apolitisoitu”, mikä Oman Maan esimerkkien valossa vaikuttaa
kuitenkin liian pitkälle viedyltä tulkinnalta.70
Varhempien painosten yleisteema, Suomi vähintään itsehallinnollisena valtiona, toistui myös kansanedustuksen ja valtiopäivätoiminnan
kuvauksissa. Se näkyi hienovaraisina vihjauksina ”valtionhallinnon” ja
”maan lainsäädännön” yhteydessä ja perustui mitä suurimmassa määrin havaintoihin Ruotsin ajan käytänteistä. Kuitenkaan Ruotsin ajan
perintöä ei varsinkaan ensimmäisessä painoksessa korostettu edustuslaitoksen osalta liikaa, sillä aihepiirin syvempi analyysi olisi osaltaan
246 marko tikka ja petri karonen

osoittanut Suomen aseman heiveröisyyden suhteessa mahtavaan keisarikuntaan ja sen itsevaltaiseen hallitsijaan.
Säätyvaltiopäivien kuvaukset ja vuosien 1808–1809 murros kytkeytyivät anakronistisesti Suomen aseman muutokseen toisen maailmansodan päättyessä. Tulkintakehyksenä toimi konservatiivisen arvomaailman
edustajien huolestunut pelko tulevaisuudesta, mikä ei vastannut kokemusta sen enempää kauempana kuin lähihistoriassakaan.
Vuosisadan puoliväliin tultaessa myös sosialidemokraattinen liike
nousi Oman Maankin sivuilla aikaisemmista vuosikymmenistä poikkeavalla tavalla kansanvallan ja parlamentarismin rakentajaksi ja esitaistelijaksi. Kuva parlamentarismista moninaistui muutenkin, sillä
kolmanteen painokseen sisällytettiin Paavo Virkkusen konservatiivinen
ja aikakaudelleen jo epäkorrekti tuulahdus 1930-luvulta, Tuttu Tarkiaisen historiantutkimuksesta suuresti irrottautuva viileän akateeminen
tulkinta sekä Uuno Tuomisen kansanvaltaisuutta ja paikallisuutta – suomalaisuutta – korostanut parlamentarismin kuva. Jalon kansan parhaat
pojat puolustivat parlamentarismin voimalla edelleen Suomea suuren
Venäjän kyljessä, mutta avoimesta vastakkainasettelusta oli siirrytty monipuolisempaan tulkintaan.
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Tiedonvälitys sivistysmissiosta uutisiin
Antero Holmila, Ulla Koskinen, Nils Erik Villstrand ja Petri Karonen

Johdanto
Tiedonvälitys kaikissa muodoissaan on yksi modernin yhteiskunnan
peruspilareita. Varhaismodernina aikana tiedonvälityksestä vastasi lähinnä kirkko , sillä kirkonkuulutukset toimivat ensimmäisenä joukkotiedotusvälineenä.1 Uudenaikaisen valtion kehityksen myötä tiedonvälityksen merkitys korostui. Paitsi kirkolliset opit, joilla kansaa sivistettiin,
myös hallinnollisista asioista tiedottaminen, erityisesti veronkantoon ja
väenottoihin liittyvät asiat oli saatava nopeasti alamaisten tietoon. Ruotsin valtakunnan ensimmäinen sanomalehti, vuonna 1645 perustettu
Ordinarie Post-Tijdender keskittyi puhtaasti sota- ja ulkomaanuutisiin.
Vasta suuren Pohjan sodan jälkeen sanomalehdissä alettiin julkaista
myös kotimaanuutisia.2 Samaan aikaan tiedonvälitys irtautui vähitellen
valtion alaisuudesta omaksi instituutiokseen. Tiedonvälityksen – erityisesti sanomalehdistön – rooliksi Euroopassa tuli sekä parlamenteissa
(tai hoveissa) käsitellyistä asioista tiedottaminen että niiden kritisointi.
Sanomalehdistön historiallisen roolin voi tiivistää Isosta-Britanniasta
alkunsa saaneeseen ajatukseen, jonka mukaan lehdistö on ”neljäs valtiomahti”.3 Suomalaisen tiedonvälityksen historiaan ajatus ”neljännestä
valtiomahdista” sopii vajavaisesti, sillä 1800-luvulta aina toiseen maailmansotaan saakka suomalaisen sanomalehdistön erityispiirre oli po248 antero holmila, ulla koskinen, nils erik Villstrand ja petri karonen

liittisen toiminnan sijaan kansan sivistäminen; 1800-luvulla erityisesti
suomalaisen kansakunnan ja kansallisuusaatteen luominen.
Tämä artikkeli käsittelee suomalaisen tiedonvälityksen kehitystä
1600-luvun kuulutuksista 1900-luvun jälkipuoliskolle, aikaan ennen
todellisen massakulttuurin syntyä. Tässä artikkelissa tutkimme, kuinka
Oma Maa -kirjasarjan avulla rakennettiin kuvaa suomalaisen tiedonvälityksen kehittymisestä, sen luonteesta, tarkoitusperistä ja ominaispiirteistä. Tutkimuksen ytimen muodostaa kysymys siitä, mitä teemoja
ja ilmiöitä Oma Maa korosti tiedonvälitysartikkeleissaan.4
Kaikkiaan Oman Maan aihepiiriin liittyvät kirjoitukset voidaan ymmärtää porvarillisen julkisuuden käsitteen avulla. Porvarillinen julkisuus syntyi 1600-luvulta lähtien alati kasvavan julkisen viestinnän ja
yhdystoiminnan varaan. Samaan aikaan kun porvarillinen (tai kaupallistuva ja keskiluokkaistuva) yhteiskunta kehittyi, se tarvitsi tuekseen
viestinnän muotoja, jotka tukivat porvarillisen yhteiskunnan toimintamalleja, kuten kansansivistystä, markkinataloutta sekä yleensäkin liiketoimintaan tarvittavien tietojen levittämistä.5 Lisäksi Jürgen Habermasin
mukaan porvarillisen julkisuuden keskeinen piirre on ”järkevä keskustelu”, joka – ainakin periaatteessa – oli avoin kaikille yhteiskuntaan kuuluville.6 Viestinnän näkökulmasta porvarillinen julkisuus on vielä ymmärrettävä joukoksi valtiosta riippumattomia jäseniä tai ryhmiä, jotka
katsoivat tehtäväkseen vaalia porvarillisen yhteiskunnan vapautta suhteessa valtio- tai tsaarinvaltaan.7 Oman Maan artikkeleissa porvarillinen
julkisuus ilmeni pyrkimyksenä luoda ja vahvistaa mielikuvaa itsenäisestä Suomen kansasta jo paljon ennen valtiollista itsenäisyyttä.
Sanomalehdistö oli Oman Maan toimitukselle tärkeä aihe. Kahden
ensimmäisen painoksen sanomalehtiartikkelit laati kukapa muukaan
kuin E. G. Palmén.8 Vuonna 1958 tehtävän suoritti Helsingin silloinen
kaupunginjohtaja, Uuden Suomen päätoimittajana vuosina 1940–1956
toiminut Lauri Aho.9 Sanomalehdistön kehityksen lisäksi teossarjassa
esiteltiin muitakin tiedonvälityksen osa-alueita ja esteitä. Painetun sanan sensuuri sai huomiota osakseen kahdessa ensimmäisessä painoksessa. Uusien teknologioiden ja rakenteellisten muutosten myötä monipuolistunut tiedonvälitys sai sijansa useissa artikkeleissa, jotka käsittelivät muun muassa posti- ja lennätinlaitosta sekä radiota ja televisiota.10
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Kuulutukset ja viralliset tiedonannot
tiedonvälityksen muotona
K. O. Lindeqvist käsitteli Oma Maa -artikkelissaan tiiviisti markkinoiden
poliittista ja tiedonvälityksellistä ulottuvuutta. Hän totesi muun muassa,
että Juhana-herttua oli houkutellut Turun markkinoilla pitämässään puheessa Suomen talonpoikia puolelleen.11 Sen sijaan maaseudun käräjien
ja kaupunkien raastuvankokouksien tarjoama mahdollisuus esivallan ja
alamaisten väliseen vuoropuheluun ja tiedotukseen jäi ensimmäisten
painosten aihepiiriä käsittelevissä artikkeleissa huomiotta.12
E. G. Palmén kiinnitti huomiota kuninkaallisiin asetuksiin ja keskusvallan alamaisille välittämään informaatioon kuvatessaan suomen kielen
asemaa eri aikoina.13 Ruotsin kielen valta-asema haittasi Palménin mukaan suomen kehitystä kielenä. Maallisia asioita käsittelevissä teksteissä
suomen kieli ei voinut kehittyä omilla ehdoillaan, vaan se mukautettiin varsin kömpelön hallintoruotsin rakenteeseen. Keskusvallan suomenkielisille alamaisilleen tarjoamien määräyksien ja tietoa välittävien
tekstien määrä pysyi pitkään vaatimattomana. Ajan myötä asetusten
kääntäminen lisääntyi, mutta kyseessä oli vain määrän, ei laadun kasvu. Palménille virallisten ilmoitusten vaatimaton kieliasu kertoi Suomen
kansan poliittisten ja sosiaalisten oikeuksien vähäisyydestä Ruotsin ajalla. Ruotsin kielen valta-aikana syntyneet epäkohdat jäivät vallitseviksi
myös vuoden 1809 jälkeen. Vasta pitkä ja sinnikäs taistelu takasi suomen kielelle, tai oikeammin suomenkieliselle väestölle, sille kuuluvat
luonnolliset oikeudet.14
Palménin mukaan oli vaikea päätellä, millä periaatteilla käännettävät asetukset valittiin.15 Hän kuitenkin jätti huomiotta suomenkielisten
seurakuntien pappien velvollisuuden kääntää seurakuntaan tulleet ruotsinkieliset asetukset. Siksi hän väitti, että ne asetukset, joita ei alkujaan
ollut käännetty, jäivät suomenkieliselle rahvaalle kokonaan tuntemattomiksi. .
A. V. Koskimiehen kuva viranomaisten viestinnästä oli vuonna 1908
hieman valoisampi: silloin tällöin ilmestyi painosta kuninkaallinen kirje
tai tiedonanto myös suomeksi, ensimmäinen jo vuonna 1593. Käytäntö
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lella suomennettiin suurin osa tärkeimmistä asetuksista ja kuulutuksista.16 Toisen painoksen suomalaista kirjallisuutta käsittelevässä tekstissä
ei kiinnitetty huomiota asetuksiin. Sen sijaan Heikki Ojansuu mainitsi
suomenkieliset asetukset lakitekstien suomentamista koskevassa kirjoituksessaan. Jotta lukija olisi saanut käsityksen suomenkielisten asetusten kohtalaisesta määrästä Ruotsin ajalla, Ojansuu kertoi pedagogisen
hienostuneesti, että yliopiston kirjaston kokoelmissa oli tällaisia asetuksia 13 nidosta, joista jokainen oli suunnilleen yhtä paksu kuin Zacharias
Topeliuksen Maamme kirja.17
E. G. Palmén mainitsi kirjoituksessaan lakitekstien suomentamisesta, ettei keskiaikainen maanlaki koskaan ilmestynyt suomeksi. Hallituksen huolenpito ”ummikkosuomalaisista alamaisistaan” rajoittui siihen,
että erityisen tärkeät asetukset ja säädökset julkaistiin myös rahvaan
kielellä, joskin viiveellä, sillä vuoden 1734 laki ilmestyi suomenkielisenä
käännöksenä vasta vuonna 1759. Viimein 1800-luvulla lakeja ja asetuksia alettiin kirjoittaa suoraan suomeksi, ja lakitekstien suomentaminen
voitiin lopettaa.18
Keskusvallan asetuksia ja niistä tiedottamista kansalle tarkasteltiin
Oman Maan kahdessa ensimmäisessä painoksessa molemmissa suomalaiskansallisesta näkökulmasta. Vain painotuotteiden kieliasu tai paremminkin kieliasun kelvottomuus kiinnosti kirjoittajia. Kolmannessa
painoksessa kuulutuksista puhuttiin vielä vähemmän. Tosin eräässä päivämuistossa mainittiin valtaneuvoston suomalaisten pyynnöstä tehty
päätös (1725), jonka mukaan uudet lait, kuten hallitusmuoto ja yleistä
mielenkiintoa nauttivat asetukset tuli julkaista ja levittää myös suomen
kielellä. Lisäksi Turun tuomiokapituli oli anonut, että isonvihan aikana
tärveltyneistä vanhemmista asetuksista otettaisiin uusia painoksia.19
Kuulutuksia ei pidetty Omassa Maassa joukkoviestintänä, mikä on
sikäli luontevaa, että niitä ei ennen 1990-lukua tarkasteltu lainkaan
tästä näkökulmasta. Kirkkohistorioitsija Bill Widén selitti asiaa siten,
että pappien saarnastuolista lukemat kuulutukset olivat maallisen esivallan kirkolle antama tehtävä, minkä vuoksi ne jäivät usein tutkijoiden
mielenkiinnon katveeseen. Kuulutusjärjestelmä sijoittui perinteisten
historia-alojen ”väliin”, joten sekä kirkkohistorioitsijat että muut historiantutkijat jättivät aiheen tutkimatta.20
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Modernissa viestintähistoriallisessa tutkimuksessa kuninkaallisten
asetusten, lääninhallitusten tiedonantojen ja yksityisten henkilöiden
kuulutusten julkistamista saarnastuolista tarkastellaan perinteisenä,
merkityksellisenä ja pitkään kestäneenä joukkoviestintäkeinona, joka
syntyi 1600-luvulla ja oli voimissaan aina 1900-luvulle.21 Ihannetapauksessa tutkimus ei kuitenkaan erkaannu asiayhteydestään rajoittumaan
vain yhteen viestintämuotoon. Aihepiirin tutkimuksessa lanseerattu käsite ”mediajärjestelmä” näyttää käyttökelpoiselta tässä yhteydessä, koska
se suuntaa kiinnostusta ensinnäkin siihen, miten eri viestintämuodot
toimivat yhdessä, ja toisekseen joukkoviestinnän ja muiden yhteiskunnallisten ilmiöiden välisiin suhteisiin, kuten infrastruktuuriin.22

Sanomalehdistö kunniakkaan taistelun tiellä
E. G. Palménin sanomalehdistöä esitelleet tekstit kuuluvat Oman Maan
pisimpien tekstien joukkoon: ensimmäisen painoksen kirjoituksella oli
mittaa 17 sivua ja toisella peräti 23. Molempia elävöittivät muotokuvat
merkittävistä sanomalehtimiehistä, ja jälkimmäiseen kirjoitukseen koottiin sanomalehdistön kielisuhteita ja ilmestymistiheyttä 1886–1916 kuvanneita taulukoita. Artikkeleissa sanomalehdistö esiintyi historiallisesti
kehittyneenä instituutiona, joka rinnastui valtiopäiviin: ” – – sanomalehdistö oli valtiopäiväin ohella varsinainen taistelukenttä”.23 Vaatimattomasta alusta lähtien lehdistöllä oli selvä tehtävä. Jo ”Suomen sanomalehdistön esikko”, Aurora-seuran vuodesta 1771 julkaisema Tidningar utgifna
af ett sällskap i Åbo tähtäsi Suomen kansan valistamiseen. Palménia eivät
kiinnostaneet kuivakkaat viralliset lehdet, kuten Finlands Allmänna Tidning, jotka oli hänen mukaansa perustettu palvelemaan sensorien tarpeita: ”Tästä äänenkannattajasta ei ole mitään sanottavaa: ilmestyipä yhdellä
tai kahdella kielellä, – aatteiden taistelussa sillä ei ollut merkitystä. Selkänojana valtiovarat, täytteenä pakolliset tiedonannot ja tilaajat se yhä on
jaksanut elää ilman yleisön suosiota, elänee kai aikojen loppuun.”24
Palménin mielestä lehdistön tehtävä oli osallistua taisteluun kansalaistunteen ja kansan poliittisen tajun kasvattamiseksi, ei julkaista ikäviä
tiedonantoja. Tähän Palménille tyypilliseen näkemykseen kiteytyi Oman
252 antero holmila, ulla koskinen, nils erik Villstrand ja petri karonen

Maan kaikkien lehdistöhistoriallisten artikkeleiden näkemys Suomen
sanomalehdistön historiasta. Sen merkitys ei ainakaan ennen itsenäisyyden alkua ollut juuri lainkaan perinteisessä uutisvälityksessä vaan
nimenomaan kansan sivistysmissiossa.25 Vain hetkellisesti, kuten Itämaisen sodan aikaan (Krimin sota 1853−1856), uutisten arvo ja uutisnälkä oli sitä luokkaa, että se kykeni kannattelemaan lehdistöä. Myös Lauri
Aho huomioi saman tendenssin kirjoittaessaan 1800-luvun lehdistä:
”Uutislehden kunnianhimoa ei ollut ainoallakaan. Uutisten julkaiseminen oli sitä paitsi vaarallista.”26
Palménin suhtautuminen sanomalehdistöön oli kauttaaltaan lämpimän positiivinen – olihan hän itse osallistunut suomalaisen lehdistön
taisteluun kirjoittamalla muun muassa liberaaliin ruotsalaiseen Göteborgs Sjöfarts- och Handelstidningeniin Suomen politiikkaa käsitteleviä
artikkeleita sekä toimimalla Valvoja-lehden kiivaana kommentaattorina.27 Lehdistö edusti Palménille kaikkea sitä uutta ja elähdyttävää, mitä
Suomi kansakuntana tarvitsi säilyttääkseen erillisen asemansa Venäjän
valtakunnassa: hän totesi, että ”[y]hä edelleen sanomalehdistön historia
on erottamattomasti liittynyt yhteiskunnallisten uudistusten pääkysymykseen: kansallisuusasiaan”, ja myöhemmin, että ”lehtien kamppailu lähinnä liittyy kansallisuustaistelun historiaan”.28 Samaan teemaan
puuttui myös Lauri Aho puoli vuosisataa myöhemmin. Hänen mukaansa ”harvassa muussa maassa lehdistön kehitys on yhtä lailla liittynyt
omaan kansalliseen ympäristöönsä, ja tuskin missään se on samalla
tavoin vaikuttanut kansallisen sivistyksen muodostukseen”.29
Aholle lehdistön kasvu näyttäytyi luonnollisena kehityksenä, jonka
jarruttavia tekijöitä Suomessa olivat köyhyys, sivistystason puute, ylempien tahojen välinpitämättömyys ja sensuuri. Taustalla piili kansallisen
historiantutkimuksen käsitys Suomesta Ruotsista erillisenä maana, joka
pääsi vasta autonomian myötä kehittymään ja ottamaan paikkansa sivistyskansakuntien joukossa. Suomalaiskansallisen näkemyksensä mukaisesti Aho katsoi, että Suomessa kehitys oli kulkenut ”runsaasti toista
sataa vuotta jäljessä” emämaata.30 Ajattelutapa on luonteva, mikäli Suomea pidetään valtion kaltaisena kokonaisuutena jo Ruotsin ja Suomen
yhteisen historian ajalla. Toisaalta Suomessa ei välttämättä ollut tarvetta
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tettiin pääasiassa tuonnilla Ruotsista, mikä puolestaan sai ainakin osaselityksensä siitä, että kyseessä oli sama valtakunta ja säätyläistöllä sama
kieli.
Samaan aikaan kirjallisuuden hankkiminen yleistyi ja kirjeenvaihdon
ja kirkonkuulutusten merkitys tiedonvälittäjinä vahvistui, joten lehdistö
ei ollut suinkaan ainoa eikä välttämättä edes ensisijainen uutiskanava.31
Ensimmäiset Suomessa ilmestyneet lehdetkin olivat syntyneet sentään
jo 1770-luvulla. Vasta itsenäistyneen Suomen näkövinkkelistä katsovalle
kansalliselle historiankirjoitukselle lehdistön puuttuminen tätä ennen ja
muut Suomen oletetun takapajuisuuden ilmentymät olivat osoituksia
kehityksen hitaudesta ja maan kärsimästä syrjinnästä. Tulkinta myötäili
ja ruokki osaltaan kansallista alemmuuskompleksia ja samalla kiillotti
myöhempien saavutusten sädekehää. Lehdistön nopea ja lukumäärällisesti valtava edistyminen 1800−1900-luvuilla näyttäytyi sitäkin mahtavampana, kun sen eteen oli pitänyt käydä ankara taistelu.
Kansallisuusaatteen esitaistelijana sanomalehdistöllä oli voima saada
kansa kiinnostumaan valtiollisista pyrinnöistä – olivathan monet kansallisuusaatteen merkittävämmät henkilöt, kuten H. G. Porthan tai J. V.
Snellman myös lehtimiehiä. Sanomalehdistön huomattava painoarvo
liittyi näin läheisesti kirjasarjan kantavaan ajatukseen tarjoilla kansalle isänmaallisesti elähdyttävää ja valistavaa luettavaa. Ei ole ihme, että
Palmén kiinnitti erikoishuomion suomenkieliseen lehdistöön, sillä taistelu kansallisuusaatteen puolesta oli myös kielitaistelua.32 Suomenkielinen lehdistö näyttäytyi hänen tekstissään sankarina, jonka jännittäviä
vaiheita seurattiin historian läpi. Koossa olivat kaikki suuren kertomuksen ainekset: valtiovallan vastustus, sensuurin kiertäminen, taloudellisin
uhrauksin lehtiä pystyssä pitävät heerokset, takapajuisen kansan herääminen valistukseen sekä kansallisuustaistelu, jossa lehdistölle lankesi
ensisijaisen tärkeä rooli.
Palmén hahmotteli lennokkaalla, kalevalamitastakin vaikutteita ottaneella kirjoitustyylillään suomalaisen, erityisesti suomenkielisen, sanomalehdistön sankaritarinan vaikeuksien keskeltä voittoon. Lehdistön taipaleelle olivat asettaneet esteitä vanhoillinen valtiovalta painovapauden
rajoituksineen sekä toisaalta kansan puutteellinen sivistystaso, jolloin
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paavia alkuja. Vaikeiden aikojen yli olivat kantaneet sankarillisten, kansallismielisten miesten teot. Esimerkiksi suomen kielen ”länsi- ja itämurteita erotti syvä juopa, jonka vasta Elias Lönnrotin jättiläisvoima ja
rautainen ahkeruus kykeni poistamaan”.33 J. V. Snellmania lehtimiehenä
Palmén puolestaan kuvasi ”loistavaksi neroksi”.34
Ensimmäisen painoksen kirjoitushetkellä lehdistö oli lähes täysin
vapautunut sensuurista, joten optimismiin oli aihetta. Kuten Palmén
totesi, ”uusia lehtiä on joukoittain syntynyt, täyttäen edellisen ajan aukot”.35 Näennäisesti venäläisten ote oli väliaikaisesti höllentynyt, mutta
Suomi oli paitsi osa Venäjän keisarikuntaa myös omassa kansallisuustaistelussaan jakaantunut, mistä seurasi, että ”täten hajaantuvat edelleen
voimat, jotka ovat mitä kipeimmin tarpeen kaikille yhteisten vaarojen
torjumiseksi”.36

Kansallisuusaatteen ja kansan sivistyksen sanansaattaja
Oman Maan ensimmäisten painosten sanomalehtiartikkeleissa kiinnitettiin suurta huomiota lehdistön rooliin kansallisuusaatteen virittäjänä
ja kansan sivistäjänä. Painotuksen vahvuus käy ilmi erityisesti silloin,
kun lähestymistapaa verrataan valtavaan 1970–1980-luvun Suomen
lehdistön historia -hankkeeseen ja sen esittelemiin näkökulmiin. Kun
E. G. Palmén jätti lähestulkoon mainitsematta ulkomaanuutiset, Päiviö
Tommila huomautti 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun lehdistön
kansainvälisten uutisten vähäisyydestä ja kirjallisuuskatsausten silmiinpistävästä paljoudesta.37
Suomen siirryttyä Venäjän valtakuntaan ”isänmaallisuudenkäsite” ilmeni Palménin mukaan pian sanomalehdistössä. Hän käsitteli varhaisia
lehtimiehiä suomalaiskansallisina sankareina, uuden ajan esitaistelijoina, ja nosti erityisesti esille uraauurtavaksi ja vallankumoukselliseksi
katsomansa J. G. Linsénin kirjoituksen Mnemosyne-lehdessä vuodelta
1819. Linsén vaati suomen kielen käyttöä korkeammassa koulutuksessa
ja valtiollisessa elämässä. Seuraajia ilmaantui heti, ja A. I. Arwidsson
perusti 1821 Åbo Morgonbladin, ”ja uuden päivän aamua se ennusti”.
Nuori Arwidsson vuodatti lehden sivuille paatoksellisesti näkemyksensä
tiedonVälitys siVistysmissiosta uutisiin 255

kansallisuudesta ja kansan hengestä, joka oli olemisen ainoa perustus,
sekä isänmaasta, jonka ”edestä jokaisen kansalaisen tuli uhrata kaikki”.
Arwidssonin kirjoitukset olivat Turun romantiikan kohokohta.38 E. K.
Ehrström vaati samassa lehdessä professuuria suomen kieleen ja virastojen ”suomalaistamista”. Esitaistelijoiden tapaan näidenkin edelläkävijöiden kohtalo oli kuitenkin pian sinetöity.39 Morgonblad lakkautettiin,
Mnemosyne lopetti ilmestymisen, ja Arwidsson erotettiin yliopistosta ja
siirtyi myöhemmin Ruotsiin. Palménin kirjoituksessa lehdistön alkutaipaleesta heijastuu ajankohdan tarve suomalaiskansallinen historian luomiseksi. Esimerkiksi siinä missä Palmén teki Arwidssonista ensimmäisen suomen kielen esitaistelijan, nykytutkimuksen tulkinnan mukaan
”Arwidsson oli kieliolojen kohennusta vaatinut yksinäinen poikkeus,
joka karkotettiin Ruotsiin”.40
Suurimpina lehtialan alkuvaiheen sankareina Palménin artikkelissa
esiintyivät Elias Lönnrot, J. L. Runeberg, Z. Topelius ja J. V. Snellman,
joista jokainen oli myös myöhemmin takuuvarmasti sankarigalleriassa.
Lönnrot julkaisi aikakauskirja Mehiläistä 1830-luvun lopulla ja joutui
usein kustantamaan painatuskuluja omasta kukkarostaan. Hieman yli
100 tilaajan lehteä avusti sittemmin Suomalaisen Kirjallisuuden Seurakin (SKS) 100 kappaleen tilauksella.41
J. L. Runebergin ja Z. Topeliuksen lehtimiesura osui sensuurin tiukan puristuksen aikaan. Sanomalehtien tehtäväksi jäi lähinnä pitää yllä
kirjallisia harrastuksia. Palmén viittasi Runebergin ja Topeliuksen lehtiin Helsingfors Tidningar ja Helsingfors Morgonblad, jotka ”ovat kirjallisuudenhistoriassamme saavuttaneet huomatun sijan”.42 Päivänpolitiikan
ja muiden maiden olojen ollessa kiellettyjen aiheiden listalla historia oli
alue, josta sai kirjoittaa melko vapaasti. Palmén hehkutti Runebergin
Helsingfors Morgonbladissa ylläpitämää kirjallisuusosastoa nerokkaaksi,
ja Topelius sai osakseen yhtä vuolaat mainesanat historiallisilla tarinoillaan ja runoillaan, joilla oli suorastaan valtiollinen merkitys: ”Esi-isien
taisteluista ajatus usein lensi omaan aikaan – – joista ei ollut luvallista mitään painattaa, mutta joita useimmat kuitenkin ajattelivat.” Lastenlehti Eos julkaisi niin ikään Topeliuksen satuja, joista ”nuoriso imi
isänmaallista intoa ja oikeudenharrastusta vastaisten päivien taisteluja
varten”.43
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Suomalaiskansallinen sankaritarina kulminoitui sankareista suurimpaan. ”Yli koko maan kuului sitä vastoin sen sanomalehden ääni,
joka samaan aikaan nousi Kallaveden rannoilla. Uuden ajan alkajana
tällä, kuten monella muulla alalla, esiintyi Juhana Vilhelm Snellman.”
Snellman oli hankkinut muista suomalaisista erottuvan kokemuksen
toimiessaan Ruotsissa sanomalehtimiehenä, ja ryhtyi tähän työhön Suomessa jouduttuaan syrjäiseen toimeen Kuopion korkeamman alkeiskoulun rehtoriksi. Hänen perustamansa Saima, Maamiehen Ystävä ja
Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning olivat Palménille todisteita
”siitä loistavasta nerosta, millä hurmaavat aatteet esitettiin”. Saimassa
Snellman ruoski ankarasti maan kulttuurioloja moittien kansalliskirjallisuuden ja kansallisen sivistyksen puutetta, ja vaati suomen kielen
aseman parantamista.44 Lisäksi Snellman vaati, että naistenkin oli mahdollista tutustua suomalaiseen kirjallisuuteen.45 Saima oli kylläkin ruotsinkielinen, mutta Palménin sanoin vain olojen pakosta.46
Snellmanin sankarimyyttiin sopivasti ”Aineellinenkaan puute ei – –
saanut Snellmania heittämään kynää kädestään”.47 Saiman ja sen seuraajan ”herätyshuuto” sai vastakaikua. Palmén antoi ymmärtää, että näin
ne täyttivät sanomalehdistön tärkeimmän tehtävän. ”Sanomalehti tuli
kansan herättäjäksi. Tulevien polvien johtomiehet ovat kaikki saaneet ensimäisen [sic] opetuksensa Snellmanin Saimasta ja Litteraturbladista.”48
1850-luvun lopulta alkoi vaikuttaa uusi lehtimiessukupolvi, josta osa
sai pääelinkeinonsa kirjoittamalla. Esikuvat saatiin Palménin mukaan
läntisistä naapurimaista ja Snellmanilta. Myös suomenkielisiä lehtiä
syntyi, niistä mainittavimpina Helsingin Uutiset ja Uusi Suometar. ”Muita sanomalehtiä seurasi näiden jälkiä, ja se yleisö, jota ei niiden työhön
ruvetessa ollut olemassa, se kasvatettiin ja se kasvoi.”49 Oman Maan kolmanteen painokseen lehdistöstä kirjoittanut Lauri Aho piti J. V. Snellmanin Saimaa uudenlaisen lehdistön ensimmäisenä airuena. Palménin
tavoin Aho etsi sanomalehdistön sankareita: ”Snellmanin tulo julkisen
sanan näyttämölle aloittikin todella uuden kauden lehdistömme vaiheissa. – – Hänen toimintansa sanomalehtikirjoittajana kohosi henkisessä
vireydessään sekä laadullisesti että laajuutensa puolesta poikkeuksellisiin mittoihin – – Snellmanin esimerkki tarttui ja hänen äänensä ravisti
hereille.”50
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Palmén summasi katsauksensa loppupuolella lehtien joutuneen vaikeuksiin kansallisuusaatteen äänenkannattajina, mutta toisaalta kansallisuustaistelu edesauttoi sanomalehdistön kehitystä. Lehtien määrä,
koko ja vaikutus kasvoivat nopeasti. Lehdistö ruokki kansallismielialaa
ja se puolestaan ruokki lehdistöä. Lehdistä tuli monipuolisempia, luettavampia ja sisällöltään runsaampia. Palmén korosti näiden kahden välillä
vallinnutta hedelmällistä vuorovaikutussuhdetta.51
Palmén kokosi lehdistön kehityskulun tilastokatsaukseen, josta
kävi ilmi varhaisten lehtien vähäisyys, ruotsinkielisyys ja lyhytikäisyys.
1820-luvulta lähtien lehtiä perustettiin kymmeniä, ja kymmeniä niitä
myös hävisi. Lehdistö kuitenkin kasvoi 1830-luvulta vuoteen 1860 mennessä voimakkaasti suhteutettuna maan väkilukuun.52 Tämän jälkeen
kielitaistelu lähestyi huipentumaansa ja suomenkielinen opetus oli
”hengenvaarassa”, mutta 1880-luvulla suomenkielinen lehdistö ohitti
lukumäärässä ruotsinkielisen. Suomen kieli oli saavuttanut etulyöntiaseman 1800-luvun lopussa. Lehdistö oli tuolloin keskittynyt Helsinkiin, jossa ilmestyi jo lähes puolet sanomalehdistä.53 Sittemmin lehtien
määrä kasvoi voimakkaasti. 1920-luvulla lehdistö oli saavuttanut määrällisesti tilanteen, joka muuttui vasta 1950-luvulla voimakkaasti lisääntyneen paikallislehdistön ansiosta. Palmén huomioi tämän muutoksen
toisen painoksen kirjoituksensa lopussa. Jos sanomalehdistön yleinen
kehitys oli kulkenut Turusta Helsinkiin, niin lehdistön laajeneminen
näkyi myös ”maaseutukaupunkien” lehtien volyymin kasvuna.54 Ilmeistä siis oli – vaikka Palmén ei sitä ääneen lausunutkaan – että lehdistön
alkuaikojen kansanvalistus oli levinnyt maaseudulle, rahvaan mataliin
majoihin.
Palménin postuumina julkaistu teksti piti lehdistön ja lukijakunnan menestyksellisen vuorovaikutuksen takeena sitä, että ”taajat rivit,
edellisinä vuosisatoina oltuansa miltei suljettuina yhteiskunnallisista
riennoista, ovat päässeet niihin liittymään.”55 Siinä missä ensimmäisen
painoksen loppulause veti yhteen sanomalehdistön historiallisen työn
merkityksen, toisen painoksen loppukaneetti oli suunnattu tulevaisuuteen. Kantava ajatus oli kuitenkin sama. Palménin mukaan julkisen sanan roolin tuli olla ennen kaikkea valistuksellinen, ei tiedonvälityksellinen: ”Rinnan kirjallisuuden ja monipuolisen valistustoiminnan kanssa
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julkisen sanan tuleekin aina olla mukana kansaa kasvattamassa.”56 Tässä kommentissa heijastui Palménin lehdistön tehtävästä konstruoima
”valistususko”, sillä tosiasiassahan jo 1920-luvulla (ja jo aikaisemmin
autonomian loppuvuosina) sanomalehdistön itseymmärrys oli muuttumassa varsin merkittävästi sivistäjästä uutisten välittämiseen. Ensimmäisiä viitteitä kehityksestä oli ollut Helsingin Sanomien irtautuminen
Kansallisesta Edistyspuolueesta vuonna 1920. Lehden johtokunta katsoi,
että lehti tarvitsi ”liikuntavapautta, joka kuuluu valtiolliselle sanomalehdelle.”57 Sanomalehdistö ei myöskään ollut lähellekään niin yhtenäinen
saati yksimielinen instituutio, joksi Palmén sen kuvaili.58

Sanomalehdistö ja kielitaistelu
Kielikysymys muodosti lehdistön kansallisen sankaritarinan toisen
puolen. Alun perin ruotsinkielinen Palmén, kuten esikuvansa J. V.
Snellman, ajoi ajan kansallisuusaatteiden mukaisesti hegeliläistä näkemystä kansasta, jossa yhteisen kielen merkitys korostui. Suomen lehdistön ruotsinkielisellä alkutaipaleella Aurora-seuran voimat eivät riittäneet suomen kielellä julkaisemiseen. Suomenkielisten Tietosanomien
lyhyt taipale päättyi 1776, ja ilman suomenkielisiä aviiseja oltiin vielä
autonomian ajan alussa, vaikka kansallisuusaate jo virisi lehdistössä,
”[m]utta toistaiseksi ruotsiksi vain; mitäpä taajat rivit valtiollisista asioista tiesivät? Edistystä siinäkin, kun kansalle kasvattajia kehitettiin.”59
Turun Viikkosanomat oli tärkeä uranuurtaja. Vuonna 1820 aloittanut
lehti ”laajoissa piireissä tuli luku- ja tiedonhalun virittäjäksi, hyödyllisen kirjaston peruskiveksi”. Perustaja Reinhold von Becker sai kiitokset
käsittäessään, ”mitä sopi matalain majojen asukkaille esittää ja miten
se oli tehtävä”.60 Sitä vastoin helsinkiläiset eivät osallistuneet talkoisiin
samalla tavalla, sillä ”Helsinki oli – – niin vähän suomalainen kuin mikään paikka koko maassa”. Turussa, Oulussa, Viipurissa ja Kuopiossa
julkaistiin suomenkielisiä lehtiä ennen kuin maan pääkaupungissa,
jonne ”suomalainen” sanomalehti saatiin vasta 1840-luvun lopulla. Vasta muualta pääkaupunkiin muuttaneiden mukana karttui ”sen verran
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maan”. Merkittävin uusista lehdistä oli Suometar, ”joka kaksikymmentä
vuotta eri toimittajien johdolla taisteli suomalaisuuden puolesta”.61
Ruotsinkielinen lehdistökin sai sijansa Palménin kansallisessa kertomuksessa – ei varmasti vähiten siksi, että suomalaiset kansakunnanluojat olivat ruotsinkielisiä ja kirjoittivat ruotsinkielisiin lehtiin. Palmén
antoi ruotsinkieliselle lehdistölle tunnustusta julkisen keskustelun ylläpidosta 1800-luvun jälkipuoliskolla, ja debatti oli vaikuttavampaa kuin
suomenkielisissä julkaisuissa. Jalomielisesti hän muisti myös ruotsinmielisen puolueen, jonka ”taistelijoista sopinee mainita Nya Pressenin
johtajat, tohtori Axel Lille ja vapaaherra Hugo af Schultén”.62
Jo Porthanin aikaan yritettiin luoda ”sanomalehteä kansan suurta
joukkoa varten”, mutta lehdet pysyivät suurelle yleisölle vieraina. Ongelmana oli tilaajien puute. Lehdet eivät vastanneet ”nykyajan” sanomia, vaan aihepiiri liikkui taloudellisissa asioissa, maanviljelyssä, historiassa, muissa tieteissä ja kirjallisuudessa. Varhainen lehtitoiminta sai
silti Palménin myötätunnon tulevien aikojen airuena. Suomenkielinen
kansa ei vielä ollut valmis lehdenlukuun: se ”ei niinkään helposti oppinut tajuamaan valistuksen arvoa; raskaita taakkoja olikin sen hartioita
painamassa”.63
Palménin Oman Maan toiseen painokseen kirjoittamassa suuressa
lehdistön kertomuksessa (1920) juonikulku oli sama kuin autonomian
aikana: lehdistö eteni sankarillisesti taistellen vaikeuksista voittoon.
Siinä missä sortokauden jälkeen lehdistön sananvapaus palautui voittoisan vastarinnan myötä, Palméniin vuoden 1918 tapahtumat jättivät
syvän leima, joka ilmeni hänen poikkeuksellisen voimakkaasta kirjoitustyylistään. Hänelle sisällissota oli teoksen yleisen linjan mukaisesti
venäläisten ja heihin liittyneiden punaisten aikaansaannos ja syy.64 Myös
sosialistilehdistö sai Palménin tuomion: ”Luokkatunteiden ja luokkavihan lietsonnalla Edvard Valpas-Hännisen johtama Työmies ajoi kehitystä
sisäiseen sotaan, joutuen ajan tullen itse sen pyörteisiin.”65 Sen sijaan
kolmannessa painoksessa Lauri Ahon kirjoituksessa vuoden 1918 tapahtumien merkityssisältö oli jo toinen, vaikka hänellekin kyse oli edelleen
vapaussodasta.66 Myös työväenlehdistön nousu todettiin viileästi historiallisena tosiasiana.67
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Sensuuri lehdistön vapauden esteenä
Painovapauden rajoitukset ovat vaikuttaneet sekä suomalaisen lehdistön
että kirjallisuuden kehitykseen. Oman Maan kahdessa ensimmäisessä
painoksessa sensuurille omistettiin oma artikkeli. Lisäksi Palmén käsitteli sensuuria lehdistöhistoriallisesta näkökulmasta, sillä ”painettua
sanaa vartioitiin suuremmalla huolella kuin tuhoavaa tulta”.68 Vaikka
lehtisensuuri painottui autonomian aikaan, ei Ruotsin vallan aikainen
ennakkovalvonta jäänyt huomiotta. Esimerkiksi Palménin mukaan
Tengströmin ja muiden turkulaisten lupaava Allmän Litteraturtidning
kuoli pois, koska Kustaa IV Adolf oli osoittautunut ”mitä kiivaimmaksi
uudistusten vihaajaksi”.69 Vapaudenajan ja kustavilaisen ajan sensuurioloja kritisoitiin sekä Palménin lehdistökatsauksissa että muissa kirjoituksissa, kuten kerrottaessa Pietari Forskålin taistelusta saada filosofian
väitöskirjansa De Libertate Civili (Yhteiskunnallisesta vapaudesta) tarkastetuksi Uppsalan yliopistossa.70
Sensuurin kuristavan otteen kansallista kehitystä heikentävän vaikutuksen korostaminen heijasti kirjoitusajankohtien henkeä. Kahdessa ensimmäisessä painoksessa kirjoittajana toimi toimittaja-kirjailija Santeri
Ivalo.71 Ivalon rohkeat esitykset kyseenalaistavat 1970- ja 1980-lukujen
tiedotusopissa esitetyn väitteen autonomian ajan alun Suomesta, jonka
mukaan ”Suomen kansa ei ennestäänkään ollut tottunut vapaaseen lehdistöön, [joten] sensuuria kohtaan ei tunnettu suurta vastenmielisyyttä”.72 Kolmannessa painoksessa Lauri Aho viittasi vain autonomian ajan
sensuuriin, mutta ei 1940-luvun tilanteeseen, vaikka juuri siitä hänellä
oli omakohtaisia kokemuksia Uuden Suomen päätoimittajana. Toisin
kuin Palménin ja Ivalon ”taistelukirjoituksista”, Ahon tekstistä huokui
sodanjälkeisen ajan varovaisuus.73
Santeri Ivalon artikkelin ”Sensuurioloista Suomessa” ilmestyessä
(1908) ensimmäisen sortokauden sensuuri ei ollut vielä virallisesti lakannut, joten teksti on syytä lukea osana kansallista taistelua Venäjää
vastaan. Siinä Ivalo loi raporttia venäläistämistoimista – kaikista laajimmassa merkityksessä venäläisten halusta tukahduttaa suomalaiset
yhteiskuntaa ja kansallisuusaatetta rakentaneet instituutiot, etunenässä
lehdistön ja kirjallisuuden. Kirjoitus ei siten ollut ainoastaan tietoisku
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Suomessa vallinneesta sensuurista vaan kiinteä osa suuriruhtinaskunnan henkistä vastarintaa Venäjää vastaan. Ivalon lehtimiesura liittyi kiinteästi sensuuriin, sillä Päivälehden toimittajana hän koki sensuurin puristuksen päivittäin. Lehden päätoimittajaksikin hän nousi sensuuritoimenpiteiden myötä, kun edellinen päätoimittaja Eero Erkko oli Suomen
kenraalikuvernöörin Nikolai Bobrikovin määräyksestä erotettu vuonna
1900.74 Ylipäätään Santeri Ivalon päätoimittajakausi osui yksiin Bobrikovin kauden kanssa. Ivalon luotsaama Päivälehti lakkasi ilmestymästä
heinäkuussa 1904, vajaa kuukausi kenraalikuvernöörin attentaatin jälkeen, kun lehden pääkirjoituksessa ”Juhannuksena” vertauskuvallisesti
ilakoitiin Bobrikovin murhan johdosta.75
Sensuuria käsittelevän artikkelin alussa Ruotsin vallan ajan vaihtelevat sensuurikäytännöt toimivat pohjustuksena autonomian ajan painotuotteiden ennakkotarkastukselle, joka Venäjän valtakunnan alaisuudessa sai ”täysin kehittyneen julkisen laitoksen luonteen. Siten asetettiin
Helsinkiin erityinen sensuurikomitea ja sen alaiseksi painotarkastajia,
’sensoreita’ – – Koko tämän painotarkastuskoneiston ylimpänä johtona
oli Helsingissä niin sanottu sensuuriylihallitus”.76 Ivalon kirjoituksessa
sensuuri nimettiin omaksi instituutiokseen – oikeastaan ennen kuin
tiedonvälitys ja julkaisutoiminta itsessään olivat Suomessa saaneet instituutiomaisen kehyksen. Oman Maan artikkeleissa korostuivat suomalaisen taistelun omintakeinen ja ainutlaatuinen luonne. Sensuuri-instituutio oli Suomessa kansainvälisestä käytännöstä poiketen olemassa ennen
kuin julkinen sana oli edes kunnolla alkanut kehittyä.
Tämän kehityskulun seuraukset olivat hyvin tiedossa, eivätkä Oman
Maan artikkelit niitä piilotelleet: ”[A]nkara painotarkastus ehkäisikin juuri isoksi osaksi sen [painotuotannon ja lehdistön] laajempaa kehitystä.”77
Reaktiot sekä sortovuosiin että koko autonomian ajan tukahduttaviin
paino-oloihin näkyivätkin muun muassa Ivalon kirjoitustyylissä, jossa
”mielivalta” ja ”vainoaminen” kuuluivat usein toistettuihin käsitteisiin.
Autonomian ajan painovapauden rajoittaminen, joka systemaattisesti
oli alkanut vuoden 1829 sensuuriasetuksella, tiukkeni entisestään ”kuohuvalla 1840-luvulla” ennen huipentumistaan vuosien 1850 ja 1857 määräyksiin. Lehdistöhistoriallisissa katsauksissaan Palmén toi esille sanomalehdistön vastustajien vanhakantaisuuden ja pikkumaisuuden, sillä
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”korkeat asianomaiset jo silmittömästi suuttuivat nähdessään, kuinka
turhaan olivat suomalaista sanomalehdistöä vastaan taistelleet”. Henkeä
ei saatu kuitenkaan takaisin pulloon, sillä kuten Palmén voitonriemuisesti totesi, ”[k]ohtalon ivaa tosiaankin, ettei ehditty leikata päätä suomalaiselta sanomalehdistöltä, ennen kuin toinen jo oli kasvanut sijaan”.78
Vuonna 1850 kiellettiin julkaisemasta suomeksi muuta kuin uskonnollista ja taloudellista kirjallisuutta. Palménin sensuuritaistelun
sankariksi nousi Helsingissä ilmestynyt Suometar, joka ”silloin edusti
suomenkielisen rahvaan pyrintöjä ja toiveita, jatkaen mitä Turun Viikkosanomat, Maamiehen ystävä ja Kanava ansiollisesti olivat alottaneet”.
Lehden toimittajista Rietrikki Polen (1823–1884) ja Paavo Tikkanen
(1823–1873) liittyivät lehtimiessankarien joukkoon. Vuoden 1850 merkityksestä Ivalo kirjoitti, että ”Suomen sanomalehdistö oli liioittelematta
sanoen, siihen aikaan vähimmin vapaa sanomalehdistö Euroopassa”.79
Nikolai I:n jälkeen ilmapiiri vapautui lyhyeksi aikaa. Ivalo mainitsi
vuosina 1865–1867 vallinneen painovapauden olleen Suomen ”ensimmäinen painovapauskausi”.80 Samaa aikaa Palmén muisteli omassa
kirjoituksessaan ajankohtana, jolloin ”uusi uskalluksen ja elinvoiman
tunne koetuksistakin huolimatta pyrkii kansassa valloille”.81 Uusi vaikeuksien aika koitti 1800- ja 1900-lukujen taitteessa, jolloin parikymmentä lehteä lakkautettiin.
Sortovuodet, jota termiä Ivalo käytti vuosista 1898–1905, muodostivat
oman synkän lukunsa sensuurin historiassa. Sensuurin synkästä ajasta
kertoivat sekä kiristyneet painoasetukset että yhä lisääntynyt mielivalta.
”Se seikka, että painoasiamies oli lehden tarkastanut ja sille painoluvan antanut, ei suinkaan vapauttanut sanomalehtiä jälkirangaistuksesta. Vieläpä saivat ne kuritusta sellaisistakin kirjoituksista, jotka painotarkastaja oli pyyhkinyt ja jotka siten eivät koskaan olleet julkisuuteen
päässeet.” Tässä heijastui sortovuosien ajan pyrkimys ohjata lehdistöä
huomattavasti laajemmin kuin vain tekstejä valvomalla. Lisäksi Ivalo
korosti sensuurin mielivaltaista toimintaa muistuttamalla, että ”sellaisista määräyksistä, joissa kiellettiin jostakin asiasta mitään kirjoittamasta,
ei sanomalehdille usein tullut tietoa, ennen kuin ne olivat ”rikkoneet”
noita salaisia määräyksiä vastaan”. Sensuuriviranomaisilla oli myös
mahdollisuus lakkauttaa lehti vetoamalla sen ”yleisesti vahingolliseen
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suuntaan”.82 Tekstistä kuulsivat läpi Ivalon henkilökohtaiset kokemukset
Päivälehden päätoimittajana. Ivalo esitti – joskin epätäydellisiä – tilastoja lehtilakkautuksista ja niistä koituneista taloudellisista tappioista.
Suomalaista vastarintaa venäläisten sortotoimia kohtaan ilmensi Ivalon
mainitsema maanalaisen kirjallisuuden synty. Kun tekstejä ei voinut
painattaa Suomessa, niitä ryhdyttiin painamaan ulkomailla ja levittämään Suomessa luvatta.
Ivalon kirjoitus pysyi lähes samana yli vuosikymmen myöhemmin
ilmestyneessä toisessa painoksessa. Tosin kertomukseen tuli uusi luku
sensuurin uudesta tiukkenemisesta kenraalikuvernööri F. A. Seynin
hallintoajalta aina ”punakapinan” jälkimaininkeihin saakka. Kun ottaa
huomioon sen taisteluasenteen, jolla Ivalo kirjoitti ensimmäiseen painokseen sensuurin mielivallasta, hänen toinen kirjoituksensa 1920-luvulta on vähintäänkin neutraali verrattuna esimerkiksi E. G. Palménin
sisällissodan jälkeiseen tunteenpurkaukseen.
Ivalon mukaan toisen sortokauden sensuuri oli aikaisempaa lievempää, ja riitoja (”rettelöintiä”) aiheuttivat lähinnä painoylihallituksen
vaatimat aamuvarhaiset ”pakkokappaleet” ja yritykset pakottaa lehtiä
ennakolta tekemään ”anomuksen” uusien lehtien ilmestymisestä ja
toimittajakunnan muutoksista.83 Erityisesti ensimmäisen maailmansodan syttyminen kiristi entisestään painovapausrajoituksia. Sensuurista
aiheutui lehdille taloudellisia tappioita, minkä lisäksi ”toisia lehtiä sakotettiin usein ja oli ilmeinen tarkoitus siten kaivertaa ontoksi niiden
taloudellinen pohja”.84
Sotasensuuria ei kokonaan poistettu Suomesta tsaarin Venäjän luhistumisen myötä syksyllä 1917. Silti sisällissota loi oman lukunsa Suomen sensuuriolojen historiaan. Ivalo kuittasi kuitenkin vuoden 1918
tapahtumat pikaisesti, käytännössä kahdessa virkkeessä. Hän ei tilittänyt
ajasta henkilökohtaisesti eikä korostanut sisällissodan jälkeistä valkoista
hegemoniaa vaan oli – erityisesti ajan hengen huomioon ottaen – vähintäänkin neutraali:
”Punakapinan aikana talvella 1918 lakkauttivat kapinalliset heti
kaikki porvarilliset lehdet hallussaan olevilla alueilla, ja ”valkoisessa Suomessa” lakkasivat samalla sosialistiset lehdet, jotka vasta vä264 antero holmila, ulla koskinen, nils erik Villstrand ja petri karonen

hitellen kapinan jälkeen saivat ilmestymisluvan. Näinä epänormaalisina [sic] aikoina myönnettiin näet hallitukselle erityiset valtuudet
m. m. sanomalehtien valvontaan nähden.”85
Toisin kuin Palmén, Ivalo ei kirjoittanut sisällissodan painovapauden
rajoittamisesta pelkästään valkoisesta perspektiivistä, eikä hän myöskään pitänyt sotatalven tapahtumia yhtä merkityksellisinä (”synkkinä”)
Suomen lehdistön historiassa kuin Oman Maan päätoimittaja. Lisäksi
huomiota herättää Ivalon ymmärtävä suhtautuminen sosialistiseen lehdistöön, joka sai sodan jälkeen toimiluvan. Sen sijaan Palmén oli närkästynyt, että työväen kiihotusta ajanut lehdistö sai yhä toimia vapaasti.
”Laki rankaisee vain rikoksia sekä kehoituksia rikollisuuteen, mutta yhtäläinen oikeus lausua mielipiteitään on kaikille turvattu.”86 Ivalon kirjoituksissa ensimmäinen sortokausi nousee kaikista merkittävimmäksi
ajalliseksi kiinnekohdaksi. Viimein vuoden 1919 hallitusmuodon mukaan tasavallassa vallitsi painovapaus.

Tiedonkulun ja -levittämisen uudet kanavat
Modernin sanomalehdistön kehitys oli kiinteästi sidoksissa yhteiskunnan sosiaalisiin ja poliittisiin rakenteisiin ja sekä kulttuurin kehitykseen
että teknologiaan ja sen mahdollistamaan infrastruktuuriin.87 Tämä
heijastui myös Oman Maan artikkeleissa. E. G. Palmén ja Lauri Aho
kiinnittivät huomiota infrastruktuureihin. 1600-luvulla ”postilaitokselle uskottiin tällaisten [tieto]sanomien levittäminen”, Palmén kirjoitti.88
Omassa Maassa esiteltiin myös posti- ja lennätinlaitosta, puhelintoimintaa ja kirjapainoja.
E. G. Palmén loi postilaitokseen ensi sijassa historiallisen katsauksen,
muttei toki unohtanut suomalaiskansallista sivistysmissiotaan: ”Posti
onkin nyttemmin valistuksen, kulttuurin palvelija sanan kauneimmassa merkityksessä.”89 Postilaitos kuvattiin sekä yhteiskunnallisena ja taloudellisena instituutiona että sosiaalisena yhteisönä, jonka merkitystä
tilastot todistivat. Postin historia kuvattiin aidoissa historiallisissa yhteyksissään osana Ruotsin valtiollista historiaa, sillä postilaitos syntyi
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30-vuotisen sodan aikana. Tiedonvälityksen historia oli tietysti pidempi,
mutta sai 1636 annetun postijärjestyksen myötä selkeän institutionaalisen muodon.90
Postilaitoksen talous ja sen heijastuminen kirjemaksujärjestelmän
syntyyn oli tärkeä tuoda esille: ”Euroopan mahtavin hallitsija ei jaksanut
suorittaa palvelijallensa luvattua palkkaa – – maailman ensimmäinen
postipäällikkö varsin kekseliäästi pyysi itselleen oikeuden ottaa sopivasta
maksusta kuljetettavaksi yksityistenkin kirjeitä.”91 Ja 350 vuotta myöhemmin asia ilmaistiin näin: ”V. 1884 oli ensimmäinen, jona postivarain kanto nousi yli miljoonan markan, 1895 oli jo tultu yli 2:n, 1899 yli
3:n, 1903 yli 4 miljoonan.” Vaikka Posti tuotti ensimmäisen sortokauden
aikana roimasti voittoa, ei Palmén unohtanut muistuttaa venäläistämistoimista: ”Jos postilaitoksemme vielä vapautuisi siitä ulkoisesta vaikutuksesta – – olisi lähimmän ajan kehitys varmaan tuleva yhtä loistavaksi
kuin viime aikoina on ollut sorronkin keskellä.”92 Palménin kritiikki
vuoden 1890 postimanifestia kohtaan, jolla Suomen postilaitos alistettiin Venäjän postilaitoksen ja sisäasianministeriön alaisiksi, oli varsin
lievää, ottaen huomioon ensinnäkin hänen sensuuriin kohdistamansa kritiikin sekä sen, että Suomessa yleensä reagoitiin postimanifestiin
tunteenomaisesti – myös historiankirjoituksessa.93
Postilaitosta sosiaalisena yhteisönä Palmén kuvaili kaksikerroksisesti.
Sisältäpäin hän kirjoitti postinkantajista omana sosiaalisena ryhmänään,
minkä lisäksi postilla oli merkityksensä kansallisen yhteisöllisyyden osana. Postilaitos oli aina vaikuttanut kansakunnan kehitykseen, sillä ”kun
postilaitos Suomessa sai alkunsa, valtakunnan suurimmat kaupungit
tyytyivät liikkeeseen, joka nyt on vähäisessä syrjäkylässäkin elämän tarpeeksi tunnustettu. Siinä yksi todistus monesta, miten yhteiskunnallinen kehitys pyrkii kansanvaltaiseen suuntaan.”94
Lennätin ja puhelin olivat postin ohella merkittäviä tiedonkulun ja
-jakelun kanavia ennen radion yleistymistä. Näistä ensimmäisen painoksen ilmestymisen aikaan vielä varsin tuoreista teknologioista kirjoittivat
V. Nenonen ja Max Alfthan sekä myöhemmin E. A. Berg.95 Nenonen
ja Alfthan keskittyivät lähes yksinomaan teknologiaan, eikä teksteistä
teknologian voittokulun kuvauksen lisäksi löytynyt selvää tulkinnallista
viitekehystä. Berg puolestaan korosti puhelinlaitoksen kaupallistumista,
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erityisesti uusien puhelinosakeyhtiöiden tuloa ja valtion lisääntynyttä
tiedonvälitystä liiketoimintana.96
Lennättimen ensimuoto oli optillinen lennätin, joka kuten viestintäjärjestelmät yleensäkin, oli saanut alkunsa sodankäynnin tarpeista.97 Optillinen lennätin oli sanan mukaan toisistaan näköetäisyydelle
rakennettujen tornien ketju, joiden mastoista välitettiin koodikirjaan
koottuja sanomia. Suomeen tällainen lennätinlinja rakennettiin 1796
(Tukholman ja Eckerön kautta), mutta purettiin Suomen sodan jälkeen
”tarpeettomana”. Seuraava teknologinen kehitysvaihe tapahtui 1855,
kun kiinteä morse-järjestelmää käyttänyt linja Pietarista Helsinkiin
valmistui. Jo seuraavana vuonna linjaa saatiin käyttää myös yksityisten
sähkösanomien vastaanottoon. Suomalaisten anomuksista huolimatta
lennätinlaitos pysyi autonomian aikana Venäjän hallituksen omistuksessa. Suomen valtion rautateillä oli oma lennätinverkkonsa, joka eräin
rajoituksin oli siviilienkin käytettävissä.98 Viimein kesäkuussa 1918 lennätinlaitoksesta tuli itsenäinen valtionvirasto.99
Langattoman radiolennättimen käyttöönotto juontui teknologian
kehitykseen, jääkäriliikkeeseen ja vuoden 1918 sotatoimiin.100 Bergin
mukaan ”Suomen itsenäisyysliike hankki syksyllä 1917 Saksasta pari
langatonta vastaanottoasemaa Kulosaareen”. Keväällä 1918 Mikkeliin
perustettiin kiinteä radioasema, joka siirtyi heti Helsingin valtauksen
jälkeen pääkaupunkiin, minne kehittyi ”Armeijan kipinälennätinlaitos,
Radiojoukot.”101 Nämä joukot vastasivat radiosähköttäjien koulutuksesta
vuoteen 1924 saakka sekä Suomen radiolennätinliikenteestä ulkomaille
ja merenkululle välttämättömästä rannikkoradioasemajärjestelmästä.
Kyseisellä yksiköllä oli oma osuutensa myös yleisradiotoiminnan aloittamisessa, kuten myöhemmin osoitetaan. 1940-luvun lopulle tultaessa
radioasemaverkosto oli kehittynyt niin, että Suomesta oli mahdollista
lähettää radiosähkeitä kaikkialle maailmaan.102
Puhelimet levisivät Suomessa lennätinverkkoa nopeammin ja laajemmalle, vaikka myös lennätinliikenne kasvoi aina 1950-luvulle asti.
Ruotsalaiset tuottivat Helsinkiin ensimmäiset puhelimet vuonna 1880 ja
ensimmäinen kaupunkien välinen linja rakennettiin 1884 pääkaupungista Porvooseen. Vuonna 1911 Suomessa oli yli 800 ”telefonikeskusasemaa”, yli 30 000 tilaajaa sekä vedettyjä puhelinlankoja yli 100 000
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kilometriä.103 Puhelin oli lähinnä kaupunkilaisten väline, mikä toki oli
luonnollista jo pelkästään yhteyksien rakentamisen takia. Vuoteen 1890
mennessä Helsingistä oli puhelinyhteydet Turkuun ja Tampereelle.104
Puhelimen nopea yleistyminen johtui Bergin mukaan siitä, että ”[v]altio
ei ole ylläpitänyt minkäänlaista puhelinmonopolia, vaan on sallinut yksityisten yrittäjäin vapaasti perustaa verkkoja”.105 Tosin valtiokin omisti
yksityisten puhelinosakeyhtiöiden lisäksi lennätinlaitoksen autonomian
ajalta periytyneitä puhelinlinjoja. Ennen ensimmäisen maailmansodan
syttymistä avattiin Helsingin ja Pietarin välinen puhelinlinja. Vuoden
1960 Oman Maan artikkelissa puhelinlaitoksen kehittymistä hallitseva
teema oli – erityisesti 1920- ja 1930-lukujen osalta – yhtäältä valtion
omistuksen jatkuva lisääntyminen, erityisesti kaukopuheluiden välittäjänä, ja toisaalta yksityisten puhelinosakeyhtiöiden yritykset estää valtion
tunkeutumista puhelinliiketoimintaan.
Kun verrataan Palménin sanomalehdistöä ja postilaitosta käsitteleviä artikkeleita ja muita edellä mainittuja tiedonvälityksen kannalta
oleellisia kirjoituksia keskenään, havaitaan, että tiedonvälityksen tärkeyttä yhteiskunnallisena toimintana saati sen muuttuvaa luonnetta
ei jälkimmäisissä huomioitu ollenkaan. Esimerkiksi lennätinlaitoksen
merkitykseen tai siihen kohdistuneen sensuuriin ei teksteissä viitattu.
Kansainvälinen uutisvälitys sai maailmalla pontta 1860-luvulta lähtien,
kun lennätinverkkojen yleistyminen ja uutistoimistojen perustaminen
johti nopeampaan ja systemaattisempaan tiedonvälitykseen. Suomi sen
sijaan laahasi perässä. Syy ei kirjoitusten mukaan ollut teknologian,
vaan ennen kaikkea Venäjän hallituksen omaksuman tiukan valvonnan.
Suomen sähkösanomatoimisto perustettiin vuonna 1887, mutta sen vastaanottamat ulkomaiset sähkösanomat kulkivat Pietarin kautta. Suoraan
ulkomailta tulevat uutiset olivat mahdollisia ainoastaan käyttämällä ulkomaalaisia sanomalehtiä uutislähteinä.106

Modernin lehdistön synty
E. G. Palménin ja Lauri Ahon lehdistöartikkelien julkaisuajankohtien
välillä sanomalehdistö muuttui merkittävästi. Aho painottikin vuonna
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1958 modernin lehdistön syntyä viime vuosikymmenten aikana: uutisten välitystä, julkista keskustelua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Muita kantavia teemoja olivat lehdistön kansallinen kehityskulku ja liittyminen länsimaiseen kulttuuripiiriin. Varsinainen kansan kiinnostus
heräsi vasta siinä vaiheessa, kun lehdistö alkoi uutisoida, tiedottaa ja
raportoida siitä, mistä kansa puhui ja mitä se halusi tietää. Näin lehdistö
otti paikkansa yleisen mielipiteen tulkkina ja muokkaajana.
Aho halusi osoittaa, että Suomi liittyi lehdistönsäkin kautta läntiseen
maailmaan, joten tekstin avainkäsitteiksi muodostuivat vapaa tiedonvälitys ja länsimainen demokratia. Muun muassa uutisointi liitti Suomen
osaksi eurooppalaista kehitystä, sillä uutisoinnin vahvistuessa Suomen
lehdistö pääsi todella länsimaisten lehtien rinnalle. Yhdessä yhteiskunnallisen keskustelun ja yleisen mielipiteen muokkauksen myötä lehdistöstä kehittyi todellinen julkinen sana ja valtiomahti. Tämä tapahtui
Ahon mukaan 1800-luvun jälkipuoliskolla, jolloin perustettiin useita
merkittäviä, vakiintuneita lehtiä. Puolue-elämän synty ja kansan osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan vilkastutti lehtialaa ja lisäsi
kiinnostunutta lukijakuntaa. Puoluesitoutuneisuus jatkoi suomalaisen
sanomalehdistön aatteellisia perinteitä.107
Aho esitteli lehdistön toimintaedellytyksiä ja parantunutta modernia
teknologiaa, mikä tosin lisäsi lehtitalojen kustannuksia ja kiristi kilpailua. Ahon mukaan lennätin ja puhelin tehostivat uutispalvelua, kehittyneet kuvapainotekniikat hyödyttivät aikakauslehtiä ja kansainväliset
esikuvat loivat mahdollisuuksia uusille lehtityypeille. Kirjoitusaikana
entistä vahvempi aikakauslehdistö erottautui aiempaa selvemmin sanomalehdistöstä, ja uudenaikainen, länsimaisiin esikuviin perustunut
iltapäivälehdistö edusti kevyempää journalismia. Ensimmäiset sarjakuvalehdet olivat nekin kirjoitusajalla saapuneet Suomeen.108
Lehtien kaksi- tai jopa kuusimiljoonainen levikki 1950-luvulla (pitäjä-, aikakaus- ym. lehdet mukaan luettuina) oli Ahon mukaan valtava
verrattuna muutaman vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen. Levikin
lisääntymisestä huolimatta päivälehtien lukumäärä väheni lehtien keskittyessä yhä suuremmiksi yksiköiksi. Lehtiala oli muutamassa vuosikymmenessä muuttunut täysin, sillä ajantasainen uutisvälitys sekä
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tä toimintansa tilaus- ja ilmoitustuloihin perustaneita liikeyrityksiä.109
Ulkomainen vaikutus oli selvästi lisääntynyt. Lehdistön aineisto oli keventynyt, minkä Aho näki jonkin verran arveluttavana kehityssuuntana.
Amerikkalaisiin esikuviin liittyi jonkinlainen tapojen turmeluksen uhkakuva. Ahon mielestä ”[a]merikkalaistumista on tapahtunut erikoisesti
uutisten käsittelyssä ja otsikoinnissa, mutta ei yleensä hyvän maun eikä
tavan kustannuksella”.110 Uhka valistustehtävän rapautumisesta oli näin
ilmeinen, minkä pelko oli täysin linjassa Oma Maan omaksuman yleisen agendan kanssa.

Radio ja televisio viestintävälineinä
Radion voittokulku tiedonvälittäjänä ja mediana alkoi Suomessa
1920-luvun jälkipuoliskolta. Vilho Suomi kirjoitti kolmannessa painoksessa Suomen yleisradiosta ennen muuta kriisiaikojen näkökulmasta.111
Radiotoiminta mahdollistui Suomessa itsenäistymisen myötä, kun
puhetta ja musiikkia langattomasti siirtävä tekniikka oli saatu käyttöön
ensimmäisen maailmansodan aikana. Venäjän vallan aikana sensuuri
ja muut hallituksen voimatoimet olivat tehokkaasti estäneet kaikki ajatukset radioliikenteestä muiden kuin vallanpitäjien käytössä .112 Myös
itsenäisen Suomen ensimmäinen radiolaki (1919) määritti radiolaitteet
valtion yksinoikeudeksi. Vilho Suomi ohitti tekstissään asian kevyesti,
vaikka aluksi vain puolustusvoimilla ja suojeluskuntajärjestöllä oli omat
laitteistonsa. Valtio saattoi anomuksesta myöntää yksityisille lupia radiolaitteisiin, mutta sääntelyn ankaruutta korosti, että radion hallussapito
ja omistaminen edellyttivät muun muassa todistusta valtiollisesta luotettavuudesta. Vaatimus viittasi suoraan vuoden 1918 sodan jälkivaikutuksiin.113 Uutta viestintävälinettä ei aluksi pidetty soveliaana kaikkien
kansalaisten käyttöön eikä myöskään kansan tietoisuuden kasvattamiseen, joka myöhemmin nousi radiotoiminnankin päämääräksi tai ainakin keskeiseksi tehtäväksi.
Kansalaisyhteiskunnan vapaaehtoiset toimijat olivat pääosassa, kun
koko kansaa yhdistäviä radiopalveluita alettiin tuottaa. Nuoren Voiman
Liitto (NVL) kokosi pohjoismaisittain varhain alan harrastajia yhteen
270 antero holmila, ulla koskinen, nils erik Villstrand ja petri karonen

vuodesta 1921 alkaen. ”Läpimurron” vuosi oli 1923, jolloin NVL järjesti
ensimmäisen radiokonsertin. Se sai pian jatkoa puolustusvoimain Radiopataljoonan tilaisuudesta. Samana vuonna perustettu Suomen Radioyhdistys puolestaan auttoi jäseniään kuuntelulupien hankinnassa ja
tuotti aktiivisesti ohjelmaakin. Moniin kaupunkeihin perustettiin paikallisia radioyhdistyksiä; vuonna 1926 niitä oli jo 11.114
Radion kaupalliset mahdollisuudet saivat yksityiset yrittäjät aktivoitumaan ja – ajalle kuvaavasti – anomaan ”monopolioikeutta yleisradioasemien rakentamiseen ja lähetystoimintaan”.115 Pian kuuntelijoiden ja
yritysten yhteistoimintaorgaaniksi perustettiin ”radiokomitea”.116 Eduskunnassa puolestaan puitiin vuodesta 1925 useiden puolueiden kansanedustajien toivomusaloitetta, jossa esitettiin yhtäältä valtion osallistumista lähetystoiminnassa tarvittavien infrastruktuurien rakentamiseen
ja ylläpitoon sekä toisaalta ohjelma- ja lähetystoiminnan yksityistämistä.
Uusi, aiempaa selkeästi väljempi radiolaki astui voimaan vuoden 1927
alussa.117
Jo toukokuussa 1926 oli perustettu O. Y. Suomen Yleisradio – A.
B. Finlands Rundradio, jonka osakkeenomistajina (N=56) oli ”liike- ja
kulttuurilaitoksia”.118 Yksityisten yrittäjien ja puolustusvoimien lähetystoiminta siirtyi perustettavalle yritykselle. Radiolähetysten suosio kasvoi
jatkuvasti, mitä edisti vuonna 1928 valmistunut vahva ja kansainvälisestikin tehokas Lahden suurasema.119
Valtio valvoi ja seurasi tarkasti uuden yhtiön toimintaa, jonka toimiluvassa määriteltiin ohjelmatoiminnan selkeät rajat. Ohjelmien tuli olla
arvokkaita, asiallisia, puolueettomia ja vaihtelevia. Niiden tuli ”edistää
kansansivistystä” ja välittää hyödyllistä tietoa sekä uutisia. Valistuksellinen näkökulma painottui jokseenkin samaan malliin kuin tapahtui
pitkään sanomalehdistössäkin. Vilho Suomi ei juuri noteerannut uutistarjonnan mahdollistamaa ”nopeaa” tiedonvälitystä, jolla oli kuitenkin
alusta alkaen vahva sija lähetyksissä. Aluksi painopiste oli (klassisessa)
musiikissa ja yleistajuisissa esitelmissä, mutta pian ohjelmisto laajeni aivan kuten ohjelmatyypitkin.120 Esitelmäpuolella yhteistyötä tehtiin
alusta alkaen ennen muuta Historian Ystäväin Liiton, Kansanvalistusseuran sekä lääkäriseura Duodecimin kanssa, minkä lisäksi erilaiset kielikurssit olivat yleisiä ja suosittuja. Ohjelmakaavio kuitenkin jäykistyi
tiedonVälitys siVistysmissiosta uutisiin 271

varsin nopeasti, kun liikkumatilaa ja vapaata lähetysaikaa jäi korvamerkittyjen ohjelmien vuoksi niukasti. Radion suosion kasvaessa ohjelmistoa oli pakko keventää, vaikka erityisesti musiikkiosasto piti jatkuvasti
hyvin tärkeänä esittää ”arvokasta ohjelmaa”.121 Yhteiskunnallista keskustelua ja kiistojakin syntyi muun muassa konserttien, kirkonmenojen ja
urheilukilpailujen suorasta radioinnista, sillä tallennustekniikat olivat
pitkään alkeellisia. Livelähetysten vastustajat pelkäsivät ennen muuta
maallistumista sekä kirkossa käynnin vähenemistä, jonka pelko Vilho
Suomen mukaan ”lienee osoittautunut oikeaksi”.122
Vaatimus lähetysten puolueettomuudesta oli olennainen. Vilho Suomen mukaan asiasta käyty laaja keskusteltu oli merkittävä tekijä, kun
eduskunta aikanaan (1934) päätti, että valtio sai määräävän aseman
myös varsinaisessa ohjelmayhtiössä.123 ”Puolueettomuus”-käsite on
1920- ja 1930-luvun kontekstissa jossain määrin kiistanalainen, mutta toisen maailmansodan jälkeen se nousi suoranaiseksi lyömäaseeksi
niin vasemmistossa kuin oikeistossakin. Sinänsä kiinnostavaa on nimenomaan näkemys, että ”valtio” oli puolueeton taho; erottelu kulki
tietenkin julkisen ja yksityisten yhtiöiden välillä. Radiolähetyksissä Yleisradion monopoliasema kestikin kansainvälisesti arvioiden pitkään eli
aina 1980-luvun puoliväliin saakka.
Vuodesta 1934 O. Y. Suomen Yleisradio A. B. oli pääosin Suomen valtion omistama yritys, joka Vilho Suomen mukaan ajatteli organisaationa
mitä suurimmassa määrin kansakunnan parasta. Yleisradiossa pitkän
päivätyön itsekin tehnyt Suomi ei kyseenalaistanut yhtiön monopolioikeuksia lainkaan vaan päinvastoin korosti laitoksen isänmaalle tekemiä
palveluksia.124 Ensimmäisen kerran tämä näkyi vuonna 1932, kun radio
lähetti Mäntsälän kapinan aikana presidentti P. E. Svinhufvudin tilannetta ratkaisevasti rauhoittaneen puheen: näin ”yleisradio – – palveli
kouriintuntuvalla tavalla koko kansakunnan elintärkeitä etuja.”125
Helsingin sittemmin peruuntuneiden olympialaisten (1940) radiointiin valmistauduttiin huolellisesti. Kalustohankintojen ansiosta maa oli
teknisesti hyvin varustautunut sota-ajan viestintään. Sotien aikana radion
rooli kansalaisten henkisessä huollossa korostui. Vilho Suomi ei epäröinyt todeta, että Yleisradio oli ”mainio ase valtiovallan käsissä”. Hän
painotti pätevien käsikirjoittajien vaikutusta hengenluojina, sillä he on272 antero holmila, ulla koskinen, nils erik Villstrand ja petri karonen

nistuivat usein huumorin keinoin häivyttämään sodan taustalle, vaikka
tosiasiassa kyse oli koko ajan ankarasta henkisestä sodankäynnistä.126
Vilho Suomi käsitteli lyhyesti myös Yleisradiossa toisen maailmansodan jälkeen tehtyä puhdistusta, jonka myötä moni pitkään työskennellyt ammattilainen sai poliittisen tilanteen muututtua lähteä yhtiöstä.127
Kirjoittajan arvio Hella Wuolijoen pääjohtajakaudesta (1945–1949) oli
varovainen, vaikka ”yleisen käsityksen” mukaan hänen aikanaan ohjelmisto yksipuolistui ja politisoitui. Tässä kontekstissa se tarkoitti, että
esitettiin vasemmistoon vahvasti kallellaan ollutta ohjelmaa. Eduskunnan hyväksyttyä uuden lain Yleisradiosta (1948) Wuolijoki vapautettiin
lopulta tehtävästään kesällä 1949. Suomi toteaa kuitenkin, että Wuolijoen kaudella perustettiin muun muassa poliittisia kysymyksiä säännöllisesti käsitellyt Pienoisparlamentti (1945–1954) sekä vuodesta 1948
alkaen toiminut radioteatteri.128
Oman Maan kolmannen painoksen valmistuessa 1960-luvun alussa
televisio oli Suomessa vasta nousemassa suosionsa huipulle. Saksassa
ja Britanniassa televisiolähetykset oli aloitettu jo 1930-luvulla, ja muissa
Pohjoismaissa säännölliset lähetykset saatiin käyntiin 1950-luvun puolimaihin mennessä.129 Vilho Suomi totesi, että Yleisradion johto ei aluksi osoittanut suurta kiinnostusta näköradiotoiminnan kehittämiseen.
Aivan kuten aikanaan radion leviämisessä koko kansan keskuuteen,
myös televisiotoiminnassa aloitteet tulivat osin yksityiseltä sektorilta ja
olivat kansalaisyhteiskunnan aktiivisuuden ilmauksia. Radioinsinööriseura perusti Televisiokerhon 1954 ja samana vuonna myös Yleisradio
budjetoi ensimmäisen kerran varoja televisiotoimintaan. Ensimmäiset
lähetykset aloitettiin Otaniemestä Teknilliseltä korkeakoululta keväällä
1955. Sittemmin Yleisradiokin suuntasi reilusti resursseja kalliiksi tiedettyyn toimintaan, ja elokuusta 1957 lähtien Suomen Televisio lähetti
säännöllisesti ohjelmaa kolmena iltana viikossa.
Vilho Suomi jätti kokonaan mainitsematta televisiotoiminnan alussa merkittävät yksityiset TES-TV:n ja Mainos-TV:n, vaikka hän sinänsä
perusteli mainosrahoitteisten ja kaupallisten yhtiöiden olemassaoloa
juuri televisiotoiminnan kalleudella. Päälinjana oli tässäkin valtiollisen
Yleisradion roolin korostaminen, vaikka kaupalliset yritykset aloittivat
ensimmäisinä säännölliset lähetykset. Tässä yhteydessä ei suinkaan ollut
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tarvetta korostaa sitä, että televisiotoiminnassa Yleisradio menetti lähetyksiin liittyvän yksinoikeutensa, toisin kuin aikakauden radiolähetyksissä. Mainostelevision ja Yleisradion television välillä oli jännitteitä alusta alkaen. Kolmoskanavan ”instituutiohistorian” kirjoittaneen Heikki
Hellmanin mukaan Suomessa kaupallista televisiotoimintaa siedettiin
kuitenkin alusta alkaen, koska se oli yksi kipeästi tarvittavista rahoituslähteistä. Vilho Suomi ei myöskään maininnut Tallinnan television samoihin aikoihin alkanutta lähetystoimintaa. Viimeksi mainittu nopeutti osaltaan suomalaisen televisiotoiminnan laajenemista, sillä Suomen
poliittinen eliitti oli vakavasti huolissaan siitä, että uuden median avulla
neuvostopropaganda saattaisi saada vahvan valtin ideologiansa välittämiseen Suomessa.130

Tiedotukset, sivistysmissio ja uutiset
Oman Maan sanomalehdistö- ja tiedonvälitysartikkelit kuuluvat varhaisimpiin alaa käsitteleviin kirjoituksiin ja ovat jo siksi tärkeitä tutkimuskohteita. 1600-luvulta alkaneen virallisen, ylhäältä päin erityisesti
kuulutuksina toteutetun tiedonvälityksen luonne muuttui 1700-luvun
jälkipuoliskolla sanomalehdistön yleistymisen myötä. Lehdistö kehittyi
omaksi instituutiokseen, ja irtaantui ainakin osittain virallisesta tiedotusverkostosta. Tämän myötä valtiollinen sensuuri kehittyi, mikä oli
Oman Maan kirjoittajille merkittävä tiedonkulkua heikentänyt yksittäinen tekijä.
Kansansivistys ja -valistustyö kuuluivat suomalaisen sanomalehdistön
erityispiirteisiin ja tehtäviin, minkä Oman Maan artikkelit osoittavat.
Sivistyksellinen tehtävä kulki – toisin kuin muualla Euroopassa – uutisvälityksen edellä. Suomalaisen sivistyksen ja kansallisuusaatteen merkittävimmät henkilöhahmot, kuten J. V. Snellman ja Elias Lönnrot, olivat
myös keskeisellä paikalla suomalaisen sanomalehdistön muotoutumisessa. He kuuluivat oman aikansa sankaritoimittajien ja kustantajien
joukkoon ja siten saivat runsaasti palstatilaa eri painoksissa.
Oman Maan sanomalehtiä käsittelevät artikkelit on tulkittava laajasta
kansallisesta perspektiivistä käsin, joka itsessään tuotti ja tuki kansallista
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näkökulmaa. Näkökulman keskeiseksi teemaksi nousi Suomen kansan
kehitystarina, jossa vaikeuksien keskellä taisteleva alusmaa kehittyi itsenäiseksi ja ulkoisista pidikkeistä vapaaksi valtioksi. Tämä agenda kulki
läpi koko teossarjan, mutta tiedonvälitykseen yhdistettynä se oli erityisen tehokas ja vaikuttava tapa osoittaa suomalaisten menestystarina
koko kansalle.
Lisäksi lehdistössä(kin) käyty kielitaistelu oli muuhun maailmaan
verrattuna varsin erikoinen ilmiö. Tuskin kovinkaan monessa maassa
lehdistö on syntynyt yhdellä kielellä mutta kehittyessään muuttunut toisenkieliseksi. Näin tapahtui kuitenkin Suomessa, jossa lehdistö muuttui
ruotsinkielisestä pääosin suomenkieliseksi. Oman Maan artikkeleissa
kieli – ennen muuta suomen kieli ja sen pitkään alisteinen asema – sai
paljon huomiota osakseen, oli kyse sitten kelvottomista ja harvoista virallisten asetusten kääntämisistä kansan kielelle tai sanomalehdistön
alkuaikojen henkisistä, poliittisista ja taloudellisista vaikeuksista.
Lehdistön ohessa tiedonvälityskanavien monipuolistuminen ja uusien teknologioiden leviäminen lennättimen, radion ja television myötä
sai huomiota Omassa Maassa. Verrattuna teossarjan sanomalehtiartikkeleihin, näissä oman aikansa ”uusissa medioissa” sivistyksellinen
näkökulma oli jo painunut selvästi taka-alalle. Poikkeuksen muodosti
kolmannen painoksen radiota koskeva artikkeli, sillä erityisesti Yleisradion ensimmäisiä vuosikymmeniä leimasi edelleen suomalaisen tiedonvälityskulttuurin kasvatuksellisuuteen ja kansansivistykseen pyrkivä
lähestymistapa. Tosin myös radiotoiminta esitettiin eräällä tavalla konfliktien kautta, mikä oli merkkinä tiedonvälityksen voittokulusta hankalina aikoina.
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Suomen kansa opin tiellä
Mervi Kaarninen

Johdanto
”Valtiopäivätyö, mikäli minä sitä teen, on jatkoa itselleen, mutta kansanvalistus on jatkoa minun elämälleni.” Professori E. G. Palmén piti
1900-luvun alussa työn alla ollutta Oma Maa -teosta ”Suomen kasvavalle nuorisolle äärettömänä tärkeänä tietovarastona”.1 Kansanvalistus
ja koulukysymykset näyttäytyvät hänelle monina luottamustehtävinä ja
henkilökohtaisina kiinnostuksen kohteina uran eri vaiheissa. Palmén
toimi 1900-luvun alkuvuosina Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan
jäsenenä ja puheenjohtajana, Kansanvalistusseuran puheenjohtajana
sekä Suomen Liikemiesten Kauppaopiston johtokunnan puheenjohtajana. Kun Oma Maa -teoksesta ryhdyttiin laatimaan uutta painosta
1950-luvulla, voi Edwin Linkomiehen rinnastaa monella tavalla edeltäjäänsä. Linkomies oli niin ikään professori ja poliitikko sekä yliopiston
vararehtori ja rehtori. Sekä Palmén että Linkomies olivat toimineet Valvoja-lehden päätoimittajina ja osakuntansa inspehtoreina.2
Koulu on ollut keskeinen tekijä kansalaisyhteiskunnan rakentumisessa. Kansakoulun avulla rakennettiin kansakuntaa ja kasvatettiin suomalaisia kansalaisuuteen. Suomenkielisen ylemmän opetuksen puolustaminen ja laajentaminen olivat fennomaaneille tärkeitä kysymyksiä.
Fennomaanisessa liikkeessä poliittinen aktiivisuus kanavoitui 1860- ja
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1870-luvulla vahvasti koulupolitiikkaan. Kansakoulun käyneelle suomalaiselle nuorisolle piti luoda mahdollisuuksia sosiaaliseen nousuun, kun
tavoitteena oli kasvattaa suomenkielistä sivistyneistöä ja virkakuntaa.3
Tarkastelen tässä kirjoituksessa E. G. Palménin ja myöhemmin Edwin
Linkomiehen rakentamaa koululaitoksen kokonaiskuvaa Oma Maa
-teossarjassa. Mitä nämä professorit, poliitikot ja monialaiset yhteiskunnalliset vaikuttajat pitivät tärkeänä kertoa koululaitoksesta ja opinnoista,
millaisen kertomuksen he halusivat koululaitoksesta rakentaa? Oman
Maan monien kirjoitusten rinnalla koululaitoksen rakenteen kuvaamisessa on käytetty tausta-aineistona Suomen Tilastollista Vuosikirjaa (STV),
joka tarjoaa virallisen kokonaiskuvan 1900-luvun suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja valtionavun piirissä olleista oppilaitoksista.4
Tutkin artikkelissani, mitä kouluja, oppilaitoksia ja koulutusaloja
Omassa Maassa huomioidaan, mitä jätetään sivuun, ja mistä syystä.
1800-luvun jälkipuoliskon koulutuskeskusteluissa oli kysymys sosiaaliluokan, kielen ja sukupuolen monitasoisista kytkennöistä, joista keskusteltiin valtiopäivillä, komiteoissa ja lehdistössä. Miten nämä kysymykset
ilmenivät 1900-luvun alkupuolen teksteissä, ja miten koulutusjärjestelmän kuvauksen painotukset muuttuivat jälleenrakennuskauden Suomessa? Kiinnitän koulutusta käsittelevissä teksteissä huomiota paitsi
itse instituution kuvaukseen, myös siihen, miten koulutettavat, oppilaat
ja opiskelijat tulevat mukaan kertomukseen.
Lähden liikkeelle kansanopetuksesta, johon sisältyvät kirkon organisoima lukutaidon opetus, kansakoulu, kansanvalistus ja kansanopistot.
Näitä teemoja käsiteltiin teossarjan kolmessa painoksessa useissa artikkeleissa jopa niin paljon, että ne toistavat samaa kertomusta. Kouluinstituutiolla ja erityisesti kansanopetuksella oli 1900-luvun alussa erityisasema. E. G. Palmén kirjoitti oman sukupolvensa suuresta tehtävästä,
kun ”kasvava sukupolvi yritettiin saada kansakouluun ja samalla piti
täyttää aukkoja, jotka olivat jääneet parhaassa isässä olevien luokkien
sivistykseen”.5 Lisäksi kansakoulu tuli olemaan 1800-luvun lopussa ja
1900-luvun alussa ”kansan syvistä riveistä” syntyneille tytöille ja pojille
mitä todennäköisimmin ainoa oppilaitos, jota he elämänsä aikana kävivät. Palménin kirjaamat kansalaisten kasvattamisen tavoitteet osoittivat
selkeästi kansanopetus- ja kansanvalistustyön päämäärät:
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”Varsinkin se yhteiskunnallisissa oloissamme tapahtunut jyrkkä
muutos, joka äkkiä valtiollisten oikeuksien nautintoon asetti sadat
tuhannet, jotka ennen olivat äänivaltaa vailla, tekee pyhäksi velvollisuudeksi valvoa yhtaikaa sekä täysikasvuisten että alaikäisten valistustarvetta.”6
Suomalainen koulutusjärjestelmä kävi läpi perusteellisen muutoksen
Oma Maa -teossarjan kolmen painoksen ilmestymisaikana reilun puolen vuosisadan kuluessa. Vielä 1900-luvun alussa vain puolet aikuisväestöstä osasi kirjoittaa ja alle viisi prosenttia oli suorittanut kansakoulua ylemmän oppimäärän. Ylivoimainen enemmistö kaupunkien
kouluikäisistä lapsista kävi vuonna 1907 kansakoulua, mutta maalaiskuntien lapsista yli puolet jäi vaille kansakoulua.7 Sotavuosien 1939–
1945 jälkeen Suomen koululaitos oli ankarien vaikeuksien edessä, sillä
syntyneet suuret ikäluokat aiheuttivat huolta kouluviranomaisille. He
täyttivät ensin kansakoulut, sitten oppikoulut ja 1960-luvulla yliopistot.
Kansakoulun pohjalle rakentuneen koulujärjestelmän toteuttaminen
oli suuri koulutuspoliittinen kysymys 1920-luvulta alkaen, ja 1950-luvulla alkoi kokonaisvaltainen peruskoulujärjestelmän suunnittelutyö.

Johannes Gezelius vanhempi:
Suomen kansanopetuksen isä
Suomen kansa näyttäytyi yhtenäisenä kasvatettavana ja toimenpiteiden
kohteena sekä 1900-luvun alkupuolella että 1950-luvulla kansanopetusta käsittelevissä teksteissä. Kansa oppi lukemaan ja kirjoittamaan, alkoi
vähitellen ymmärtää lukemansa ja osasi katekismuksensa ulkoa. Suomen kirkko ja Suomen kansa muodostivat Suomen.
Oma Maa -teos nosti esiin Uno Cygnaeuksen työn kansanopetuksen
uudistajana ja kansakoulun isänä. Samalla syntyi väistämättä jännite ja
ristiriita toiseen suomalaiseen edistystarinaan eli lukutaidon historiaan,
jossa ylistettiin kirkon järjestämää opetusta. E. G. Palmén tunnusti papiston uutteran työn arvon, mutta totesi samalla, että ”yleinen lukutaito
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sittenkin kansan taajoihin joukkoihin nähden vuosisadoiksi oli jotakuinkin haudattu leiviskä”.8
Omassa Maassa lukutaidon historiankirjoitus nosti jalustalle Gezelius-piispojen työn kansanopetuksen hyväksi. Teologian tohtori Antti
J. Pietilä9 ja 1950-luvun lopussa historiantutkija Aimo Halila kirjoittivat Gezelius-piispoista, kansanopetuksesta ja suomalaisen lukutaidon
historiasta. Pietilän mukaan Suomen kirkonmiehet Agricolasta lähtien
tekivät työtä kansan lukutaidon kehittämiseksi ja kristinopin ymmärtämisen edistämiseksi. Pietilä kuvasi Johannes Gezelius vanhemman
Suomeen tuloa: ”Vaikka Gezelius tuli Suomen kirkon johtajaksi kansallemme vieraana miehenä, hän antautui kuitenkin täydellä sydämellä
uudelle kutsumukselleen.”10 Pietilä perusti näkemyksensä lähes sadan
vuoden takaisiin J. J. Tengströmin Gezelius-piispojen elämäkertoihin.11
Aimo Halila teki Gezelius vanhemmasta Suomen kansanopetuksen
isän korottamalla hänet ”Ruotsi-Suomen” johtavien hengenmiesten
joukkoon. Halila oli kirjoittanut 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa laajan
neliosaisen Suomen kansakoululaitoksen historiateoksen, joten on ymmärrettävää, että hän laati kansanopetuksesta artikkelin myös Omaan
Maahan.12
Halilan tekstissä Suomen kirkko oli yhtä kuin Turun hiippakunta ja
Ruotsin valtakunta Ruotsi-Suomi. Halila käytti systemaattisesti jäljempää käsitettä.13 Hän otti käyttöön myös uuden termin, ”syvämuokkauksellinen kansanopetus”, kuvatessaan Johannes Gezelius vanhemman
työtä kansanopetuksen eli lukutaidon ja kristinopin opetuksen edistäjänä. ”Syvämuokkauksellinen” viittasi systemaattiseen opetukseen: jokaiseen kirkonkylään piti saada esimerkiksi lukkarin tai pitäjänkirjurin
johdolla toimiva kansakoulu, joka käyttäisi vuoro-opetusmenetelmää.
Halila osoitti, että Turun hiippakunnan rahvaan kristinopin taito ja sen
mukana myös lukutaito, lähinnä ulkoluku, kohosivat Gezeliusten aikana. Halilan mukaan suurinta, mitä uskonpuhdistus sai aikaan, oli
pyrkimys lukutaidon ”elvyttämiseksi”. Halilan kuvaama Suomen kansa
oli osannut lukea, mutta taito oli kadonnut. Uskonpuhdistuksen seurauksena kansa oppi kuitenkin lukemaan uudelleen.14
Katekismuksen pääkappaleitten osaaminen oli ollut tavoitteena jo
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tien. Johannes Gezelius vanhempi jatkoi edeltäjiensä työtä ja kehitti
kansanopetusmuotoja. Sisälukutaidon opettamisen taitoa oli vaadittu
sisällytettäväksi kansanopetusohjelmiin Ruotsissa jo 1600-luvun alkupuolella. Johannes Gezelius vanhemmalle kristinopin pääkappaleitten
ulkoa osaaminen oli kristillisen tiedon perusta, mutta se oli vasta välitavoite. Lukutaito eli sisäluvun taito antoi välineet opitun ymmärtämiseen.
Tämä ei ollut Gezeliuksen keksintö, mutta hän pyrki edistämään asiaa.
Gezeliuksen aikana alkoi kehittyä kiertokoulun alkumuoto.15
Tutkimuksissa on esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, millainen kansan
lukutaito oli 1600–1800-luvulla. Karoliinisen kirkkolain julkaisemista 1686 voidaan pitää lukutaitokampanjoiden lähtöpisteenä. Vaatimus
lukemaan opettelemisesta herätti kansan keskuudessa pelkoa. Kokonaisuudessaan lukutaito eteni hitaasti 1600-luvulla. Vasta monien vaiheiden jälkeen oli mahdollista saavuttaa niin sujuva sisälukutaito, että
luettu ymmärrettiin.16
Lukutaito ja lukutaidon merkitys vaihteli 1700- ja 1800-luvulla eri yhteiskuntaryhmien välillä. Rahvaalle lukutaidolla oli 1700-luvulla käyttöä
vain rippikoulun läpäisyyn ja avioliittoluvan saantiin. Vuosisadan puolivälissä arviolta noin 30–50 prosenttia suomalaisista osasi lukea mutta
vain harvat kirjoittaa. Reilut sata vuotta myöhemminkin 95 prosenttia
yli 14-vuotiaista osasi lukea, mutta alle kymmenen prosenttia kirjoittaa.
Luku- ja kirjoitustaitoisten lukumäärien ero oli Suomessa suurimmillaan 1860- ja 1870-luvun vaihteessa.17 Vuonna 1880 lukutaitoisia arvioitiin olevan noin 86 prosenttia väestöstä. Luku- ja kirjoitustaito erottivat
tavallisen kansan ja ylemmät säädyt toisistaan. Erityisesti kirjoitustaidon hallitseminen muodosti kuilun eri säätyjen väliin. Kirjoitustaitoinen
kansan mies oli jo matkalla oman säätynsä ulkopuolelle.18

Kansakoulun isä: Uno Cygnaeus
Kansalaisten oli Oman Maan kirjoittajien mielestä tunnettava kansakoulun isä, Uno Cygnaeus. Lukija kohtasi Cygnaeuksen jo tammikuun kirjassa (1907), ja hän onnistui säilyttämään asemansa myös
vuonna 1920 ilmestyneessä toisen painoksen ensimmäisessä osassa.
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Sen sijaan kolmanteen painokseen tilaa omalle artikkelille ei enää löytynyt.19
Uno Cygnaeuksesta oli jo 1900-luvun alkuun mennessä laadittu
sekä suomen- että ruotsinkielinen elämäkerta, jonka oli kirjoittanut
Cygnaeuksen vävy Gustaf Lönnbeck (1847–1912).20 Näin kansakoulun
isän historiaa ja imagoa tuotettiin ja rakennettiin Cygnaeuksen perheen keskuudessa.21 E. G. Palmén kutsui Mikael Johnssonin (Soininen,
1860–1924)22 vahvistamaan Cygnaeus -myyttiä Suomen kansakoulun
isänä sekä kirjoittamaan yleisen esittelyn kansakoulusta.23 Cygnaeuskultti huipentui vuonna 1910 hänen syntymänsä mahtipontiseen satavuotisjuhlaan.24 Vuonna 1920 Cygnaeuksesta kirjoitti kouluneuvos A.
J. Tarjanne, ja kansakoulun yleisesityksen laativat Mikael Soininen ja
K. A. Franssila yhdessä.
Kansanopetuksen uudistajaksi vuosisadan alussa profiloitumassa ollut
Mikael Soininen esitti Cygnaeuksen toiminnan taisteluna taantumusta
vastaan. Soininen toimi määrätietoisesti oppivelvollisuuden aikaansaamiseksi, joten hänen artikkelinsa olivat puheenvuoroja agendan vahvistamiseksi. Samalla hän näki itsensä Cygnaeuksen työn jatkajana.25 Kun
Soininen kirjoitti Cygnaeuksesta ja kansakoulusta, kirjoitti hän samalla
siitä, millaiseksi Suomen kansakoululaitosta piti rakentaa.26. Kansakoulua koskevassa ohjelmajulistuksessaan hän pohjasi Cygnaeuksen työhön:
”– – uusi aika on Suomessa myös kansakoulun alalla täynnä suunnitelmia ja pyrintöjä – –. 1860-luvulta lähtien kansakoulun voitot
olivat suuret, mutta eivät tehtävät ja voitettavat tulevaisuudessa ole
sen vähäisimpiä. – – kansakoulu kaiken kansalaissivistyksen varsinaisena pohjana ja perustana on samalla oleva se pohja, jolle yksin
valtiollinen, yhteiskunnallinen, taloudellinen ja sivistyksellinen
tulevaisuus on turvallisesti rakennettavissa.”27
Uno Cygnaeuksen hohde korostui, kun hänen toimintansa kytkettiin
Turun akatemiaan, jossa Cygnaeus ehti aloittaa opintonsa ennen yliopiston siirtoa Helsinkiin. Tällä tavoin hän linkittyi samalla sukupolveen,
johon Lönnrot, Runeberg ja Snellman kuuluivat. Cygnaeus kuvattiin
pelastajana, koska suomalaisten sivistystaso oli alhainen ja kansanopesuomen kansa opin tiellä 281

tuksen tila oli huono. Soininen osoitti, miten Cygnaeuksen kokemukset
Viipurissa ja Alaskan Sitkassa avasivat hänen silmänsä näkemään kotimaan ongelmat.

Kansakoulu edistyskertomuksena
Cygnaeus oli vaatinut, että kansakoulun piti edistää todellista lukutaitoa
ja kansalle piti antaa tilaisuus hankkia ”kansansivistystä”. 28 Kansanopetuksen uudistaminen 1850-luvulta lähtien, kansakoulun synty ja Uno
Cygnaeuksen osuus siinä oli monimutkainen poliittinen prosessi, johon otti osaa useita toimijoita. 1900-luvun alussa kehityskulku kuvattiin voittajan näkökulmasta, ja Cygnaeuksen kansakoulusuunnitelma
esitettiin ainoana vaihtoehtona. Soininen ja Tarjanne eivät eritelleet sitä
ankaraa kritiikkiä, jota Cygnaeus sai osakseen julkaistessaan matkakertomuksensa ulkomaisen opintomatkan jälkeen. Monimutkainen syntyhistoria ja kamppailu, jota hallintoelimissä ja henkilöiden välisissä periaatteellisissa kiistoissa käytiin, jätettiin pimentoon.29 Kansakoulun isän
työhön, asemaan ja kuvaan ei haluttu liittää säröjä tai kyseenalaistaa
sitä.30 Tarjanne mainitsi ainoastaan Cygnaeuksen joutuneen nurjan ja
epäoikeudenmukaisen kohtelun kohteeksi.31
1950-luvulla tuli uudelleenarvioinnin aika. Historiantutkija Aimo Halila32 nosti esiin J. V. Snellmanin merkityksen kansanopetuskeskusteluissa, ja totesi, että 1800-luvun kulttuuritaisteluissa oli ollut tarkoituksenmukaista osoittaa sekä kansanopetuksen tehottomuus ja kirjavuus
että uudenlaisten koulujen hyödyllisyys:
”J. V. Snellman asetti kansanopetuksen suureksi päämääräksi itsekasvatuksen, päämäärän, jonka myös Uno Cygnaeus asetti. Kansakoulukysymys alkoi näkyä kansamme elinkysymyksenä. Juuri
Snellman asetti sen laajoihin yhteyksiin kansamme yleisen kohottamisen ohjelmassa.”33
Urho Somerkivi kertoi kritiikistä, jota Cygnaeus erityisesti Snellmanilta
sai. Somerkivi huomautti, että Snellmanin toimintaa kansanopetuksen
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edistäjänä ei ole tarpeeksi arvostettu, koska hän joutui kiistaan Cygnaeuksen kanssa.34
Mikael Soinisen kansakoulukuvauksesta nousi esiin erityisesti neljä
Cygnaeuksen kansakoulun peruspiirrettä. Kansakoulun rakennusvaiheessa pyrittiin eroon kirkon holhouksesta ja virkavallan kahleista. Tavoitteessa onnistuttiin, sillä kansakoulu erotettiin kirkosta ja asetettiin
erityisen ylihallituksen alaiseksi. Soininen korosti, että kansakoulu rakentui aikakautensa vapaamielisimmille ja edistyneimmille eurooppalaisille periaatteille. Tämä oli olennainen ero esimerkiksi Ruotsiin, jonka
kansakoululaitosta Soininen Cygnaeuksen tavoin arvosteli. Kansalaissivistystä oli levitettävä kaikkiin kansankerroksiin: kansakoulun avulla
piti vapauttaa ihmisen luontaiset voimat, ja jalostaa ne yksilöä ja koko
yhteiskuntaa hyödyttävään työhön. ”Kansan povessa uinailevat voimat”
piti nostaa esiin. Kansakoulua tarvittiin herättämään kansa.
Kansakoulun perustaminen oli yleisen kansansivistyksen ensimmäinen ja ratkaiseva voitto. Vuonna 1908 kansakoulun tulevaisuudelle oli
tärkeintä oppivelvollisuuden aikaansaaminen. Mikael Soinisen tavoitteena oli saada ”kansakoulu joka kylään”. Hän ei pitänyt vuoden 1898 piirijakoasetusta tarpeeksi tehokkaana kansakoulun levittämiseen. Soininen
liitti kansalaiskasvatuksen jopa aivan tuoreeseen eduskuntauudistukseen. Nuoria tuli opettaa kansakoulun jälkeenkin, koska he tarvitsivat
tietoja kansalaisen velvollisuuksista, yhteiskunnan rakenteesta ja yhteiskunnan tarpeista. Tällaista kansalaistietoa varten tarvittiin suurempaa
kypsyneisyyttä kuin mitä kansakoululaisella on.35
Vaikka kansakouluun suhtauduttiin ennen muuta kansan lasten kouluna, keskusteltiin jo 1890-luvulla opetusalan lehdissä, miten kansakoulusta tehtäisiin koko kansan ja kaikkien yhteiskuntaluokkien lasten
koulu. Haluttiin, että myös keski- ja yläluokan lapset kävisivät kansakoulua oppikouluihin valmistavien koulujen sijasta. Lapsille ja nuorille oli
terveellistä päästä tekemisiin erilaisista yhteiskunnallisista olosuhteista
olevien ikätoveriensa kanssa.36 Tästä kehittyi vuosikymmeniä kestänyt,
ajoittain kiihkeä keskustelu koulujärjestelmän kokonaisrakenteesta.37
Kysymys kansakoululle pohjautuvasta oppikoulusta aktualisoitui
1920- ja 1930-luvulla, kun oppikoulun järjestysmuotokysymystä käsiteltiin eduskunnassa.38 Vuonna 1922 kritisoitiin kaupunkilaisvanhempia,
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jotka sivuuttivat kansakoulun ja lähettivät lapset valmistaviin kouluihin.
Soininen piti valmistavia kouluja pedagogisesti ja lapsipsykologian näkökulmasta epätarkoituksenmukaisina. Niissä ei otettu huomioon alkuopetuksen keskeisiä periaatteita. Sisällissodan jälkeen kansakoulu oli
yksi foorumi, jonka kautta oli mahdollista harjoittaa eheytyspolitiikkaa.
Koulujärjestelmän tuli kaventaa luokkaeroja, mihin koko kansan yhteinen kansakoulu antoi mahdollisuuden.39
Kansakoulu ja oppivelvollisuus on haluttu esittää suunnitelmallisen
työn ja toiminnan tuloksena, johon kaikki yhteiskunnassa uskoivat. Kansakoulun sankarikertomukseen eivät sisältyneet paikallistason ankarat
kamppailut, joita käytiin kansakouluaatteen puolesta ja koulujen perustamisesta. Kansakoulujen perustaminen ajoittui monilla paikkakunnilla
samoihin aikoihin paikallishallinnon uudistamisen kanssa, ja kansakoulun perustaminen ja rakentaminen oli uuden kunnallishallinnon
ensimmäinen suuri hanke. Urho Somerkivi käsitteli kansakoululaitoksen laajenemista, mutta hänkään ei keskustellut kansakoulun vastustuksesta ja kuntien haluttomuudesta perustaa kouluja.40 Maan eri osissa suhtautuminen säännölliseen koulunkäyntiin vaihteli merkittävästi.
Kansakouluja vastustettiin monista syistä, eikä vähiten taloudellisista.
Vastustus oli monisärmäinen ilmiö, johon liittyi epäluuloa koulua ja
lukemista kohtaan. Paikallisyhteisössä pelättiin, että koulunkäynti johtaisi työvoimapulaan, kun maanviljely ei enää kiinnostaisi nuoria ja he
lähtisivät etsimään muita ansiomahdollisuuksia. Kansakoulun vastustamiseen liittyi myös pelko siitä, että koulua käyvät lapset vieraantuisivat
käytännön työstä eivätkä harjaantuisi työhön yhtä aikaisin kuin ennen.
Epäluuloa tunnettiin koulua ja koulukirjoja kohtaan ja ajateltiin, ettei
niistä löydy tarpeeksi Jumalan sanaa.41 Erityisesti 1870-luvulla käytiin
sanomalehdissä debattia kansakoulun oletetuista hyödyistä ja haitoista.42
Monissa tutkimuksissa on selvitetty, miten pitkäkestoinen prosessi
kansakoulun aikaansaaminen oli, ja että siihen liittyi erilaisia vaiheita ennen kuin koko väestö saatiin mukaan. Koulunkäyntikin oli katkonaista ja alkuvaiheessa vain harvat saivat suoritettua koko koulukurssin.
Esimerkiksi Kuopion läänissä talolliset vastustivat aluksi kouluja kustannusten vuoksi. Kansakoululaitos sai ensimmäiset tukijansa säätyläisväestöstä. Koulujen vakiinnuttaessa asemansa talonpoikien suhtautumi284 merVi kaarninen

nen muuttui, koska havaittiin, mikä merkitys esimerkiksi sillä oli, että
he saivat omasta joukostaan luku- ja kirjoitustaitoisia edustajia yhteisten
tehtävien hoitoon.43
Oppivelvollisuuslakia valmisteltiin useissa komiteoissa 1910-luvun
alkupuolelta lähtien. Lain käsittely eduskunnassa oli hidasta, kun puolueet määrittivät suhtautumistaan oppivelvollisuuslakiin ja sen mukanaan tuomiin kustannuksiin. Mikael Soininen ja K. A. Franssila vaikenivat 1920-luvulla tästä vain muutamaa vuotta aikaisemmin käydystä kiivaasta puolueiden välisestä taistelusta.44 He eivät myöskään kommentoineet oppivelvollisuudelle asetettua pitkää siirtymävaihetta tai kysymystä
supistetuista kouluista. Myös Alfred Salmela jätti 1950-luvulla keskeiset
kiistakysymykset ja oppivelvollisuuden toteuttamiseen liittyneet ongelmat tarkastelunsa ulkopuolelle.45

Kansan kasvattajat
Keskeinen osa Uno Cygnaeuksen koululaitosreformia oli kansakoulunopettajien koulutuksen aloittaminen Jyväskylän seminaarissa vuonna
1863. Vuoteen 1900 mennessä oli perustettu seitsemän seminaaria eri
puolelle Suomea.46 Kansakoulunopettajista kehittyi erityisesti maaseutupitäjissä, mutta myös kaupungeissa, keskeisiä valistajia ja vaikuttajia.
Mikael Soininen korosti, miten suuren merkityksen Cygnaeus antoi
naisten toimimiselle opettajina:
”Seminaareja ja kansakouluja järjestettäessä oli naisen valmistamiselle opettajaksi sekä tyttöjen kasvatukselle annettava vieläpä
etusija, sillä naisista riippuu ensi sijassa tulevan sukupolven kelvollisuus tehtäviinsä.”47
Kansakoulunopettajan työ on ollut yksi tärkeimmistä ammateista, joihin
naiset pystyivät kouluttautumaan 1860-luvulta lähtien. Itse asiassa Cygnaeuksen ensimmäiset kansanopetusta käsittelevät kirjoitukset koskivat
tyttöjen koulutusta. Cygnaeus ehdotti jo vuonna 1856, että tyttöjä varten
pitäisi perustaa mahdollisimman pian oppilaitos edistämään suomalaissuomen kansa opin tiellä 285

ta sivistystä ja kansallistunnetta. Cygnaeus korosti, että naisen työ äitinä
ja lastenkasvattajana oli yhteiskunnan tärkeimpiä kysymyksiä. Tällaisessa oppilaitoksessa tytöt opettelisivat toimimaan lastenkasvattajina ja äiteinä. Jo tässä Cygnaeuksen varhaisimmassa julkaistussa kirjoituksessa
on nähtävissä kansakoulunopettajien koulutuksen periaatteita.48
Mikael Soininen ja A. J. Franssila korostivat vuonna 1922, että jo alkujaan korkealuokkaiseksi suunniteltu opettajankoulutus oli arvaamattoman suuri etu Suomen kansakoululaitokselle. He ylistivät suomalaista
opettajakoulutusta ja kehuivat sen erinomaisuutta verrattuna esimerkiksi Skandinavian maihin: suomalaisten seminaarien opetusohjelma oli
avarampi ja vapaampi kuin vastaavissa instituutioissa muissa Pohjoismaissa ja Saksassa. Silti kansakoulunopettajaseminaareja ei käsitellä
missään painoksessa omassa artikkelissaan, vaikka erityisesti naisten
kouluttajina seminaareilla oli suuri merkitys.
Kansakoulunopettajiston rakenteessa tapahtui merkittävä muutos
1890-luvulla, kun yhä useammat ylioppilaat alkoivat hakeutua opettajaseminaareihin. Kansakoulunopettajiksi pyrkiville ylioppilaille ryhdyttiin
järjestämään erityisiä apurahoja ja omia kursseja. Erityisesti naisylioppilaat hakeutuivat kansakoulunopettajiksi. 1900-luvun taitteesta lähtien
monet ylioppilastutkinnon suorittaneet tytöt eivät suinkaan jatkaneet
opintoja yliopistossa, vaikka sinne kirjautuivatkin, vaan suorittivat kansakoulunopettajaseminaarin, josta he saivat nopeasti ammattitutkinnon.
Soininen iloitsi kehityksestä, sillä näin oli syntymässä yhdysside oppi- ja
kansakoulu-uran välille. Kansakoulunopettajan koulutusta uudistettiin
1880-luvulta lähtien. Pääsyvaatimuksia muutettiin ja ylioppilaille suunniteltiin koulutusväylänä hospitanttikurssit, jotka aluksi kestivät vain
muutamia kuukausia ja myöhemmin vuoden.49

Kansanopistot valistamassa kansaa
Kansanopetusta ja kansanvalistusta varten syntyivät 1880-luvulla kansanopistot, jotka myös ovat mukana Oman Maan kansanopetus- ja kansanvalistuskertomuksessa. Nuorison ja aikuisten opetuksen puolesta
oli ryhdytty esittämään puheenvuoroja jo 1860-luvulta lähtien. Georg
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Zacharias Forsman (Yrjö-Koskinen) esitti vuonna 1868 kansanopistojen
perustamista ratkaisuksi talonpoikaisten naisten ja miesten sivistystarpeisiin. 1880- ja 1890-luvulla keskusteltiin ”täysi-ikäisten”, ”vanhempien
henkilöiden”, ”varttuneeseen ikään tulleiden” ja ”työläisten” opetuksesta.50 Kirjoittaessaan kansanopistojen synnystä Lahden kansanopiston
johtaja Rope Kojonen nosti jalustalle tanskalaisen Nikolai Fredrik Severin Grundtvigin (1783–1872). Kojonen ylsi runolliseen suoritukseen
kuvatessaan Grundtvigin työtä:
”– – tanskalainen pappi, runoilija, historioitsija, juutin heimon uskonnollinen ja kansallinen herättäjä oli se profeetta, jonka sielussa pohjoismaiden silloinen pyrkimys selviksi käsitteiksi kiteytyi.
– Grundtvig – – kansanopiston syntysanat lausui, niitä uupumatta
toisti siksi, kunnes korvat avautuivat, sydämet syttyivät tälle uudelle
kansankasvatusaatteelle.”
Kojosen artikkeli ylisti pääosin Gruntvigin työtä ja toimintaa Tanskan
kansan valistamiseksi. Suomen tilanteen kuvaus jäi suppeaksi, eikä kotimaisista kansanopistoaatteen edistäjistä mainittu kuin ohimennen Sofia
Hagman, Niilo Liakka ja J. Klockars. Itsekin kansanopiston johtajana
toiminut Kojonen esitteli kuitenkin suomalaisten kansanopistojen opetusohjelmaa ja käytännön toimintaa.51
Kansalaisten kasvattaminen sai enemmän palstatilaa 1920-luvulla,
kun jo 1800-luvun lopulla syntyneet työväenopistot pääsivät viimein mukaan kansanvalistuskertomukseen. Rafael Engelberg painotti työväelle
suunnatun valistustoiminnan merkitystä vuoden 1918 sodan jälkeisessä
Suomessa, jossa tarvittiin voimaperäisempää valistustyötä. Artikkeli on
ainoa koulutuskysymyksiä käsitellyt Oman Maan teksti, jossa koulutus
ja sivistys kytkettiin sisällissotaan.52 Engelberg eritteli yksityiskohtaisesti
kansalle järjestettyä valistustoimintaa lähtien liikkeelle ylioppilasnuorison järjestämistä luennoista ja päätyen työväenopistojen ja kansalaisopistojen syntyyn ja sisällissodan jälkeiseen Suomeen. Arvo Inkilä puolestaan laati kolmanteen painokseen laajan katsauksen työväenopistojen
syntyhistoriasta. Tehtailija W. J. von Wrightin vuoden 1891 valtiopäivillä
tekemä anomusehdotus johti eri vaiheiden kautta siihen, että 1950-lusuomen kansa opin tiellä 287

vun loppupuolella Suomen 106 työväenopistossa opiskeli noin 46 000
henkilöä. Inkilä esitteli sitä, miten sotavuosien jälkeen perustettiin työväenopistoja ja niille annettiin merkittävä rooli kansalaisten sivistäjänä
ja kouluttajana. Vuoden 1946 yleinen kansansivistyskokous oli esittänyt
toivomuksen, että kunnat perustaisivat työväenopistoja ”maaseudulle ja
varsinkin sellaisiin kuntiin, joissa on suuria asutuskeskuksia”.53 Inkilä
mainitsi myös kansanvalistustyössä mukana olleita pioneerinaisia kuten
Lucina Hagmanin, Hilda Käkikosken ja Maikki Fribergin.54

Ammatillinen koulutus marginaalissa
Oma Maa -teossarjan fennomaanisessa valistusprojektissa ammatillinen
koulutus jäi marginaaliin. 1800-luvun lopun koulutuskeskusteluissa viitattiin siihen, että ammatillisen koulutuksen ja teknillisen koulutuksen
kehittäminen oli jäänyt oppikoulujen perustamisinnossa lapsipuolen
asemaan. Ammatillisen koulutuksen asemaa kuvasi erinomaisesti Th.
Reinin lausunto jo 1887 käytännöllisten alojen aliarvostuksesta suomalaisessa yhteiskunnassa:
”[T]uskin missään muussa maassa tavattaneen niin suurta käytännöllisten elatuskeinojen halveksimista ja niin ääretöntä valtion virkojen jumaloitsemista kuin Suomessa, vaikka kovan ilmanalan tähden ahkera aineellinen työnteko täällä enemmänkin kuin muualla
on kansan olemisen ehto…”55
Ammatillista koulutusta ei 1900-luvun alussa nähty koulutusjärjestelmän yhtenäisenä osa-alueena vaan sitä tarkasteltiin eri ammattialojen
kautta, sillä ammatillisten oppilaitosten hallinto oli hajautettu eri ylihallituksiin ja ministeriöihin. Maataloudellinen ammatillinen opetus katsottiin kuitenkin kuvauksen arvoiseksi. Suomi oli edelleen maatalousmaa, jossa kolme neljäsosaa suomalaisista sai toimeentulonsa maa- ja
metsätaloudesta. Maatalouden modernisoimiseen ja tuotannon tehostamiseen tarvittiin koulutettuja isäntiä ja emäntiä.56 Uuno Brander, joka
oli nimitetty vuonna 1904 maanviljelyshallituksen ylitarkastajaksi, kir288 merVi kaarninen

joitti maataloudellisesta ammattiopetuksesta. Ylitarkastajana hän muun
muassa valvoi maatalouskouluja ja isäntä- ja emäntäkouluiksi nimensä
muuttaneita kansanopistoja. Brander esitteli maanviljelyskoulujen alkuhistorian, maamieskoulut, kansanopistojen maanviljelysopetuksen ja
maanviljelyslyseot.57
Brander esitteli lyhyesti emäntäkoulut, mutta ei talouskouluja tai kotitalousopetusta. Omassa Maassa koulut avautuvat lähes yksinomaan fennomaanimiesten Suomi-projektin kautta, minkä vuoksi monet naisten
opintoväylät ja naisille tärkeät ammatilliset kysymykset jäivät tarkastelun ulkopuolelle.58 Koulutusartikkeleissa ei käsitelty keskustelua, jota
naisliike kävi perheenemännän työstä ja kotitaloudellisen opetuksen
merkityksestä suomalaisen kotikulttuurin edistäjänä. Kotitalousopetuksen jääminen pois tarkastelusta on erikoista, koska aihe oli 1920-luvun
alussa erityisen ajankohtainen. Kotitalousvalistus ja kotitalousopetus
läpäisivät koulujärjestelmässä käytännössä kaikki tasot. Juuri tuolloin
Laura Harmajasta, Mandi Hannulasta ja Hedvig Gebhardista kehittyi
merkittäviä kotitalousideologeja, jotka vaativat perheenemännän työn
kohottamista ammattityön asemaan.59
Kotitalouskoulutusta ja kotitalouskouluja käsiteltiin kuitenkin kolmannessa painoksessa, ja kotitalouskin sai viimein oman artikkelinsa.
Filosofian tohtori Katri Laine luonnehti kotitaloutta kulttuuriyhteiskunnan ilmentymäksi. Hän kuvasi, miten järjestelmällisesti suomalaisessa
yhteiskunnassa kotitalouden asemaa oli nostettu koulutuksen avulla.
Tässä yhteydessä mainittiin ensimmäistä kertaa Helsingin yliopiston
kotitalousoppilaitos, jossa kodintaloustieteen ensimmäisenä professorina oli toiminut Laura Harmaja. Kotitalousoppilaitokset saivat sijansa
nyt myös maatalousopetuksen yhteydessä.60
Ongelmana oli se, ettei kaupunkiseutujen nuorille ollut ammatillisia opiskelumahdollisuuksia lainkaan tai ne keskittyivät vain suurimpiin kaupunkeihin.61 Erityisesti oppivelvollisuuden säätämisen jälkeen
kansakoulun jatko-opetuksesta tuli merkittävä koulupoliittinen kysymys.62 Kansakoulusta päästiin pois 13–14-vuotiaina, mutta nuorilla ei
ollut mahdollisuuksia säännölliseen työhön eikä sopivia opiskelupaikkoja ollut. Koulu- ja sosiaaliviranomaiset ryhtyivät kantamaan huolta
kaupunkien työläisnuorisosta. Suurlakon jälkeen erityisesti Helsingissuomen kansa opin tiellä 289

sä uutisoitiin Sörnäisten poikasakeista, huligaaneista, jotka liikkuivat
kaupungilla tapellen ja rähinöiden keskenään. Syntyi ilmiö Sörkan
sakilaiset.63 Isoissa kaupungeissa uhkakuvana olivat kaduilla joutilaisuudessa vetelehtivät nuoret, joista osa teki tilapäistöitä niin sanottuina
katuammattilaisina myymällä lehtiä, kiillottamalla kenkiä tai toimittamalla asioita ympäri kaupunkia. Tämä ilmiö ja sen tuottamat ongelmat
olivat yhteisiä kaikille Euroopan suurkaupungeille, ja teollisuushallitus laaditutti tilastollisen selvityksen Suomen tilanteesta 1900-luvun
alussa.64
Vaikka ammatillisen koulutuksen uudistamisesta keskusteltiin paljon, se ei koskettanut Oma Maa -teossarjan kirjoittajakuntaa. 1900-luvun alkupuolen painoksissa vain yksi artikkeli sivusi ammattikuntalaitosta ja oppipoika- kisällijärjestelmää, vaikka käsityöammatti oli satojen
vuosien ajan opittu oppipoika- ja kisällivaiheen kautta.65 Perinteinen
oppilasjärjestelmä oli ajautunut kriisiin 1800-luvulla ja menettänyt
merkityksensä. Suomessa toimi 1900-luvun alussa teollisuuskouluja,
kauppaopistoja, kauppakouluja, käsityöläiskouluja, valmistavia ammattikouluja sekä kotitalouskouluja. Samaan aikaan laadittiin suunnitelmia
käsityö- ja teollisuusalojen ammattikasvatuksesta, ja julkaistiin useita
komiteamietintöjä alojen edistämiseksi. Lisäksi suunniteltiin valmistavia ammattikouluja, ensimmäisenä Helsinkiin (1899) ja hieman myöhemmin Poriin, Porvooseen, Kotkaan ja Tampereelle (1912).66
Oman Maan kahdessa ensimmäisessä painoksessa kaupan alan koulutus ei saanut omaa artikkelia, vaikka kauppaopistoja, kauppakouluja ja kauppa-apulaiskouluja oli perustettu jo useisiin kaupunkeihin.
Esimerkiksi Turkuun oli suunniteltu kauppakoulua jo 1820-luvulta
lähtien, ja Handelskolan i Åbo aloitti toimintansa viimein lokakuussa
1839. 1800-luvun loppuun mennessä oli Suomeen perustettu yhdeksän
kauppaoppilaitosta muun muassa Helsinkiin, Ouluun, Tampereelle ja
Viipuriin.67 1900-luvun alussa kauppa ja liike-elämä eivät selvästikään
kuuluneet kansalliseen kertomukseen. Sen sijaan 1960-luvun alussa
kauppaopetusta esiteltiin kauppakorkeakouluista aina kauppakouluihin
asti. Tällöin Suomessa oli neljä kauppakorkeakoulua, joissa oli lähes
3 000 opiskelijaa. Kauppaopistoissa ja kauppakouluissa oli opiskelijoita
jo lähes 15 000.68
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Ammatillisen koulutuksen asema muuttui toisen maailmansodan
jälkeen, jolloin koko koulujärjestelmä oli laajamittaisen suunnittelutyön
alaisena. 1950-luvulla Alfred Salmela osoitti, miten yleisen sivistystason
kohotessa oppivelvollisuuden merkitys muuttui, kun suuri osa nuorisosta kävi koulua pidemmälle kuin oppivelvollisuuskoulun ajan. Samalla
oppivelvollisuus alkoi menettää entistä merkitystään, kun koulunkäynti
alettiin velvollisuuden sijaan mieltää tärkeäksi oikeudeksi. Salmelan mukaan oppivelvollisuuslain pakkomääräyksiä sovellettiin lähes yksinomaan
”sairasmielisiin vanhempiin”. Oppivelvollisuuden laiminlyöntejä oli heti
sotien jälkeen noin 15 000 vuodessa, mutta1950-luvun lopulla enää 150.69
Yhteiskunnan muutos ja suurten ikäluokkien tulva oppilaitoksiin
pakotti isoihin koulujärjestelmää koskeviin ratkaisuihin. 1940-luvun
lopulta lähtien useat komiteat miettivät koulu-uudistuksia. Arno Niini
kirjoitti laajan katsauksen suomalaisen ammattikasvatuksen ja koulutuksen historiasta sekä sen tilasta 1950-luvun lopussa. Niini olikin aikansa paras asiantuntija laatimaan yleistajuisen yhteenvedon tästä aiheesta.70 Hän oli Oman Maan kirjoittajista ensimmäinen, joka otti esiin
ammattikuntalaitoksen merkityksen ammattikoulutusjärjestelmässä.
Niini tarkasteli valmistavien ammattikoulujen syntyä, sota-ajan merkitystä ammattikoulutukselle sekä vuoden 1958 lakia ammattioppilaitoksista. Elämänuran neuvonnan eli ammatinvalinnanohjauksen merkityksestä oli puhuttu jo 1900-luvun alussa, mutta nyt Niini liitti sen osaksi
ammattikoulutusjärjestelmää.71

Opinteillä oppineita
Oma Maan valistusprojektin tavoite kirkastuu ja täsmentyy, kun tarkastelun kohteeksi otettiin yliopistoon johtava koulutus ja yliopistolaitos.
Suomen kansalle luotiin pitkä sivistyshistoria samalla kun suomalaiset
kuvattiin opinhaluisena kansana. Oma Maa kertoi taistelusta, jota korkeamman suomenkielisen opetuksen puolesta oli käytävä.
Suomalaiset pääsivät sivistys- ja yliopistohistoriaan, kun heidän saavutuksiaan merkittävissä ulkomaisissa akatemioissa esiteltiin tutkimuksessa. Nämä tekstit toimivat suomalaisen ja suomalaisten itsetunnon
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kohottajina. Suomalaisten kontaktit ja menestyminen ulkomaisissa yliopistoissa olivat otollinen kohde kansalliselle historiantutkimukselle.
Keskiaikaisen Ruotsin ja Suomen kirjallisen ja opillisen kulttuurin tutkimuksella on pitkä traditio.72 Ulkomaisen opinkäynnin sekä yliopistolaitoksen kuvaukset kertoivat suuresta kunnioituksesta ja arvostuksesta
korkeampaa opiskelua ja tiedettä kohtaan. Filosofian tohtori, historian
opettaja ja lehtori O. A. Hainari kirjoitti suomalaisista ulkomaiden
yliopistoissa keskiajalla. Hainarin tekstissä toimijoita olivat Suomen
nuorukaiset, jotka huolimatta vaikeuksista ja esteistä lähtivät Pariisin,
Prahan, Leipzigin, Rostockin ja Bolognan yliopistoihin ja olivat siellä
nimenomaan suomalaisina. Hainari esitteli muun muassa Olavi Maununpojan, Maunu Tavastin ja Konrad Bitzin opintourat. Hän korosti,
miten ”moni suomalainen kohosi Pariisin yliopistossa varsin huomattavaan asemaan”. Hainari totesi, että ”Suomen hengellisessä säädyssä olivat yliopistolliset arvot keskiajalla tavallisemmat kuin missään muussa
Ruotsin valtakunnan hiippakunnassa”.73
Keskiajan oppihistoriaan perehtynyt Aarno Maliniemi (vuoteen 1930
Malin) kuvasi suomalaisten ulkomaista opinkäyntiä sekä 1930-luvun
alussa Suomen kulttuurihistoriassa että 1950-luvun lopulla Omassa Maassa. Suomen kulttuurihistoriassa huomio kiinnittyi suomalaisten opiskelijoiden säätyasemaan:
”Olisi kiintoisaa myös tietää, mistä yhteiskunnallisista kerrostumista suomalaiset opinkävijät olivat lähtöisin. Siihen valitettavasti
emme saa paljoa selvyyttä. Turusta kotoisin olevien runsas määrä
jo sekin panee otaksumaan, että monet heistä olivat Turun porvarien poikia. Pelkästään henkilönimien nojalla päätellen näyttäisi
lähes 20 % kaikista kuuluneen saksalaiseen porvaristoon – –”74
Vajaat kolmekymmentä vuotta myöhemmin Maliniemi painotti ulkomaisen opinkäynnin merkitystä uskonpuhdistuksen ”leviämisessä Suomeen”. Hän tulkitsi Suomen uskonpuhdistusta kansallisen historian
kautta omana erillisenä tapahtumanaan, jonka toteuttivat nimenomaan
suomalaiset miehet: ”Meille uskonpuhdistuksen tuojat ja levittäjät ovat
lähtöisin oman hiippakunnan pojista ja suomenkielisistä miehistä.” Us292 merVi kaarninen

konpuhdistuksen edellytyksenä oli Maliniemen mukaan suomalaisten
ulkomaisen opinkäynnin jatkuva traditio. Se oli keskiajalla kulttuuritekijä, jonka vaikutuksia ei ollut arvioitu riittävän korkealle.75
Seuraava tärkeä taitekohta oli Turun akatemian perustaminen, josta
arkistonhoitaja Kaarlo Österbladh76 totesi:
”Tämä maailman pohjoisin yliopisto teki hiljaista ja sitkeää työtä
inhimillisen hengen viljelyksen palveluksessa, työtä, jonka tulokset
eivät kylläkään häikäisseet, vaan jonka hedelmät vähitellen ilmeisesti näkyivät kohoavassa yleissivistyksessä ja karttuvassa harrastuksessa elämän korkeimpiin kysymyksiin. Mutta Iso viha tuli ja
sammutti tämänkin soihdun.”77
Ennen akatemian aikaa oli pidetty selvänä, ettei korkeampi sivistys voinut juurtua köyhän Suomen kansan keskuuteen. Akatemian historia
alkoi sankarikuningas Kustaa II Adolfista, jolla sanottiin olleen aikomus perustaa yliopisto Turkuun. Kuninkaan muistoa vaalittiin ja hänen
henkilöhistoriansa liitettiin suuria, kauaskantoisia tekoja. Österbladhin
mukaan lempeä sallimus johdatti kenraalikuvernööriksi Pietari Brahen,
joka ryhtyi edistämään yliopiston perustamista Turkuun. Österbladhin
sankareita olivat Kustaa II Adolf, Pietari Brahe ja piispa Rothovius. Kuningatar Kristiinakin mainittiin, koska hänen holhoojansa allekirjoittivat
Turun akatemian perustamisasiakirjan.78 Turun akatemian konsistorin
pöytäkirjoissa on säilynyt kuvauksia ylioppilaiden tappeluista ja rettelöistä kaupunkilaisten, erityisesti kisällien kanssa. Österbladh luonnehti
ylioppilaita hillittömiksi aikansa lapsiksi, joiden arkeen kuului ”toverien
kesken vaihdettuja haukkumasanoja ja kinastuksia”.79
Toiseen painokseen lisättiin yliopiston rehtorin (1920–1922) I. A. Heikelin Turun akatemian niin sanottua hyödyn aikakautta käsitellyt artikkeli. Teksti alkoi 1700-luvun alun sotavuosien jälkeensä jättämästä sekasorrosta ja paluusta takaisin normaaliin työhön. Heikelille yleisen hyvinvoinnin kohottaminen tuli tavoitteeksi sodan ja miehitysvaiheen jälkeen.80
Yliopiston käännekohtana on pidetty autonomian alkua, jolloin yliopisto sai uuden menosäännön sekä uusia professuureja ja uudet virkatutkinnot perustettiin.81 Aleksanteri I osoitti erityistä kiinnostusta ylisuomen kansa opin tiellä 293

opistoa kohtaan, mutta Edvard Hjelt ei kirjoittanut juuri mitään keisarin
roolista akatemian aseman uudelleenjärjestelyissä.82 Sama hiljaisuus
koski Turun piispa Jacob Tengströmin osuutta akatemian kehitystyössä, jonka varakanslerina tämä Pietarissa arvostettu herra toimi vuosina
1803–1817. Sen sijaan 1930-luvulla Tengström sai tunnustusta koululaitoksen uudistajana ja kehittäjänä. Kaarlo Jäntereen mukaan Suomessa
oli 1800-luvun alussa kaksi edustavaa pedagogia: H. G. Porthan ja Jacob
Tengström. Tengström oli käytännön uudistaja, joka laati yhteistyösuunnitelmia Suomen talousseuran kanssa.83
Turun akatemian siirtokäsky Helsinkiin vuonna 1827 oli Turulle raskas. Edvard Hjelt tarkasteli vuonna 1908 etupäässä yliopiston kehitystä
Helsingissä,84 ja Edwin Linkomies palasi aiheeseen 1950-luvun lopulla.
Kolmannen painoksen päätoimittaja Linkomies toimi Helsingin yliopiston rehtorina kirjoittaessaan yliopistolaitoksen historiasta. Hän yhdisti
yliopiston merkityksen kansalliseen itsenäisyyteen, joten jo Turun kausi
kertoi ponnistuksista itsenäisyyden saavuttamiseksi. Turun akatemian
ansiosta Suomella oli monia muita kansoja pidempi omaperäinen kansallinen sivistyshistoria, vaikka Suomen itsenäisyys oli vielä suhteellisen
tuore asia.85 Linkomiehen tulkinnan mukaan 1700-luvun puolivälin jälkeen akatemiassa näkyi erityistä suomalaisuuden tunnetta, mikä ilmeni
esimerkiksi virkanimityksissä, kun professoreiksi nimitettiin ”kotimaisia” miehiä. Linkomiehelle tämä osoitti, että Suomen erikoisasema ymmärrettiin Ruotsin valtakunnassa.86
Linkomies käsitteli suppeasti yliopiston aseman muutosta autonomian alkuvaiheessa, eikä vielä 1950-luvullakaan katsottu hyvällä venäläismyönteistä autonomian puolustajaa ja kannattajaa. Linkomiehen
tulkinta oli yhdenmukainen E. G. Palménin kanssa, joka paheksui aikanaan sitä, miten ennen Ruotsin kuninkaalle mallikelpoisen uskollinen
Tengström oli ollut ensimmäinen tunnustamaan valtiollisen muutoksen
välttämättömyyden. Linkomiehen mukaan yliopiston siirto Helsinkiin
oli kuitenkin kokonaisuuden kannalta onnellinen. Yliopistolla olisi ollut huonot menestymisen mahdollisuudet pääkaupungin ulkopuolella.
1800-luvun puolivälistä asti käytiin sekä Suomessa että Euroopassa laajaa keskustelua yliopistojen sijainnista ja erityisesti pääkaupunkien ja
yliopistojen suhteesta. J. V. Snellman kirjoitti jo vuonna 1857 yliopiston
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merkityksestä Helsingin kaupungin kehitykselle. Lukuisissa tutkimuksissa on 1990-luvulta lähtien selvitetty yliopistojen alueellista vaikuttavuutta ja merkitystä kaupungeille, joissa ne sijaitsevat.87 Linkomiehen
tulkinta yliopiston roolista suomalaisessa yhteiskunnassa oli vaikeaselkoisempi, sillä hän korosti itsenäisyyden alkuun jatkunutta valtiollista
roolia. Linkomies kirjoitti jossain määrin hämärästi: ”Ilman Helsingissä
sijaitsevaa yliopistoa kansamme vaiheet eivät olisi saaneet niin suoraviivaista kulkua, joka on ollut niille ominainen.”88

Kieli, luokka ja sukupuoli
Heikki Waris kirjoitti vuonna 1948, miten ”vaikeasti sivuun työnnettävä aidas tässä opin tien veräjässä oli ruotsinkieli, joka vaikutti monen
lahjakkaan suomalaispojan alkuun pääsemistä”. Samassa yhteydessä
Waris totesi monien muiden esteiden olemassaolon, jotka rajoittivat
kansan alempien kerrosten lasten opintietä.89 Julkisissa kouluissa ei
ollut säätyrajoitetta, mutta käytännössä ne olivat hyvin harvojen ulottuvilla. Tätä ”vanhaa koulua” ja samalla oppikoulun varhaista historiaa
kuvaili Suomalaisen Yhteiskoulun johtaja August Robert Blomqvist.90
Aimo Halila käytti ”oppikoulu”-termiä91 kuvaamaan oppilaitoksia koko
tarkastelemallaan jaksolla keskiajalta 1950-luvulle. Halilan mielestä Suomen oppikoululaitos juonsi juurensa katolisen kirkon keskiajalla kehittämästä koulusta, joka vuorostaan oli antiikin koulun perillinen. Hänen
mukaansa Kustaa II Adolf, kuten jo Kustaa Vaasa ennen häntä, ilmaisi
tyytymättömyytensä oppikouluun, jonka katsoi huonosti tyydyttävän hallinnollisen ja talouselämän tarpeita.92
Oppikoulun uudistajaksi Oma Maa nosti Gezelius-piispojen ja Cygnaeuksen rinnalle Zachris Joachim Cleven, joka oli nimitetty vuonna
1862 kasvatus- ja opetusopin professorin virkaan. Cleve pyrki erityisesti
uudistamaan ylioppilastutkintoa eli yliopiston sisäänpääsykoetta.93 Cleven
henkilökuvassa korostettiin, miten hän Savon sydämessä syntyneenä ja
suomalaisen kansan keskuudessa kasvaneena harrasti Suomen kansallisuusaatetta.94 Ensimmäisessä painoksessa Cleveä esiteltiin elämäkerrallisesti, mutta 1920-luvulla korostui rooli oppikoulun uudistajana.
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Kokonaisuutena oppikoulua käsittelevä osuus Oman Maan kahdessa
ensimmäisessä painoksessa on epäyhtenäinen, eikä siitä synny yhtenäistä kuvaa koulumuodosta eikä koulujärjestelmän uudistamisesta, jota
yritettiin toteuttaa autonomian kauden alusta lähtien useissa koulukomiteoissa.95
Blomqvist kuvasi triviaalikoulua lähinnä rangaistuslaitoksena, mutta totesi silti, että ”sen helmassa ovat vuosisatain kuluessa kehittyneet
maamme parhaat miehet”.96 Blomqvistin artikkelin koulukuvaukset siirtyivät sittemmin 2000-luvulle asti yhä uusiin kokoomateoksiin:
”Kuri vanhassa koulussa oli ankara ja ruumiinrangaistus oli miltei
ainoa ojennuskeino. Patukka, ”klobba”, oli valtikka, jolla opettaja
hallitsi luokkaansa. – – Tällä kidutusaseella annettiin asianhaarojen
mukaan – – useampia tai harvempia iskuja, tavallisesti kämmenelle, mutta jos rangaistava rikos oli tavallista suurempi, paljaalle
ruumiille.”
Blomqvist korosti lauantaiseuran miesten panosta koululaitoksen kehittäjinä ja Helsingin lyseon perustajina. Seuran ydinryhmään kuuluivat
muun muassa J. J. Nervander, A. A. Laurell ja N. A. Gyldén. Uudenlaisen koulun tarkoituksena oli toimia esimerkkinä korkeatasoisesta ylioppilastutkintoon johtavasta opetuksesta. Se oli vaihtoehto vanhakantaiselle triviaalikoululle ja lukiolle, ja sen piti vähentää usein epämääräiseksi
koettua yksityisopetusta.97
Suomenkielinen yliopistoon johtava koulutus oli ollut fennomaanien
suuri projekti, ja se oli E. G. Palménille erityisen tärkeä asia. Hän ajoi
suomen kielen ja kansan sivistämisen projektiaan kaikilla mahdollisilla foorumeilla. Palmén kirjoitti jo vuosina 1889–1890 Valvoja-lehteen
laajan artikkelin, jossa hän tarkasteli suomalaisen oppikoulun käännekohtia ja merkkivuosia.98 Palmén luonnehti suomenkielisen oppikoululaitoksen syntyvaihetta ”suurenmoiseksi taisteluksi”, jossa tienraivaajana
toimi klassillinen kansankielinen lyseo. Näin uuden oppilaitoksen avulla ”murrettiin välinpitämättömyyden ja itsekkyyden vankka kallio”, ja
kansan suuri enemmistö sai oikeuden laajempaan sivistykseen. Hänen
mukaansa tämän taistelun historiaa kannattaisi tutkia.99 Vuonna 1909
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Palmén ideoi käynnistävänsä Oma Maa -hankkeen jälkeen suomalaisen oppikoulun historian kirjoitustyön.100 Silti vasta 1940-luvun lopulla
ja 1950-luvulla ilmestyi suomalaisen oppikoulun historia vuoteen 1872
asti. Tutkimustyötä jatkoi Kyösti Kiuasmaa 1980-luvulla, ja 1990-luvulla
ilmestyi yksityisten oppikoulujen historia.101
E. G. Palmén kirjoitti itse suomen kielen asemasta oppikouluissa ja
opetuksen alalla, mutta poukkoilevasta esityksestä on vaikea saada käsitystä oppikoulun kokonaisuudesta. Tekstissä vilisee monenlaisia termejä, kuten Jyväskylän opisto, suomalainen lyseo, valtion ruotsalainen
normaalilyseo, Oulun suomalainen lyseo, reaalilyseo ja tyttökoulu.102
Taistelu suomenkielisen koulutuksen puolesta tiivistyi muun muassa
seuraavasti:
”Niin raskas ja vaikea kuin kamppailu näissä oloissa olikin, eivät
suomalaisuuden johtomiehet hievahtaneetkaan paikoiltaan. Valtiopäivillä kestetyn suhteellisen helpon taistelun ohessa käytiin miltei
jokaisen uhatun oppilaitoksen puolesta ankaraa sotaa, jota maassa
jännityksellä seurattiin.”103
Palmén kuvasi onnistunutta projektia. Oppikoululaitos oli laajentunut
1880-luvulta lähtien valtavasti, ja valtio tuki suomenkielistä koulutusta. Suomeen perustettiin 1800-ja 1900-luvun vaihteessa monia uusia
yliopistoon johtavia kouluja. Lukuvuonna 1879–1880 toiminnassa oli
40 valtion oppikoulua ja 39 yksityistä. Näistä kahdeksan oli suomenkielisiä. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin valtion koulujen määrä
oli kasvanut kymmenellä, mutta yksityiskoulujen luku oli lähes kaksinkertaistunut. Tässä vaiheessa suomenkielisiä kouluja oli jo yli puolet.
Muutos, joka oli tapahtumassa opinkäynnin kautta, oli kuitenkin suurten joukkojen kannalta hidas oppilasmäärän kohoamisesta huolimatta.
Vuonna 1910 oppikouluun pääsi 11-vuotiaista runsas kuusi prosenttia.
Noin kaksi prosenttia ikäluokasta suoritti lukion.104
Suomenkielisten yliopistoon johtavien koulujen lukumäärän ja oppilasmäärän kasvu näkyi yliopistossa. Edvard Hjelt pohti yliopiston
kielioloja, kun 1900-luvun alussa suomenkielisiä opiskelijoita oli yhä
enemmän.105 Myös Edwin Linkomies esitteli opiskelijarakenteen muusuomen kansa opin tiellä 297

toksia. Hän kiinnitti huomiota siihen, että Helsinkiin siirron jälkeen
suomenkieliset opiskelijat olivat yhä suurempi ryhmä; vuonna 1889 he
olivat ensimmäistä kertaa enemmistönä.
Suomen kieli ja naiset toivat muutosta opinkäyntiin. Yhteiskoulujen
synnyn myötä tytöt pääsivät yhtenä sivujuonteena mukaan oppikoululaitoksen ja yliopiston kertomukseen. Blomqvist kuvasi tyttöjen opintiehen
liittyneitä keskusteluja, joita värittivät monet ennakkoluulot. 1880-luvulta lähtien käytiin laajaa keskustelua valtiopäivillä sekä sanoma- ja
aikakauslehdistössä tyttöjen koulutuksen uudelleen järjestelystä sekä
yliopiston ovien avaamisesta naisille.106 Itse asiassa suomalainen naisasialiike järjestäytyi tyttöjen koulutuksen ympärillä käyneen keskustelun
seurauksena. Tyttöjen suuri osuus oppikoulussa ja naisten yliopistossa
oli kansallinen erityispiirre. Lukuvuonna 1916–1917 tyttöjä oli jo yli puolet oppikoulujen oppilaista. 107 Edvard Hjelt huomioi naisopiskelijoiden
määrän kohoamisen yliopistossa, sillä heitä oli jo vuonna 1907 lähes
kolmasosa kaikista opiskelijoista. Naisten suhteellinen osuus oli korkea verrattuna muihin eurooppalaisiin yliopistoihin. Naisopiskelijoiden
määrä jatkoi 1900-luvulla kasvuaan niin, että vuonna 1960 naisylioppilaiden osuus oli 54 prosenttia.108
Yhteiskouluja perustettaessa monet arvelivat, että koulunkäynti olisi tytöille liian raskasta. Tyttöjä pidettiin fyysisesti poikia heikompina.
Pelättiin, että tytöt kadottaisivat jokapäiväisessä yhdessäolossa poikien
kanssa naisellisuutensa ja tulisivat miesmäisiksi. Poikien uumoiltiin
veltostuvan yhteiskoulussa, vieroittavan heidät miehisestä kisailusta ja
vievän heille ”ominaisen rohkean yritteliäisyyden”. Uhkana oli myös siveelliseen kehitykseen liittyviä vaaroja.109 Pelot osoittautuivat kuitenkin
aiheettomiksi. A. R. Blomqvist totesi, että tytöt opiskelivat eri tavalla
kuin pojat ja että uudesta koulumuodosta oli hyötyä molemmille sukupuolille.110 Tyttöjen koulutuksesta kunniaa annettiin Jacob Tengströmille, joka arvosteli pintapuolista naiskasvatusta. Tyttöjen ja yhteiskoulujen
kehityksen kuvauksessa saivat sijansa Elisabeth Blomqvist, Lucina Hagman, Mikael Soininen ja K. F. Broberg.
Suomalaisessa yhteiskunnassa oppikouluun yhdistyi toivo sosiaalisesta noususta ja pääsystä virkamieskouluun eli yliopistoon. Oppilaiden
sosiaalinen tausta oli muuttumassa, vaikkakin hitaasti. Työläistaustais298 merVi kaarninen

ten oppikoululaisten ja yliopisto-opiskelijoiden lukumäärä oli kasvussa. Virkamiesten, kauppiaiden ja tehtailijoiden sekä yleensä ylempien
yhteiskuntaluokkien lasten suhteellinen osuus oppikouluissa oli kääntynyt laskuun 1800-luvun lopussa. Sanomalehdistössä keskusteltiin,
loiko suomalainen oppikoulu oppinutta köyhälistöä. Palmén ja Blomqvist eivät puutuneet teksteissään sosiaalisen aseman ja koulunkäynnin
kytköksiin.111 Aimo Halila ei käsitellyt oppikoulunkäynnin rakenteellisia
muutoksia, eikä hänkään problematisoinut oppilasjoukon sukupuoleen
ja sosiaaliseen taustaan liittyviä ilmiöitä.112
Oppikoulujen ja yliopistojen toimintaa kuvattiin sekä 1900-luvun
alussa että 1950-luvulla instituutiokeskeisesti. Yliopiston kuvauksissa
opiskelijat jäivät korkeintaan tilastoyksiköiksi. Koulutushistoriallisessa tutkimuksessa on nähtävissä kaksi suuntausta. Kouluksesta on kirjoitettu instituution näkökulmasta, ja Oman Maan kolmen painoksen
artikkelit sijoittuvat tähän kirjoitustraditioon. Sen myötä teksteistä eivät nouse esiin koulutettavat, oppilaat ja opiskelijat. Oppikoulua ja yliopistoa käsittelevissä artikkeleissa ei korostettu säätykierron merkitystä
eikä analysoitu koulunkäynnin vaikutusta sosiaaliseen liikkuvuuteen.
Suomen kielen asemaa käsiteltiin laajalti, mutta ei suhteessa säätyasemaan.
Gunnar Palander (Suolahti) julkaisi Historiallisen Aikakauskirjan ensimmäisessä numerossa vuonna 1903 artikkelin ”Tilastollisia tietoja
Turun Akatemian ylioppilaista”, jossa tutkittiin ylioppilaiden sosiaalista taustaa ja toimeentuloa. Kansallisesta näkökulmasta rakentuneen
artikkelin ideana oli kertoa opinkäynnin merkityksestä eli siitä, miten
kansanvalistuksella ja opetuksella voitiin parantaa oloja ja epäkohtia.
Suolahti halusi selvittää, miten yhteinen kansa kykeni tajuamaan akateemisen sivistyksen siunausta ja miten rahvaan miehet, talonpojat, kyläsepät ja suutarit käyttivät varojaan lastensa opintoihin.113 Myös 1940- ja
1950-luvulla julkaistiin useita tutkimuksia, joissa analyysin kohteena
oli säätykierto. Suomen kulttuurihistoriassa 1930-luvulla oppikoulua
käsittelevissä teksteissä kotipaikan, syntyperän ja taloudellisen aseman
analyysi saa huomiota. Kaarlo Jäntere kirjoitti ”vanhan ajan koulusta” ja
oppikoulusta opintien kulkijan näkökulmasta. Samoin teinivaellus sai
aikaisempaa laajemman osuuden käsittelyssä.114 1920- ja 1930-lukujen
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kielitaistelu ja yliopiston suomalaistaminen, Akateeminen Karjala-Seura
ja ylioppilaiden politiikka ohitettiin lyhyillä maininnoilla. 1930-luvun
alussa keskusteltiin ja laadittiin selvityksiä ylioppilastulvasta ja niin sanotusta akateemisesta liikatuotannosta, kun työläiset ja naiset olivat valtaamassa yliopistoa.115

Korkeakoululaitoksen laajeneminen
Suomalainen korkeakoululaitos laajeni ensimmäisen kerran pian itsenäistymisen jälkeen. Turun vastaperustetut uudet yliopistot saivat kumpikin lyhyen maininnan 1920-luvun painoksen päivämuistoissa. Sotaajan poikkeusolojen jälkeen suomalainen korkeakoululaitos muuttui ja
laajeni 1950-luvulla, jolloin myös korkeakoulupolitiikka ja ylioppilaspolitikointi saivat uusia muotoja.116 Yliopistolaitoksen laajentumisesta
kirjoitti korkeakoulupoliitikkona kunnostautunut filosofian professori
Oiva Ketonen, joka oli 1950-luvulla jäsenenä korkeakoulukomiteassa
sekä presidentti Urho Kekkosen asettamassa korkeakouluryhmässä. Ketonen kertasi Turun yliopiston syntyhistoriaa ja viittasi laajaan yliopistokeskusteluun, jota käytiin 1910-luvun alussa suomalaisen yliopiston
perustamiseksi. Oiva Ketonen korosti, että
”– – olemassaolonsa aikana yksityiset korkeakoulut ovat suorittaneet merkittävän kulttuurityön edistäen niitä tarkoituksia, joita
varten ne perustettiin. Vaikka yksityiset yliopistot ja korkeakoulut
ovat valtion tuesta riippuvaisia, ne voivat edelleen vaalia tieteen,
opetuksen ja kansallisen kulttuurin vapautta itsenäisinä ja valtion
suoranaisesta määräysvallasta riippumattomina laitoksina, kuten
Helsingin yliopisto valtion laitoksena voi tehdä sille maan hallitusmuodossa taatun itsehallintonsa perusteella.”117
Ketosen mukaan yksityiset yliopistot olivat merkittäviä todisteita kansalaistensa kulttuuritahdosta, ja niihin käytetyt varat nousivat miljardeihin
markkoihin. Varoilla voitiin vapaasti rakentaa maata näkyvällä tavalla
– vaikka tosiasiassa käytetty summa oli näennäisestä suuruudestaan
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huolimatta vähäinen siihen nähden, mitä valtio käytti joka vuosi eri tarkoituksiin.118
Teknillisen korkeakouluopetuksen kehitystä käsitteli ensimmäisessä painoksessa Alexander Leopold Hjelman. Hän totesi, että teknillisen opetuksen alkuhistoria Suomessa oli nuorta verrattuna moniin
Euroopan maihin. Teknillisen koulutuksen alkuvaiheessa kiitosta annettiin Aleksanteri II:lle, joka kehotti suomalaisia panostamaan siihen.
Hjelman myös kritisoi hienovaraisesti ”hallituspiirejä” uudistusten
läpivientitavoista. Kotimaiset päättäjät eivät olleet ymmärtäneet korkeamman teknillisen opetuksen asemaa yhteiskunnassa: ”– – mutta
ei saata kumminkaan torjua sitä käsitystä, että vaikutusvaltaisissa piireissä puuttuva tekniikan ja teknillisen opetuksen täydellinen ymmärtämättömyys, on osaltaan joskus ehkäissyt tai viivyttänyt tarpeellista
vaurastumista ja kohoamista.”119 Teollisuuden ja tekniikan asema oli
huomattavasti vahvempi 1950-luvun Suomessa. Teknillisen korkeakoulun laivanrakennusopin professori ja rehtori Jaakko Rahola käsitteli
laajalti teknillisen korkeakouluopetuksen merkitystä ja asemaa yhteiskunnassa.120
Rahola tarkasteli myös teknillisen korkeakouluopetuksen opiskelijavalinnan perusteita. Aikaisemmin Teknilliseen korkeakouluun otettiin
ainoastaan ylioppilaita. Vuoden 1941 asetus määräsi, että teknillisten
opistojen tutkinnon suorittaneilla oli mahdollisuus tietyin ehdoin jatkaa
opintoja Teknillisessä korkeakoulussa. Rahola pohti, miten teknilliseen
korkeakouluopetukseen ja sen kehittymismahdollisuuksiin vaikutti se,
että esimerkiksi Oulussa yliopistollinen ja teknillinen opetus yhdistettiin. Sen sijaan Suomessa esikuvina toimineet saksalaiset, ranskalaiset
ja pohjoismaiset teknilliset korkeakoulut olivat yliopistoista riippumattomia oppilaitoksia. Rahola pelkäsi, että yliopistoihin sijoitetut teknilliset tiedekunnat eivät kasvaisi vapaasti yhteiskunnassa, jossa teknillisen
tiedon ja osaamisen merkitys tulisi lisääntymään.121 Teknillisen fysiikan
professorin, Teknillisen korkeakoulun vararehtorin ja atomienergianeuvottelukunnan puheenjohtajan Erkki Laurilan artikkeli käsitteli teknillisten tieteiden ja niiden aseman huomioimista uudella tavalla. Teknillisen
tutkimuksen historian Laurila aloitti jo Turun akatemiasta. Teknillisen
korkeakoulun Polyteknillinen opisto ja Teknillinen korkeakoulu saivat
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myös hänen tekstissään sijansa. Samoin Laurila käsitteli Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen syntyä.122
Kokonaisuudessaan Oman Maan kolmas painos kiinnitti aikaisempaa paljon enemmän huomiota yliopistoon ja tieteeseen, kun teokseen
liitettiin artikkeleita eri tieteenalojen tutkimuksesta Suomessa. Hugo
E. Pipping laati artikkelin yhteiskuntatieteiden synnystä. Yhteiskuntatieteiden merkitys yhteiskunnassa olikin lisääntymässä, mitä ilmensi
muun muassa valtiotieteellisen tiedekunnan perustaminen Helsingin
yliopistoon.123

Oman Maan koulut
Oma Maa -teossarja rakensi 1900-luvun alussa suomalaiskansalliselta
pohjalta myyttiä suomalaisten sivistystahdosta ja lukutaidosta. Kansanopetus, oppikoulu ja yliopisto saivat 1900-luvun alussa paljon huomiota. Vasta 1920-luvulla ja 1950-luvun lopulla kansansivistykseen ja kansanvalistukseen kytkettiin myös uudenlaiset työväenopistot ja kansalaisopistot, jotka oli jätetty 1900-luvun alussa kertomuksen ulkopuolelle.
Palmén piti Omaa Maata nuorisolle tärkeänä kokonaisuutena, joten on
luonnollista, että siinä kerrottiin erityisesti kansakoulusta ja sitä edeltävästä kansanopetuksesta ja uranuurtajahenkilöistä. Palménin oma
kiinnostus ja osaaminen kansanvalistuksen parissa heijastui selkeästi
varsinkin ensimmäisen painoksen teemavalintoihin.
Mikä sitten on teoksen koululaitoksesta luoma kuva suhteessa Suomen virallisen tilaston opetustoimen kuvaukseen? Oman Maan kertomus
on auttamatta yksipuolinen; tämä päätelmä koskee kaikkia kolmea painosta. Mutta siinä missä Oman Maan kolmen eri painoksen välillä on
eroja, on myös Suomen tilastollinen vuosikirja muuttunut. Kun 1900-luvun alussa tilastoesityksen aloitti Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto,
tilastoitiin vuonna 1961 ensin kansanopetusta ja kansakouluja. Monet
oppilaitokset jäivät kokonaan tarkastelun ulkopuolelle, kuten sairaanhoitajien ja yleensäkin terveydenhoitohenkilöstön koulutus, joita Oma
Maa ei käsitellyt opetuksen ja ammattikoulutuksen näkökulmasta. Sisällissodan jälkeen käynnistyi uusia koulutusaloja, jotka myöhemmin
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liitettiin osaksi huolto- ja sosiaalialaa. Sairaanhoitajien, lastenhoitajien,
lastenkotien johtajattarien, kunnalliskotien johtajien ja muun henkilöstön koulutuksen ei kuitenkaan ilmeisesti katsottu kuuluvan kansalliseen
koululaitoskertomukseen.
Kertomus koulujärjestelmästä oli fennomaanimiesten tulkinta alan
kokonaisuudesta. Koululaitoksesta ja yliopistosta kirjoittaneet olivat pääasiassa asiantuntijamiehiä, jotka puhuivat oman alansa ja asiansa puolesta. Kirjoittajiksi rekrytoitiin opetustoimen korkeita virkamiehiä, kuten
kansliapäälliköitä, yliopiston rehtoreita, professoreita sekä oppikoulun
opettajia ja rehtoreita. Historiantutkijoita käytettiin koululaitoksen analysointiin vain harvoin, mutta kirjoittajina oli sellaisia tutkija-opettajia
kuin O. A. Hainari, Aarno Maliniemi ja Aimo Halila. Kirjoittajina oli
henkilöitä, jotka olivat olleet suunnittelemassa, rakentamassa ja kehittämässä kuvaamaansa instituutiota. Kirjoittajat olivat tai olivat olleet akateemisen yhteisön jäseniä, mikä saattaa selittää sitä, että jotkut alat ovat
jääneet tarkastelun ulkopuolelle.
Koululaitoksesta kirjoitettiin kansallisen historiankirjoituksen viitekehyksessä. Suomalaiset olivat toimijoita, jotka lähtivät keskiajalla hakemaan oppia Euroopan yliopistosta. He toimivat nimenomaan suomalaisina nuorukaisina ja miehinä, jotka toivat Suomeen uskonpuhdistuksen. Suomalaiset opetettiin lukemaan ja kirjoittamaan, ja heille
opetettiin kristinopin alkeet. Suomalaiset ja koko Suomen kansa nähtiin
itsenäisinä omaa historiaansa määrätietoisesti rakentavina toimijoina.
Kansakoululaitos syntyi suunnitelmallisen toiminnan tuloksena ilman
ideologisia ristiriitoja ja kamppailuja. Kansakoulu- ja kansanopetusteksteistä on turha etsiä vastarintaa tai epäluuloja koulutusta kohtaan.
Tekstit kertoivat kirkon ja valtion rationaalisesta työskentelystä Suomen
kansa viemiseksi kohti tiedonvaloa ja suurempaa sivistystä. Kansakoulun synty ja laajeneminen kuvataan suurena ja yksimielisenä menestystarina sekä 1900-luvun alussa että jälleenrakennuksen Suomessa.
Kansakouluideologina osittain unohdettu ja syrjäytetty Snellmankin sai
kunniaa 1950-luvun kansakoulun kertomuksessa.
Kuvatessaan koululaitosta ja koulujärjestelmää Oma Maa kirjoittajat
kertoivat instituutioista, joiden rinnalle nousi muutama alalla toiminut
suurmies omassa biografisessa kuvauksessaan. Koululaitosteksteissä ei
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näkynyt oppilaita tai opiskelijoita. Kielikysymys aktualisoitui 1850-luvun
jälkeisessä oppikoulun kuvassa, mutta kielen, sosiaaliluokan ja sukupuolen problematiikat eivät nousseet laajemmin analyysin kohteeksi
missään tekstissä.
Päätoimittajien asema professoreina ja tiedemiehinä selittää ainakin osittain korkeamman opinkäynnin ja yliopistolaitoksen painoarvoa
teossarjassa. 1900-luvun alkupuolella yliopiston perustamista Turkuun
kuvattiin Suomea kohdanneena suurena onnena. Turun akatemian piirissä syntyivät itse asiassa ne ajatukset Suomesta, Suomen historiasta ja
kansallisesta identiteetistä, jotka nähtiin välttämättöminä myöhemmälle
kehitykselle. Edwin Linkomies kirjoitti Helsingin yliopistosta rehtorin
näkökulmasta. Hänelle yliopisto oli kansallisen itsetunnon vahvistaja.
Linkomies toi päätoimittajana teokseen paitsi laajan yliopiston historian esittelyn, myös eri tieteenalojen oppihistoriallisia esittelytekstejä.
Yliopisto, tiede ja tutkimus olivatkin vahvasti mukana kolmannessa
painoksessa. Näiden tekstien kautta välittyi käsitys uudesta yliopisto- ja
tiedepolitiikasta, jonka avulla tasavaltaa rakennettiin.
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen oli jäänyt taka-alalle, kun
fennomaanit rakensivat suomalaista koulujärjestelmää ja loivat suomenkielistä sivistyneistöä. Ammatillinen koulutus ei mahtunut fennomaanien sivistysihanteeseen ja siitä kertovaan koululaitoskuvaukseen.
Tilanne oli erilainen 1950- ja 1960-luvulla, jolloin jälleenrakennuksen
Suomessa oli perustettava uusia kouluja kansakouluista yliopistoihin.
1900-luvun alussa agraarisen Suomen koulutusmahdollisuuksista mainittiin vain maataloudellinen ammattiopetus. 1950- ja 1960-lukujen
taitteessa eri alojen ammatillisista oppilaitoksista kirjoitettiin laajoja
esittelyjä, jotka samalla toimivat alan ja koulujensa markkinoijina. Niitä
voi pitää jopa ammatinvalinnan ohjauksena.
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Kapinointi, separatismi ja
vastarinnan legitimiteetti
Piia Einonen, Antti Räihä ja Marko Tikka

Johdanto
Vastarintaa on tulkittu 1800-luvun jälkipuoliskon ja 1900-luvun alun
kaunokirjallisuudessa ja historiantutkimuksessa suomalaisuuden ilmenemismuotona. Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen 1850-luvulla ilmestynyt teos
Nuijasota – sen syyt ja tapaukset oli keskeinen suomalaisuuden historiallisten juurien luomisessa. Yrjö-Koskiselle kapina näyttäytyi suomalaisen
kansanluonnon uljaana ilmentymänä ja Suomen aseman puolustamisena: ”Tuo väki-tukko ja uppiniskainen Suomen rahvas, joka ei suosiolla laskenut niskaansa ikeen alle.”1 Kirjailija Arvid Järnefeltin mukaan
taas ”Suomen historia on kirjoittamaton. Se on passiivisen vastarinnan
historia.” Ensimmäisen sortokauden aikana kirjoittaneen Järnefeltin
mukaan menneisyydestä tuli hakea esimerkkejä, jotka oikeuttivat venäläistämispolitiikan vastustamisen. Vanhan Suomen talonpoikien oikeustaistelu lahjoitusmaaisäntiä vastaan oli yksi keskeisimpiä tällaisen
passiivisen vastarinnan ilmentymistä.2 Jo tällöin sekä nuijasodasta että
lahjoitusmaakysymyksestä luotiin suomalaisen vastarinnan merkkipaaluja, jotka olivat vahvasti esillä myös Oman Maan kahdessa ensimmäisessä painoksessa.
kapinointi, separatismi ja Vastarinnan legitimiteetti 305

”Vastarinta”3 on käsite, jota käytettiin harvoin Oma Maa -kirjasarjassa, ja sen myötä vastarinnan etsiminen teossarjasta on haastavaa. Koska
vastarinta ei muodosta omaa, itsenäistä kokonaisuuttaan, olemme etsineet vastarintaa sekä tapahtumahistoriasta että aikalaisten käyttämien
termien, kuten ”levottomuuden” tai ”kapinan” takaa. Ensimmäisen ja
toisen painoksen asiasanahakemistossa on kapinoiksi luokiteltu muun
muassa keskiaikaiset kapinat (”Kapinaliikkeitä keskiajalla”) ja Viaporin
kapina 1900-luvun alussa. Nuijasota on omana asiasananaan hakemistossa.4 Kolmannen painoksen asiasanahakemistosta kapinaa ei enää
löydy. Punakapina mainitaan hakemistossa, mutta tietoa kehotetaan
etsimään hakusanan ”1918 sota” kohdalta.5
Oman Maan suomalaiskansallisessa ja talonpoikaisessa näkökulmassa vastarinta nähtiin usein oikeutettuna taisteluna valloittajia tai väärinkäyttäjiä vastaan. Levottomuuksien lietsojia tai kapinoiden johtomiehiä
ei nimitetty kapinoitsijoiksi, vaan niin Jaakko Ilkka, Lauri Raappana
kuin Yrjö Kontsas olivat kahdessa ensimmäisessä painoksessa ”talonpoikaisjohtajia”.6 Kolmannessa painoksessa Jaakko Ilkkaa ei luonnehdittu enää millään tavalla, mikä on linjassa hakemiston yleisen tyylin
kanssa. Kontsas ja Raappana eivät mahtuneet enää lainkaan mukaan.7
Vastaavalla tavalla hattujen sodan suomalaisen paikallispuolustuksen
johtohahmoiksi nimetyt ”talonpoikien johtajat” Simo Sallinen, Lauri
Roivas ja Olavi Haapalainen jäivät ulos kolmannesta painoksesta.8 Tämä
kertoo 1900-luvun alkupuolen tavasta hahmottaa ja esittää historiaa
henkilöiden kautta, mutta myös talonpoikaisen Suomi-kuvan tietoisesta korostamisesta.
Vastarinnaksi nimetyn toiminnan lisäksi Omassa Maassa on kuvauksia niskoittelusta ja talonpoikien vastahakoisuudesta maksaa veroja tai
tehdä päivätöitä. Toimintaa ei kuitenkaan tulkittu vastarintana vaan talonpoikien yleisen aseman tarjoaman viitekehyksen kautta.9 Vastarinnan
määrittely ja osin myös käsittely tuotti kirjoittajille ongelmia kaikissa
kolmessa painoksessa; vuoden 1918 sota tulkittiin valkoisen historiatulkinnan mukaan vapaussodaksi sekä kapinaksi, jossa kapina-elementti
liittyy hävinneeseen osapuoleen. Samoin sortokausien vastustaminen
ja esimerkiksi laillisuustaistelu eivät olleet toisen painoksen kirjoitusajankohtana 1920-luvulla aivan historian neutraloimia, joten niiden tar306 piia einonen, antti räihä ja marko tikka

kastelu on lopulta varovaista. Yleisestikin vastarinnan käsite on Omassa
Maassa suppea verrattuna nykykäsitykseen, jossa erilaiset arkipäivän
vastarinnan muodot sekä passiivinen vastarinta huomioidaan samalla
tavalla kuin aseellinen vastarinta.10 Vastarinnan häivyttäminen oli erityisesti ensimmäisen painoksen julkaisuajankohtana mahdollisesti jopa
tietoinen valinta, sillä koko teossarja itsessään oli passiivista vastarintaa
ja sisällössä sitä ei enää haluttu alleviivata.
Vastarinta ei ole instituutio siinä merkityksessä kuin instituutiot yleisesti tässä teoksessa ymmärretään, vaan pikemmin instituutioiden toimivuuden tai toimimattomuuden mittari. Vastarinta paljastaa epäkohtia
ja ristiriitoja samalla kun se pakottaa instituutiot reagoimaan tilanteisiin. Käsitteenä vastarinta liittyy kiinteästi ymmärrykseen legitiimistä
ja usein institutionaalisesta vallasta, sillä vastarinta viittaa legitimiteetin
puutteeseen. Toisaalta jos instituutiolta puuttui legitimiteetti tai se ei
toiminut, nähtiin vastarinta legitiiminä. Tähän näkemykseen vastarinnan oikeutuksesta oli yksi suuri ja ääneenlausumaton poikkeus: vuoden
1918 sota. Se tulkittiin selkeästi esivaltaa vastaan käytynä kapinana, jossa
kapinallisuuden lisäksi häivähti maanpetturuusefekti: kapinalliset yhtyivät periviholliseen.11
Tässä artikkelissa tarkastellaan vastarintaa sellaisena kuin se näyttäytyi Omassa Maassa. Historiallisista tapahtumista keskiöön on nostettu ensin nuijasota, jota seuraavat 1700-luvun tapahtumien ja Vanhan
Suomen lahjoitusmaakysymyksen käsittely. Näillä kaikilla on suuri painoarvo erityisesti kahdessa ensimmäisessä painoksessa. Kirjoitusajankohtana tapahtumiin oli ajallista etäisyyttä ja kyseiset ajanjaksot olivat
jo muodostuneet ikään kuin kanonisoiduiksi vastarinnan ilmauksiksi
Suomen kansan menneisyydessä. Tapahtumissa on sisäänrakennettuna
kertomus suomalaisten uhanalaisesta asemasta ja puolustustaistelusta,
joten niiden korostaminen vetämällä analogioita 1900-luvun alun tilanteeseen oli hyödyllistä.
Ajallisen läheisyyden myötä vastarinnan ilmiöitä ryhdyttiin arvottamaan ja vastarinnasta tuli kahdenlaista, hyvää ja oikein huonoa. Vastarinnalla oli aikansa lähihistorian kuvan mukainen nationalistinen sävy:
ne, jotka taistelivat Suomen puolesta, kuten laillisuustaistelussa, toimivat oikein ja loogisesti. Kansa seurasi vastarintaan nousevan etujoukon
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taustavoimana. Kuva kansasta muuttui viimeistään vuoden 1918 tapahtumien myötä. Se heijastui tulkintoihin Oman Maan toisessa ja kolmannessa painoksessa, kun vastarinnan kohdetta ei ollut enää mahdollista
nähdä jossakin ”Suomen kansan” ulkopuolella. Esityksen kolmas painopiste onkin näissä 1900-luvun alkuvuosikymmenissä, vaikka mukana
on muitakin Omassa Maassa vastarinnaksi tulkittuja tapahtumia ja tilanteita. Sitä vastoin tässä artikkelissa ei käsitellä sotaa ja sen vaikutuksia,
vaikka sodan ja vastarinnan välinen rajanveto on toisinaan hankalaa.

Päämäärä pyhittää keinot
Vastarinnan tavoin sen keskeiset ilmenemismuodot mellakka ja kapina
ovat monitulkintaisia käsitteitä. ”Kapinalla” ei välttämättä ole tarkoitettu hallitusvaltaa vastaan nousemista vaan myös eri ryhmien keskinäisiä yhteenottoja, vaikka vähitellen 1700-luvulta lähtien termi vakiintui
tarkoittamaan nimenomaan väkivaltaista nousemista esivaltaa vastaan.
Aikalaiskäytössä ja säilyneissä alkuperäislähteissä korostuu lähes poikkeuksetta esivallan näkökulma, jossa mellakaksi tai kapinaksi leimattiin
välikohtaukset, joiden katsottiin uhkaavan yhteiskuntarauhaa.12 Omassa
Maassa kapinaksi on, tosin rivien välistä luettuna, määritelty hallitsijaan
ja esivaltaan kohdistunut vastarinta, kuten keskiaikaiset kapinat ja nuijasota. Tätä taustaa vasten vuoden 1918 sodan leimaaminen kapinaksi
tulee jossain määrin ymmärrettäväksi.
Historiantutkimuksissa mellakoiden ja kapinoiden on nähty kumpuavan kiristyneistä taloudellisista olosuhteista, muista arkipäiväisen
elämän realiteeteista, tai – alamaisten näkökulmasta katsottuna – esivallan kontrollissa tapahtuneista muutoksista. Mellakat olivat yhteisöllisen politiikan muoto, joilla puolustettiin sitä, mikä ymmärrettiin perinteiseksi tavaksi ja oikeudeksi. Ruotsin valtakunnassa aseisiin tartuttiin
kuitenkin eurooppalaisessa mittakaavassa harvoin. Tätä rauhallista yhteiskuntakehitystä on selitetty sekä valtion tehokkaalla kontrollikoneistolla että alamaisten institutionaalisilla vaikutusmahdollisuuksilla. Tällä
tarkoitetaan mahdollisuutta osallistua valtiopäiville ja laatia valituskirjelmiä eli toimia vuorovaikutuksessa esivallan kanssa. Vastarintamieli308 piia einonen, antti räihä ja marko tikka

ala ikään kuin kanavoitiin laillisiin uomiin ja tilanteiden kärjistyminen
estettiin.13
Rauhallisena, vakaana ja määrätietoisena näyttäytyvästä historiallisesta kehityksestä keskiajalta uuden ajan alkuun ei Oman Maan mukaan
juuri löydy vastarinnan elementtejä ennen nuijasodan puhkeamista.
Kauko Pirinen kirjoitti ”Keskiaika”-artikkelissaan, että ” – – kenelle järjestetyn yhteiskunnan vaatimukset ja herrojen komento kävivät sietämättömiksi, hän saattoi vetäytyä koskemattomaan erämaahan, jonne
kirkonkellojen ääni ei kuulunut eikä verottajan käsi yltänyt”.14 Vaikka
asutus oli keskiajan Suomessa harvaa, heijastuivat Ruotsin keskusalueiden levottomuudet usein itäiseen valtakunnanosaan saakka. Engelbrektin kapinaliikkeestä alkunsa saaneet levottomuudet 1430-luvulla levisivät Suomeen ja ”kansankapinoita” puhkesi Satakunnassa, Hämeessä ja
Karjalassa. Satakunnan kapinaa johti talonpoika David,15 ja se tulkittiin
osana ”melskeisiä kansanliikkeitä”, joihin tyytymättömyys Eerik Pommerilaisen hallintoon kanavoitui. Piispa Maunu Tavast yritti rauhoittaa kansaa ja tasoittaa ylimysten välisiä riitoja, ja levottomuuksien taltuttaminen
onkin nähty pitkälti hänen ansionaan. Myöhemmässä tutkimuksessa
Tavastin panosta ei ole pidetty yhtä pyyteettömänä.16 Suomen keskiaikaiset kapinaliikkeet eivät saaneet Oman Maan tulkinnoissa alkuaan epäkohdista Suomessa, vaikka niistäkin lukijaa valaistaan perinpohjaisesti,
vaan ne nähtiin tavallisesti heijastuksina valtakunnan ydinalueiden tapahtumista. Nykyisen näkemyksen mukaan tieto Ruotsin tai Euroopan
levottomuuksista ei kantautunut Suomeen saakka, vaan pikemmin oli
kyse talonpoikien heikentyneistä taloudellisista olosuhteista ja yhteiskunnallisen tasapainon muuttumisesta.17
Kustaa Vaasan valtaannousu ei tapahtunut rauhanomaisesti. Kristian II:n tyrannimaisen ja verisen hallinnon aikana Kustaa yritti ensin
turhaan nostaa Taalainmaan talonpoikia aseisiin tanskalaisia vastaan,
kunnes uusien pakolaisten ja kauhukertomusten myötä ”[t]aalalaiset
päättivät nyt tarttua aseisiin isänmaan puolustukseksi”. Kustaa Vaasa
haettiin pakomatkaltaan johtamaan joukkoja ”muukalaisvaltaa vastaan”.
Kyse oli ruotsalaisten ”vapaussodasta”.18 Kustaa Vaasa oli sankarillinen
kuningas, joka talonpoikaisjoukkojensa johdossa luotsasi Ruotsin valtakunnan itsenäisyyteen – vaikka kuva Kustaa Vaasasta soturikuninkaana
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onkin romuttunut myöhemmässä tutkimuksessa – ja järjesti maan sisäiset asiat uskonnon, talouden ja hallinnon saralla. Uudistuksia ei kuitenkaan otettu kaikkialla vastaan asiaankuuluvalla myötäsukaisella innostuksella, koska kapinoita puhkesi eri puolilla maata.19 Kustaa Vaasan
kuva on kaksijakoinen: yhtäältä hän oli ruotsalaiset tanskalaisvallasta vapauttanut kansallissankari ja valtakuntansa asiat kuntoon laittanut hyvä
kuningas, toisaalta taas omia alamaisiaan säälimättömästi kohdellut
hallitsija.20
Kustavi Grotenfelt ei kaihtanut Kustaa-kuninkaan luonteen kriittistä
arviointia, ja samoin hän tuomitsi jyrkästi tavan, jolla kuningas kukisti
kapinoinnin. ”Niin kuin voimakkaat henget usein, niin hänkin katsoi
vastarinnan itseänsä vastaan ajamansa asiankin vastustukseksi, ja mursi
sen säälimättä, eikä silloin aina keinojakaan paljoa valikoinut. – – tapa,
jolla – – kukisti entisten apumiestensä, taalalaisten talonpoikain kapinat,
ei ole puolustettavissa, varsinkaan kun kuningas ei pysynyt sanoissaan.
Ja muutenkin voitaisiin kyllä esiintuoda esimerkkejä hänen mielivallastaan, kiivaudestaan ja ankaruudestaan.”21 Grotenfeltin teksti luo käsityksen, että talonpojilla oli oikeus kapinaan. Kustaa Vaasasta piirtyy kuva
valtionrakentajana, mutta myös julmana ja alamaistensa oikeutetusta
vastarinnasta piittaamattomana hallitsijana. Suomen tilanteesta Kustaa
Vaasan valtaannousun aikana Oma Maa ei kerro paljoakaan, vain Pirinen toteaa lähinnä, että syksyllä 1520 ”vastarinta oli nyt myöhäistä”, sillä
tanskalaiset olivat ottaneet haltuunsa linnat ja teloituttaneet huomattavimmat linnanpäälliköt. Jo seuraavana vuonna Kustaa Vaasan ”vapaustaistelu” levisi Suomeen.22

Nuijasota, talonpoikien oikeutettu kapina
”Näin oli se ottelu alkanut, joka Nuijasodan nimellä on tullut mainioksi
isänmaamme historiassa.”23 ”Vanhan vihan ajalle”24 ja nuijasodalle omistettiin Oman Maan kahdessa ensimmäisessä painoksessa oma lukunsa,
kun taas kolmannessa painoksessa nuijasotaa käsiteltiin lyhyesti muissa
artikkeleissa. Nuijasodasta kirjoitti ensimmäiseen ja toiseen painokseen
Artturi Heikki Virkkunen, joten artikkelit olivat lähes identtisiä. Virk310 piia einonen, antti räihä ja marko tikka

kunen oli tunnettu fennomaani ja hänen tekstissään esimerkiksi viittaukset talonpoikaisjohtajiin voidaan tulkita poliittisina kannanottoina
vallinneeseen tilanteeseen ja pyrkimyksenä suomalaisen talonpoikaisen
itsekuvan vahvistamiseen. Ajan historiapoliittisia rintamalinjoja vasten
tulkittuna tämä on kuitenkin ymmärrettävää. Myöhemmässä historiantutkimuksessa tulkinnat nuijasodan syistä ovat herättäneet intohimoja,
mutta Omassa Maassa selitysmalli nojasi melko selkeästi toisaalta linnaleirirasitukseen ja toisaalta alueellisiin erityispiirteisiin aina kansanluonnetta myöten.
Kolmannessa painoksessa Armas Luukko kuvasi Pohjanmaata etäisenä ja eristyneenä mutta toisaalta maanomistukseltaan tasavertaisena
alueena. Suurmaanomistuksen puuttumisen seurauksena maakuntaan
ei syntynyt kartanolaitosta tai aatelistoa.25 Samaan keskusteluun liittyi
myöhemmin Heikki Ylikankaan Nuijasota-teoksessaan esittämä selitysmalli, jossa korostettiin säätyeroja.26 Jo Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen nosti
1800-luvulla esiin säätyerot nuijasodan syttymisen yhtenä selittävänä
tekijänä, mutta hänen mielenkiintonsa kohdistui enemmän aatelisten
suomalaisuuteen. Yrjö-Koskinen otti kantaa myös yhteiskunnallisten
olojen vaikutukseen todeten ”vaan eipä kuitenkaan sovi sanoa aatelistoa
yksin kaiken kurjuuden syypääksi”.27
Nuijasodan tiimoilta käydyissä keskusteluissa on niin Omassa Maassa
kuin myöhemminkin korostettu linnaleirin merkitystä yhtäältä rasitteena, toisaalta oikeuden loukkaamisena. 25-vuotinen sota päättyi vuonna
1595 Täyssinän rauhaan, ja tällöin sotaväen majoituksen ja elättämisen,
niin kutsutun linnaleirin päättyminen nähtiin luonnollisena ja oikeutettuna vaatimuksena. Marski Klaus Fleming piti kuitenkin joukot linnaleirissä Suomessa vielä sodan päätyttyäkin. Tämä kiristi marskin välejä
talonpoikiin ja erityisesti Pohjanmaalla oli ”kiihtymys Flemingin tylyyn
hallitukseen varsin suuri”. Juhana III oli antanut Pohjanmaalle vapautuksen ratsuväen linnaleiristä, mutta Fleming ei piitannut tästä. Toisin
kuin Oman Maan kahdessa ensimmäisessä painoksessa, joissa Flemingin toiminta tulkittiin alkusysäykseksi nuijamiesten vastarinnalle, Pentti
Renvall ei pitänyt tapahtumia Historiallisen Aikakauskirjan artikkelissaan
vuodelta 1945 oikeudenloukkauksena vaan ”hallinnollisena tarkoituksenmukaisuusjärjestelynä”.28
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Kun linnaleirissä, kyydityksissä ja muissa sodan aiheuttamissa rasituksissa esiintyi ”mielivaltaa ja väärinkäytöksiä, sillä oli sitä epäedullisempia vaikutuksia väestön mielialaan”. Pentti Renvallin näkemys nuijasodan taustoista kolmannessa painoksessa oli laajempi kuin Virkkusella,
ja hän huomioi sotarasitusten lisäksi verotuksellisten ja uskonnollisten
uudistusten vaikutuksen suomalaisten mielialaan. Renvall näki tapahtumasarjan jatkumona aikaisemmilta vuosilta: ”Kapinalliset nuijasotamielialat, joita ajoittain oli esiintynyt aikaisemminkin Venäjän sodan aikana
ja jotka välirauhan häämöttäessä olivat vv:n 1592 ja 1593 vaihteessa synnyttäneet paikallisen kapinan Rautalammilla, pääsivät näin kasvamaan
vaarallisiin mittoihin.”29 Heti toisen maailmansodan jälkeen Renvallin
tulkintaa nuijasodan syistä oli sävyttänyt voimakas psykologisointi, jonka mukaan nuijasodan taustalla oli lamaantuminen ja pettymys, kun
rauhaa ei 25-vuotisen sodan jälkeen tullutkaan, vaan rasitukset jatkuivat
yhä. Tästä seurannut henkisen tason lasku johti oikosulkuun ja kapinaan.30 Viitisentoista vuotta myöhemmin Omassa Maassa Renvall oli jo
irtautunut psykologisesta selityksestä, ja tulkinnan painopiste lepäsi taloudellisessa kurjuudessa sekä uudistusvastaisuudessa.31 Psykologisoiva
ote, joka vallitsi myös Oman Maan varhaisten painosten henkilökuvissa,
ei sinänsä ollut uusi asia, sillä Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen kirjoitti jo Nuijasota-teoksessaan rahvaan ”metelisestä mielen-tilasta”.32
Virkkunen kuvasi, kuinka rahvas pyrki ensin ratkaisemaan tilannetta
rauhanomaisin keinoin ja vaikuttamaan sekä valituskirjelmillä Kaarle-herttualle että lähetystöillä Tukholmaan.33 Niin kutsuttujen rahvaan
valitusten lähettäminen oli ollut talonpoikainen vaikutuskanava jo myöhäiskeskiajalla.34 Kaarle-herttualle lähetetyt valitukset tuottivatkin tulosta
ja hän antoi talonpojille suojelukirjeitä, joista Fleming ei kuitenkaan
piitannut.35 Virkkunen ei pitänyt Kaarle-herttuan roolia tapahtumakulussa kovinkaan suurena, kun taas Kaarle IX:sta kirjoittanut K. R. Melander katsoi suomalaisten valituksiin tuskastuneen mutta auttamaan
kykenemättömän Kaarlen neuvoneen talonpoikia hankkimaan rauhan
omakätisesti. Kaarlen kiivastuksissa lausumat sanat olivat Melanderin
tulkinnassa sysäys nuijasotaan.36 Renvallin mukaan taustalla vaikutti
Kaarle-herttuan ja ”Suomen johtajien” välinen ristiriita, minkä vuoksi
Kaarle häiritsi vastustajiensa toimintaa lietsomalla talonpoikien tyyty312 piia einonen, antti räihä ja marko tikka

mättömyyttä.37 Myöhemmässä tutkimuksessa samat teemat ovat kertautuneet.
Historiantutkijoiden arvioidessa nuijasotaa keskeinen rooli on usein
annettu pohjalaiselle luonteenlaadulle. ”Pohjalaisten vapaudentunto oli
ammoisista ajoista ollut erittäin arka kaikelle sorrolle.”38 Vilho Annala
näki pohjalaisen kansanluonteen vaikuttaneen yhteiskuntataloudellisen
ja historiallisen kehityksen ohella merkittävästi niin nuijasodan kuin
vapaussodankin kulkuun. Pohjalaisten ”voimakas itsetunto ja vapaudenrakkaus” on näkynyt siitä, etteivät he taipuneet vapaaehtoisesti ”pakkotoimenpiteisiin”. Toisaalta he olivat kuitenkin valmiita uhrautumaan ja
ponnistelemaan yhteisen edun vuoksi.39 Näkemys pohjalaisuuden merkityksestä tapahtumakulussa ei suinkaan menettänyt merkitystään kolmannen painoksen ilmestymisen aikaan, vaan siinäkin ”[p]ohjalaisuuden ensimmäinen suuri purkautuminen tapahtui nuijasodassa”. Suomi
hahmotettiin yhä maakuntien kautta, ja niiden keskeisenä osana esiteltiin heimopiirteitä. Luukon kuvaama pohjalainen maalaisyhteiskunta oli
harvinaisen tasavertainen ja itsehallinnollinen. Pohjalaiset pitivät tiukasti kiinni itsemääräämisoikeudestaan: ”Historiallinen käsite pohjalaisuus
ei ole kovin kaukana käsitteestä kansannousu. Ja ennen kaikkea tätä
käsitettä on ollut luomassa Etelä-Pohjanmaan suomenkielinen väestönosa.”40 Armas Luukko korosti suomen kieltä ja suomalaisuutta ja teki
analogian vuoteen 1918, mitä puolestaan Virkkunen ei ollut nostanut
esille 1900-luvun alussa.
Oman Maan kahdessa ensimmäisessä painoksessa nuijasota nähtiin
oikeutettuna. Erityisesti Virkkusen tekstiä leimasi esivallan toiminnan
moittiminen ja selvä talonpoikaisjoukkojen puolelle asettuminen. Renvall sen sijaan ei nähnyt asetelmaa yhtä mustavalkoisesti esivallan ja
talonpoikien välisenä kahnauksena vaan myös paikallistason keskinäisenä välienselvittelynä. ”Kun kapinaan nousseet ryhtyivät ryöstämään
aatelin ja ratsumiesten tiloja ja heidän liikehtimisensä merkitsi omien
rasitusten siirtämistä muiden kannettaviksi, kaikki, joilla oli jotakin menetettävää, nousivat estämään täyden sekasorron syntymistä. Molemmat
puolet katsoivat taistelevansa oikeuden puolesta, ja siksi taistelu sai säälimättömän luonteen.” Renvallin mukaan nuijasota oli sekä sisäinen että
Kaarle-herttuaa vastaan käyty taistelu.41 Myöhempi tutkimus on jättänyt
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pohjalaisen luonteenlaadun rauhaan, vaikka maakunnan poikkeavuutta
onkin pidetty eräänä selittävänä tekijänä. Kiivastakin keskustelua on sen
sijaan saatu aikaan muiden nuijasodan taustalla vaikuttaneiden seikkojen merkityksestä ja painoarvosta kapinan synnyssä.42

Marski Klaus Fleming ja nuijasodan tilinpäätös
Artturi Heikki Virkkusen kuvaus nuijasodasta pohjautui henkilökohtaiseen toimijuuteen. Virkkusen tulkinnassa linnaleirin jatkaminen oli
yksinomaan Klaus Flemingin syy: ”[Suomen sotavoimasta] hän ei sodan päätyttyäkään hennonut luopua, vaan piti sitä edelleen linnaleirissä
Suomen rahvaan elätettävänä.” Virkkunen kuvasi Flemingin hallitusta
tylyksi ja toisti näin jo Zacharias Topeliuksen Maamme kirjan tulkintaa
Klaus Flemingistä tarinan roistona.43 Samaan tapaan Annala määritteli
nuijasodan olleen ”uhkarohkea, omiin voimiinsa luottavan kansan yritys
vapautua Klaus Flemingin raskaasta sortovallasta”.44 Virkkusen mukaan
kapina kukistettiin petoksella; Klaus Fleming itse asetti talonpojille ansan, jolta Jaakko Ilkka täpärästi välttyi, mutta joka johti vangitsemisiin ja
talonpoikien surmiin. Kapinan tukahduttaminen kuvattiin talonpoikien
teurastuksena.45
Myös Pentti Renvall mainitsi kapinan julman kukistamisen ja annettujen lupausten pettämisen, mutta ei kertonut niistä sen tarkemmin. Renvallille Fleming oli mies, joka pyrki ratkaisemaan tilanteen ja
kukistamaan kapinan mahdollisimman rauhanomaisesti: ”Sen sijaan
Fleming tyytyen Jaakko Ilkan ja muiden johtajien mestauttamiseen yritti
ensin saada pohjalaisia hajaantumaan ja onnistuikin siinä aluksi. Taistelun puhjettua uudelleen Fleming tosin joutui kukistamaan uuden nousun Santavuoren taistelussa, mutta senkin jälkeen hän pidättyi yleisistä
kostotoimenpiteistä rangaisten vain johtajia.”46 Myös Virkkunen myönsi
Flemingin kohdelleen nuijasodan lopussa kapinallisia pohjalaisia ”verraten lempeästi”, mutta vain siksi, että toivoi siitä olevan itselleen etua
valtapolitiikan pyörteissä.47 Historiallisen Aikakauskirjan artikkelissaan
Renvall jopa arvioi Flemingin suhtautuneen ”ilman mitään nurjamielisyyttä” pohjalaisiin, jotka valittivat hänelle asioiden tilasta.48
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Kahden ensimmäisen painoksen kuva Klaus Flemingistä noudatteli
topeliaanista perinnettä. ”Ei yksikään Suomessa ollut niin pelättynä ja
wihattuna, kuin waltawa Klaus Fleming.”49 Tämä Zacharias Topeliuksen
luonnehdinta vuodelta 1876 on kuitenkin perin toisenlainen kuin YrjöKoskisen Nuijasodan toisessa painoksessa seuraavana vuonna: ”Harvaa
miestä onkaan niin eri tavalla arvosteltu, kuin tätä mainiota Suomalaista”, jossa hän viittaa Flemingin vihamiesten katkeriin kuvauksiin
marskista ja ristiriitaisiin lähdetietoihin.50 Topeliuksen ja Yrjö-Koskisen tulkintojen eroa selittänee se, että Yrjö-Koskiselle Fleming edusti
jämäkkää, kuninkaanvaltaan sitoutunutta ja nimenomaan suomalaista
suurmiestä, kun taas Topeliuksella keskiössä oli talonpoikainen Suomen
kansa, jonka näkökulmasta linnaleirirasitus, nuijasodan syttyminen ja
kapinallisten teurastaminen olivat kaikki Flemingin syytä – hänen suomalaisuudestaan huolimatta.
Hallitsijoiden ja marski Klaus Flemingin ohella nuijasota henkilöityi paikallistasolla toimineisiin vouteihin sekä talonpoikaisjohtajiin,
nuijakapinan päämieheen Jaakko Ilkkaan Ilmajoelta ja esimerkiksi kyröläiseen Yrjö Kontsasiin. Talonpoikaisjoukon laajoja suunnitelmia ei
kuitenkaan pystytty toteuttamaan, koska joukoilta puuttui tarmokas ja
taitava johto. Jaakko Ilkkaa Virkkunen kuvasi rohkeaksi ja urhoolliseksi
mutta ei kovin taitavaksi päälliköksi. Hän päätteli Yrjö-Koskisen tulkintaa seuraillen Ilkan johtoaseman juontuneen todennäköisesti hänen
rahvaan keskuudessa nauttimastaan arvostuksesta ja kunnioituksesta,
joita Ilkan seikkailut ja karkaaminen vankeudesta Turun linnasta olivat
luoneet. Loppujen lopuksi pettymys ja kapinan onneton loppu pantiin
myöhemmin johtajan syyksi.51 Pitkälle menevät ja romantisoidut tulkinnat Jaakko Ilkan urotöistä sekä luonteesta toistuivat Virkkusen tekstissä
ja samalla kanonisoivat kuvaa tästä kansallissankarista.
Dramaattisessa ”Uskonpuhdistuksen aika” -artikkelissaan Pentti
Renvall veti nuijasodasta jatkumon aina 1900-luvulle saakka: ”– – suomalaisten itsenäinen omatoimisuus 1580-luvun lopulla ja varsinkin
1590-luvulla kohoaa sellaiseen voimaan ja draamalliseen jännitykseen,
että sille on vertauskohtia löydettävissä vasta meidän vuosisatamme
itsenäisyystaistelusta.”52 Näin avointa historian allegoriaa tapaa Oman
Maan teksteissä harvoin, joskin verhottuna niitä löytää vaivattomasti.
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Lisäksi nuijasodasta maalailtiin suomalaista sotilaskuntoisuutta korostava, mahtipontinen jatkumo seuraavan vuosisadan 30-vuotiseen sotaan:
”Nuijasodan vainajat aloittivat vähäisenä väreenä sen mahtavan hyökyaallon, jonka Ruotsin ja Suomen kansat suuren Kustaa II Adolfin johtamina panivat – – vyörymään yli Euroopan, pelastaakseen ihmiskunnalle
yhteiskunnallisen ja henkisen vapauden.”53 Pohjanmaalla puolestaan
”nuijamiehet jättivät jälkeläisilleen perinnöksi vapaudenrakkautensa ja
hankkivat niille ikuisiksi ajoiksi vapautuksen ylimysten ja virkamiesten
mielivallasta”.54 Renvall kuitenkin korosti nuijasodan välittömien seurausten raskautta, Kaarle-herttuan kostotoimenpiteitä ja Sigismundin
kanssa käydyn valtataistelun vuoksi lisäntyneitä rasituksia: ”[S]uomalaisten omatoimisuus oli näin kärsinyt raskaita tappioita eri linjoilla.”55
Nuijasodan jälkeen Ruotsin valtakunnassa keskityttiin yhdenmukaistamiseen, hallinnon järjestämiseen ja suurvallan rakentamiseen.
Tilanne idän suunnalla rauhoittui, eikä Suomi enää ollut tapahtumien
polttopisteessä.56 ”Ei tunneta Kustaa Adolfin ajoilta tapausta, jolloin olisi syntynyt erimielisyyttä hallitsijan ja alamaisten kesken, niin raskaita
taakkoja kuin täytyikin yhteisesti kantaa.” E. G. Palmén selitti yhteiskunnallista rauhaa ja sopuisuutta ”valtiomahtien” sopusoinnulla: ”Samojen tunteiden, samojen tarkoitusten elähyttäminä toimivat kuningas,
neuvosto, valtiopäivät ja kansa kokonaisuudessaan.” Esimerkkinä olivat Älvsborgin lunnaat, jotka olivat Palménin mielestä raskain koskaan
määrätty ylimääräinen vero. Lisäksi lunnaista päätettiin kokouksessa,
joilla kaikki säädyt eivät olleet edustettuina, mutta siitä huolimatta ne eivät aiheuttaneet vastarintaa.57 Suurvaltakauden organisoitu ja keskitetty
hallintokoneisto ja vallitseva puhdasoppisuus kurinalaistivat alamaiset:
”Barokin aikakauden lujaotteinen organisaatio oli kasvattanut ihmisiä
ajattelutapaan, jonka eräitä johtotähtiä oli valtakunnan edun asettaminen yksilön etua korkeammalle.”58

1700-luvun lojaali kruununtalonpoika
Oman Maan 1910- ja 1920-luvun painokset avannut artikkeli ”Suuri
pohjoismaiden sota” korosti suomalaista vastarintaa oikeutettuna toi316 piia einonen, antti räihä ja marko tikka

mintana. Vähäväkiset kansat olivat E. G. Palménin mukaan mitä suurimmassa määrin riippuvaisia naapureidensa tarkoituksista. Kahden väkevän vallan välissä sortoa läpi historiansa kärsinyt Suomen kansa toimi
siitä hyvänä esimerkkinä.59 Sorron vastapainona näyttäytynyt vastarinta
− tai paremminkin vastarinnan mahdollisuus − oli esillä myös artikkelissa ”Suomen kansan asema”, jossa Suomen heimon todettiin etsineen
itselleen rauhoitettua tyyssijaa Suomenniemellä erinäisten ongelmien
keskellä. Suomen kansan kunniaksi luettiin se uskollisuus, millä se oli
kaikissa oloissa pitänyt kiinni vanhoista siteistä.60
1600-luvun lopun yleiseurooppalaisen poliittisen ilmapiirin kiristymisestä huolimatta 1700-luvun vaihteen Ruotsin ongelmat kuvattiin
Omassa Maassa ensi sijassa maan sisäisinä.61 Niistä pahin oli se, ”että
kansanedustuksen ikivanhat oikeudetkin olivat joutuneet pyörteeseen”.
Isonvihan aikaista rahvaan lojaalisuutta Ruotsin hallinnolle ei kuitenkaan asetettu missään yhteydessä kyseenalaiseksi. Suuren Pohjan sodan loppuvaiheeseen sijoittunut Kaarle XII:n kuolema oli melkeinpä
luonnollinen, niin ”ettei laisinkaan tarvitse salamurhaa olettaa, eikä
sellainen luulo sovellu edes tosiasioihin”. Norjan näkökulmasta tapahtumaa tarkastellut E. G. Palmén vihjasi kuitenkin Norjan pelastuneen
valloitukselta kuninkaan kuoleman myötä. Analogia Suomen tilanteeseen kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin murhan jälkeen vuonna
1904 oli ilmeinen.62 Kolmannessa painoksessa suuresta Pohjan sodasta
kirjoittanut Lauri Kujala kuittasi Kaarle XII:n elämän ja koko Ruotsin
suuruuden päättyneen kuninkaan ohimoon osuneeseen luotiin.63
Lauri Kujala lähestyi isonvihan aikaa kokonaisuudessaan 1900-luvun
alun tekstejä rationaalisempien perusteiden kautta. Ruotsin hallituksen hyväksymä ja osin suosittelema virkamieskunnan ja sivistyneistön
maastapako lamaannutti yhteiskunnan. Venäläisten joukkojen varsinkin Pohjanmaalla aiheuttama laaja aineellinen tuho sai Omassa Maassa
jopa rationaalista ymmärrystä, sillä se oli keino estää Ruotsin sotaväen
paluu maahan. Paikallisväestön rääkkääminen, väkivalta ja venäläisten
raakuus jäivät lyhyen maininnan varaan. Sissien vastarintatoiminta oli
lyhytnäköistä, sillä vaikka ne tuottivatkin ongelmia viholliselle, suomalaisia rangaistiin ankarasti kaikesta ”sisseille annetusta avusta, kuten
vastarinnan yrityksistäkin”.64 Kujalan artikkelissa isonvihan kärsimykkapinointi, separatismi ja Vastarinnan legitimiteetti

317

set kohtasivat Suomen kansan asemesta sotavuodet läpi eläneet yksilöt.
Suomalaisten soturikansa-maineen sijaan artikkelissa korostui se, että
venäläiset kostivat säälimättä kaikki vastarinnan yritykset.
1960-luvun taitteen tulkinta isonvihan raakuuksista ja paikallisväestön välttämättömyydestä sopeutua miehittäjän valtaan oli menneisyyttä ymmärtävä. Huomionarvoista on se, ettei suuren Pohjan sodan ja
isonvihan aikaa selitetty enää yksinomaan vihollisen toiminnan kautta.
Raakuuksien kuvailuun perustunut selitysmalli johti 1900-luvun alun
Omassa Maassa siihen, että vastarinta, sen poissaolo tai myöntyvyyspolitiikka sai suuren Pohjan sodan kuvauksissa väistämättä vain niukasti
näkyvyyttä. Venäläisten toimien taakse ei edes pyritty katsomaan.65
Suomen edellytykset tasaveroisuuteen Ruotsin rinnalla näyttivät
entistäkin heikommilta Itämeren alueen poliittisten voimasuhteiden
muututtua suuren Pohjan sodan jälkeen. Vaikka K. O. Lindeqvist korosti
Suomen ja Ruotsin yhteyden vahvistuneen hetkellisesti uuteen hallintoon siirtyneessä valtakunnassa, herätti isonvihan jälkeinen Ruotsin
valtionhallinnollisten instituutioiden uudelleenrakennus suomalaisissa
alamaisissa närää. Suomalaiset katsoivat jääneensä varsinaiseen Ruotsiin verrattuna heikommalle sekä hallinnollisesta että taloudellisesta näkökulmasta. Kulttuurisesta näkökulmasta suurin loukkaus oli suomen
kielen poljettu asema, sillä ruotsi oli Suomessa hallinnon, oikeudenhoidon ja opetuksen kieli.66
Ruotsin sisäpoliittisten valtasuhteiden muututtua 1730-luvulla ”muka
oikea isänmaallinen puolue” johti Ruotsin valtakunnan uuteen sotaan.
Venäjän hattujen sodassa suorittama Suomen helppo valloitus ei perustunut suomalaisten heikkoon puolustustahtoon, vaikkei 1730-luvun
Ruotsissa lietsottu sotainen henki tarttunut suomalaisiin. Suomessa
päinvastoin oltiin yleisesti sotaa vastaan, sillä täällä ”muistettiin vielä
hyvin – – sodan mukaan tuoma rasitus ja kurjuus”.67 Savon ja Karjalan talonpojat osoittivat kuitenkin ”uhrautuvaisuutta ja urhoollisuutta”
vaikeassa asemassa. K. O. Lindeqvist nosti Kymenkartanon läänin maaherran organisoiman talonpoikien aseistamisen ja talonpoikien keskuudestaan valitsemien päälliköiden johtaman vastarinnan kurjan sodan
valoisimmaksi kohdaksi.68 Hattujen sodan ja pikkuvihan aikainen talonpoikaisvastarinta sai kunniaa samalla kun suomalaisen rahvaan mai318 piia einonen, antti räihä ja marko tikka

neen puhtautta korostettiin. Kuten K. O. Lindeqvist totesi, talonpojilla
ei ollut ”ulkopolitiikassa mitään sanottavaa”.69
Suomalaisten piilevä tyytymättömyys hallintoa kohtaan jatkui Kustaa III:n itsevaltiuteen siirtyneessä Ruotsissa. Aulis J. Alanen haki taustaa mielialoille ympäristötekijöistä, sillä tyytymättömyys vallitseviin
olosuhteisiin oli merkantilismin aikakaudella yleensä sitä suurempi,
mitä kauempana keskuksista elettiin. Suomi oli joutunut 1700-luvun
kuluessa poliittisesti ja taloudellisesti sivuraiteelle Ruotsin politiikassa,
mikä herätti ”asioista tietoisissa upseeri- ym. piireissä suurempaa levottomuutta kuin muualla”. Itsevaltiaan oikeudet käsiinsä vuoden 1772
vallankumouksessa kasannut kuningas Kustaa III sai kuitenkin vankkumattoman tuen ”yhteiseltä kansalta”, joka tosin Suomessa kuultuaan
siirtymisestä itsevaltiuteen ihmetteli, milloin kuninkaalta moinen valta
oli edes poisriistetty.70 Alasen näkemys oli konfliktikeskeisempi kuin
1900-luvun alussa luotu kuva 1700-luvun Suomen ja Ruotsin suhteesta.
E. G. Palménin mukaan edes meri ei ”siihen aikaan kansoja vierottanut
toisistaan, pikemminkin päinvastoin”. Yhteydet merentakaiseen Ruotsiin olivat helpommat kuin Savoon tai Karjalaan.71
”Anjalan liitto ja 1788−90 vuosien sota” -artikkelissa korostui muiden
1900-luvun alun Oma Maa -artikkeleiden tavoin talonpoikien uskollisuus esivallalle.72 Kustaa III:n vallankaappauksen mainingeissa EteläSuomen peruuttamatta jääneillä lahjoitustiloilla syntynyt talonpoikien
”levoton sosiaalinen liikehdintä” kohdistui J. W. Ruuthin mukaan aatelin erioikeuksia, ei hallintoa vastaan. Suomalaisten talonpoikaislevottomuuksien typologiaa lähes sata vuotta Ruuthin jälkeen tutkineen
Kimmo Katajalan tulkinta talonpoikien aktiivisuuden päätarkoituksesta
oli vastaava, eli rälssin alaisten tilojen muuttaminen kruununtiloiksi.
Ruuth ei ottanut kantaa talonpoikien liikehdinnän tuloksellisuuteen,
Katajala sen sijaan toteaa vastarinnan tuottaneen talonpojille vain häätöjä tiloilta, korkeita sakkoja sekä selkänahkaa kirveltäneitä raippoja.73
Vuoden 1775 isojakoasetus sekä asuttamattomien liikamaiden peruuttaminen kruununmetsiksi ja kruunun asutustarkoituksiin kärjisti
aatelisten maanomistajien mielipiteitä Kustaa III:n itsevaltiasta hallintoa kohtaan. Suomalaisten myötämielisyys kuninkaalle joutui yhä kovemmalle koetukselle 1780-luvun lopulla kuninkaan saadessa Venäjän
kapinointi, separatismi ja Vastarinnan legitimiteetti
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julistamaan sodan Ruotsia vastaan. Yhdistys- ja vakuusasiakirjan hyväksyminen vuoden 1789 valtiopäivillä rikkoi lopullisesti aatelin ja kuninkaan välit. Samalla se jakoi aatelin ja rahvaan kuningasvastaiseen ja
-mieliseen leiriin.74

Reaktiivinen lahjoitusmaatalonpoika,
separatistinen säätyläinen
Oman Maan kuva esivallalleen uskollisista 1700-luvun suomalaisista talonpojista sai yleisestä linjasta poikkeavia sävyjä E. G. Palménin
artikkelissa ”Itä-Suomen lahjoitusmaista” ja J. R. Danielson-Kalmarin
artikkelissa ”Viipurin läänin palauttaminen muun Suomen yhteyteen”.
Vanhan Suomen alueen lahjoitusmaatalonpojat olivat osallisina ainakin kahdessakymmenessäkahdeksassa ”metelissä” 1700−1800-lukujen
vaihteessa. Toiminta nähtiin oikeutettuna, koska lahjoitusmaaisännät
vaativat tiukimmillaan Viipurin kuvernementin hallinnon, oikeuslaitoksen ja verotuksen järjestämistä samanlaiseksi kuin Venäjällä. Sekä
hallinto- ja oikeudenhoitojärjestelmän että kirkon toiminnan lamaantuminen Vanhassa Suomessa osoittivat kirjoittajien mukaan keskeisten
instituutioiden toimimattomuuden ja levottomuuksien syy-seuraussuhteen. Danielson-Kalmarin mielestä oli tosiasia, ”että venäläinen hallinto
vieraisiin oloihin sovitettuna oli tehnyt täydellisen vararikon”.75
Lahjoitusmaakysymystä venäläisen hallinnon toiminnan kautta arvioinut Danielson-Kalmari problematisoi talonpoikaista vastarintaa poikkeuksellisen voimakkaasti tutkijan näkökulmasta. Kommentti venäläisen hallinnon ”vararikosta” on huomionarvoinen. Se poikkesi tyyliltään
Oman Maan muista artikkeleista, joissa vastarintaa on tulkittava teksteissä käsitellyistä asioista ja tapahtumista, ei tutkijoiden kirjoituksista
sinänsä. Menneisyyden todistelu tapahtui lähtökohtaisesti aina konkreettisiin historiallisiin tapahtumiin ankkuroitumalla. Erityisen vahvasti
toimintamalli oli esillä E. G. Palménin teksteissä, joiden sanoman mukaisesti suomalaisten oli pysyttävä valtiollisessa puolustustaistelussaan
vahvasti historiallisella pohjalla. Palménin mielestä Danielson-Kalmarin
suosima historiallisten tapahtumien teoretisointi ja muihin tieteenaloi320 piia einonen, antti räihä ja marko tikka

hin turvautuminen sisälsi ongelmia. Danielson-Kalmari uskaltautuikin
varsinkin artikkelissaan ”Suomen sisällinen itsenäisyys” liian kauas historian ulkopuolisten teorioiden maailmaan. Palménin mielestä Suomen
ja Venäjän välisen historiallisen kehityksen erityispiirteet jäivät myös
syrjään Danielson-Kalmarin subjektiivisesti teoretisoidessa ”unioni”-käsitettä.76
Vanhan Suomen ”palauttamista” muun Suomen yhteyteen tarkastellut Danielson-Kalmari nosti lahjoitusmailla tapahtuneet rettelöt keskeisimmäksi Vanhan Suomen ja Suomen suuriruhtinaskunnan yhdistämisen taustatekijäksi.77 Vastaavaa tematiikkaa sivunneen E. G. Palménin
mukaan viranomaiset, venäläis-saksalaisetkin, joutuivat Vanhassa Suomessa usein vaikutusvaltaisia lahjoitusmaaomistajia vastaan alakynteen.
Vuoden 1826 asetus lahjoitusmailla olevien tilojen maanluonnon muuttumisesta kymmenen vuoden siirtymäajan jälkeen rälssimaaksi merkitsi
sitä, että ”se kansanluokka, jonka oikeus uhrattiin, eli hiljaisuudessa
toivoen, että rehellisyys lopuksi maan perisi”. Lahjoitusmaatalonpojat eivät kuitenkaan odottaneet ajan kulumista toimettomina. Mitä lähemmäs
määräajan umpeutuminen tuli, sitä enemmän virastoihin tuli talonpoikien valituksia, joita ei tahdottu ottaa lopulta edes vastaan. Määräajan
täytyttyä lahjoitusmaaisännät ryhtyivät häätämään viranomaisten avulla
”muka lain keinoin” alustalaisiaan. Ulkoinen järjestys palautettiin väkivalloin sillä seurauksella, että lähes satatuhatta ihmistä eli ikään kuin
lain suojan ulkopuolella. Palménin mukaan isäntien ja paikallisväestön
välinen suhde oli niin tulehtunut, että jälkimmäisiltä ”pyssyjen käyttäminen oli kielletty − kuten sanottiin, jotteivät metsät syty palamaan!”78
Danielson-Kalmarin ja Palménin näkemykset Vanhan Suomen lahjoitusmaatalonpoikien asemasta vastasivat näkökulmiltaan O. Hannikaisen
väitöskirjassaan Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18lla vuosisadalla (1888) luomaa kuvaa. Oman Maan artikkeleista poiketen Hannikaisen tutkimus ei sisältänyt kuitenkaan vahvaa kansallisen itsepuolustuksen retoriikkaa. Hannikainen selitti Vanhan Suomen ”häiriötilaa”
pragmaattisesti sekä omistus- ja vuokrasuhteiden epävakaudella ja sotaväenotoilla että talonpoikien kantaman kaikkinaisen taakan raskaudella.
Hannikainen pitäytyi pääasiassa Vanhan Suomen olojen historiallisessa
tarkastelussa eikä tavallisesti eksynyt tutkimusaikansa ulkopuolelle.79
kapinointi, separatismi ja Vastarinnan legitimiteetti
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O. A. Kallion tutkimus Viipurin läänin järjestämisestä muun Suomen yhteyteen (1901) käynnistyi periaatteessa siitä, mihin Hannikainen oli lopettanut oman työnsä. Kallio teki kuitenkin heti alussa näkökulmansa
tiettäväksi, sillä ”Kaakkois-Suomi oli jo niin paljon vieraantunut oikean
emonsa kodosta, että näytti sangen epäilyttävältä, tokko siitä enää voisi
Suomea sueta”.80
Vanhan Suomen lahjoitusmaakysymyksen merkitys oli Oman Maan
1900-luvun alun painoksissa ilmeinen. Esimerkin kautta oli yhtäältä
mahdollista kuvata suomalaiskansallisen itsetunnon kehittymistä ja toisaalta rinnastaa Vanhan Suomen asemaan kohdistetut vääryydet elettyyn
aikaan. Sekä Danielson-Kalmari että Palmén vihjasivat muun Suomen
kohtalon olevan Vanhan Suomen kaltainen, mikäli venäläisvaikutteita
ei kyettäisi torjumaan.81 Tarvetta autonomisen Suomen aseman puolustamiseen ei enää ollut kolmanteen painokseen tultaessa, mikä selittää
kyseisten tekstien jättämistä pois teossarjasta. Osasyynsä oli myös sillä,
että suuri osa Vanhan Suomen historiallisesta alueesta oli liitetty Pariisin rauhassa osaksi Neuvostoliittoa. Toisaalta Vanha Suomi -tutkimus oli
painunut unholaan 1800−1900-luvun vaihteen kultakauden jälkeen.82
Pääasiassa kansa-tematiikan kautta kahdessa ensimmäisessä painoksessa perusteltu suomalaisuus ja sen rakentaminen sai E. G. Palménin
suomalaisten itsenäisyystuumia käsitelleessä artikkelissa uusia vivahteita. Suomeen kotiutunut Sprengtporten-suku ja erityisesti entinen
kuninkaan luottomies, Ruotsissa myöhemmin maanpetturiksi todettu
G. M. Sprengtporten sai kunnian esiintyä itsenäisyysaatteen ”tienraivaajana”.83 J. R. Danielson oli aloittanut jo tutkimuksensa Wiipurin läänin
palauttaminen muun Suomen yhteyteen (1894) eräänlaisella prologilla
Sprengtportenista ja Anjalan miesten reunionituumista. Sprengtporten
ja hänen puolueystävänsä tavoittelivat Danielsonin mukaan kahta tarkoitusperää, Suomen kohottamista itsenäiseksi valtioksi ja menetettyjen alueiden takaisin saamista. Vaikka päämäärän saavuttaminen vaikutti mahdottomalta, virittämällä aina uudelleen Suomen valtioaatetta
Sprengtporten raivasi Danielsonin mielestä tietä yhteisrintamalle Porvoon valtiopäivillä.84
Oman Maan kolmanteen painokseen artikkelin suomalaisten itsenäisyyspyrkimyksistä kirjoittanut Martti Ruutu nosti Palménin tavoin G. M.
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Sprengtportenin itsenäisyystoiminnan keskeisimmäksi henkilöksi. Ruutu kuvasi Sprengtportenin kuitenkin miehenä, joka pyrki avaamaan toimillaan uusia ovia uralleen. Lopputulemana oli, että Sprengtportenin toimet merkitsivät ”auttamatta nousua laillista olotilaa vastaan”.85 Jatkosodan
aikaisen Valtion tiedotuslaitoksen propagandakoneiston keskushenkilöihin lukeutuneen Ruudun86 mukaan 1700-luvun puolivälin suomalaisten
erityistunne ei sisältänyt ajatusta irtautua Ruotsista. Elisabetin manifesti
oli tavanomainen toimenpide sotilaallisen hyökkäysvaiheen tukena, ja sen
tarkoitus oli suomalaisten vastarinnan laimentaminen. Ruutu tähdensi,
ettei hattujen sodan aikainen itsenäisyysajatus ollut suomalaisten oma
vaan paremminkin heille täysin outo, eikä manifestin sisältöön kiinnitetty huomiota ennen kuin Ruotsin tappio sodassa oli selvä.87 Palmén ohitti
manifestin 1900-luvun alussa lyhyesti toteamalla sen vähäisen vaikutuksen rahvaan mielipiteisiin. Kirjoitusajan laillisuustaistelunäkökulmasta
perustelu oli ilmeinen, sillä kuten Palmén muistutti, valtiopetoksen arvoinen oli jokainen itsenäisyystuumiin viittaava sanakin.88
1700-luvun lopun Suomessa esiin noussut tyytymättömyys Ruotsin
hallintoa kohtaan nähtiin Omassa Maassa jopa välttämättömyytenä kohti
itsenäisyyttä kehittymässä olleelle maalle. ”Suomen täytyi joutua irralleen Ruotsista, jotta ruotsalaisuuden ylivalta saattoi antaa tilaa suomalaisuuden pääsylle luonnollisiin oikeuksiinsa.”89 E. G. Palmén totesi jo
vuosien 1721 ja 1743 uusien rajanvetojen muuttaneen Suomen kansan
asemaa. Isonvihan vaikutuksia suomalaisten mielialoihin Ruotsia kohtaan tulkinnut Palmén katsoi, että ”yhteytemme kaiketi jo silloin olisi
höltynyt, jollei venäläisten sodassa osottama julmuus olisi pelottanut
ajattelemasta tulevaisuutta sellaisen vallan suojassa”.90
Kustaa III:n Venäjän sota oli taistelu sekä ulkoista vihollista että sisäisiä vihollisia vastaan. Ruuthin mukaan ”niitä vehkeitä, joita ennen
oli viritetty Ruotsin valtaneuvostossa ja valtiopäivillä, nyt jatkettiin,
miltei julkisella kapinalla itse sotaleirissä ja keskellä taisteluja”. ”Kapinallinen henki” huipentui muutamien ”itsenäisyysmiesten” aloitteesta
Venäjän keisarinnalle laadittuun kirjeeseen, jossa vaadittiin Suomen
entisiä maanääriä ja luvattiin Suomen kansan haluavan ikuista rauhaa
valtakuntien välille.91 Aulis J. Alasen mukaan Suomen kansa kuitenkin
paheksui Anjalan miesten toimintaa pientä, pääasiassa upseeri- ja kartakapinointi, separatismi ja Vastarinnan legitimiteetti
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nonomistajapiiriä lukuun ottamatta. Alanen seurasi tulkinnassaan Ruuthia, joka totesi talonpoikaissäädyn suomalaisjäsenten esittäneen kuninkaalle vuoden 1789 valtiopäivillä ”alamaisen uskollisuutensa tunteet”
sanoutuessaan irti kaikesta osallisuudesta itsenäisyysmiesten toimiin.92
Martti Ruudun mukaan aiemmin luotu kuva Anjalan miehistä itsenäisyysmiehinä oli harhaanjohtava. Tyytymättömyys ei kohdistunut
valtakunnallista yhteyttä vastaan, sillä Liikkalan kirjeen allekirjoittajat
sisällyttivät liittokirjaan vain yhteisen sodanvastaisen kantansa.93 Nykytulkinnan mukaan ulkopoliittinen spekulointi tai ”aristokraattinen
republikanismi” eivät yksin riitä selittämään Anjalan miesten toimintaa. Samalla vertailevien näkökulmien käyttö on pakottanut luopumaan
Suomen kansallisliikkeen ankarien ristiriitojen korostamisesta.94 E. G.
Palmén liennytti jo Oman Maan ensimmäisen painoksen päättäneessä,
muuten provokatiivisessa artikkelissaan ”Suomen kansan asema” kahtiajakoa suomalaisen rahvaan ja eliitin välillä tarkastelemalla aatelisia
sukupuita. Niiden mukaan suomalaisuus oli heikossa asemassa kapinoineiden Anjalan upseereiden joukossa.95
Suomalaisten tyytymättömyys yhteistä (ruotsalaista) hallintoa kohtaan sai huomiota myös 1810-luvun taitteessa käydyn Suomen sodan
aikana. Ruotsin kuninkaan Suomeen lähettämät kuulutukset, joissa
kehotettiin kansaa nousemaan ”yhteiseen vastarintaan maahantunkeutujia vastaan” eivät saaneet toivottua laajaa vastakaikua. Osmo Jussilan
mukaan talonpoikien vastarintamieliala esti venäläisten suunnitteleman
säätykokouksen järjestämisen Turussa. Vaikka valanvannonta tapahtui
usein vastahakoisesti, vannottiin uuden hallinnon vaatimat uskollisuudenvalat suurimmassa osassa Suomea. Perääntyvä sotaväki jopa kehotti
suomalaisia myöntyväisyyteen venäläishallintoa kohtaan. Sivistyneistö
oli talonpoikaisväestöä taipuvaisempi, ja Turun piispa julisti kiertokirjeessään valloittajaa vastaan suunnatut ”kansannousut rikollisiksi yrityksiksi”.96 Suhtautuminen suomalaiseen vastarintaan oli ristiriitaista läpi
kaikkien kolmen Oma Maa -painoksen. ”Kansa” esitettiin poikkeuksetta
lojaalina hallinnolleen, mutta separatististen aatteiden olemassaoloa ei
kielletty tai peitelty. Suhtautuminen 1700−1800-luvun alun suomalaiseen vastarintaan oli samanaikaisesti yhtäällä paheksuvaa ja toisaalla
sitä korostavaa.
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Kapina ja vapaussota: vastarintaa ja maanpetturuutta
Sortokausien ja niitä seuranneen vuoden 1918 tulkinnat ovat ehkä
selkeimmin poliittisesti profiloituneita ja paljastavat varsin avoimesti
Oman Maan kirjoittajien poliittiset antipatiat ja sympatiat.97 Tasapuolinen käsitys sortovuosista ja vuoden 1918 sodasta oli ymmärrettävästi
vielä vuosikymmenien päässä. Muunlaista historiakuvaa lähihistorian
tapahtumista konservatiivisilta, valkoisiin enemmän tai vähemmän kuuluneilta aikalaisilta ei ollut toki odotettavissakaan.
”Suomi saavutti tosin itsenäisyytensä virallisen tunnustuksen miekan iskutta, mutta se olisi hukkunut samalla kykenemättä säilyttämään saavuttamaansa voittoa, ellei isänmaataan rakastava, terve
kansanmies olisi sitä miekalla pelastanut ja herättänyt siten uudelleen henkiin Suomen kansallisen puolustusvoiman. − −Venäläinen bolsevikkirutto levisi Suomeen kylväen siemenensä maan
vastaanottavimpaan maaperään. Osa kansasta liittyi maan entisiin
verivihollisiin ja kohotti aseen − − laillista hallitusta vastaan ja
näin syntyi aseellinen yhteenotto venäläisiin liittyneiden ja heidän
apuunsa turvautuneiden ”punaisten” ja laillisen hallituksen puolesta aseisiin tarttuneiden ”valkoisten” välillä.”98
Omassa Maassa sisällissota oli kapina ja samalla vapaussota, kuten se
oli oikealle kallistuneen sivistyneistön tulkinnassa valtavirtaisesti aina
1960-luvulle saakka.99 Tulkinta ei ollut ehkä myöhemmillä vuosikymmenillä niin verevä kuin W. E. Tuompolta edellä siteerattu tekstikatkelma, mutta perusajatukset pysyivät samansuuntaisina. Tulkinnan
mukaan vapaussota oli itsenäisen, talonpoikaisen kansan nousu itäistä
sortajaa vastaan. Tässä muodossa vastarinta oli kansallinen voimannäyttö. Vain ”kansa” muodostui ongelmalliseksi, sillä osa siitä nousi väärällä
tavalla vastarintaan.
Punaisten toiminta ei ollut tässä tulkinnassa vastarintaa, eikä kyse
ollut valtataistelusta vaan viholliseen yhtymisestä, maanpetoksesta.
Tulkinta on lukittu ja liki raivoisan yksisilmäinen, jos sitä tarkastellaan
tämän päivän historiantutkimuksen näkökulmasta. Toisaalta meidän aikapinointi, separatismi ja Vastarinnan legitimiteetti
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kamme tulkinnat sisällissodasta ja erilaiset ”pyhäkouluselitykset”, kuten
uudempia tulkintoja on kritisoitu, näyttäytyisivät 1950-luvun tulkintaan
vihkiytyneelle epäilyttävän vasemmistolaisilta. Aivan viime vuosinakin
on selitetty monien nykyisten tulkintojen korostavan liikaa ”punaista totuutta.”100 Toisaalta Oman Maan välittämä vapaussotatulkinta näyttäytyy
nykyisen moniäänisen tulkinnan rinnalla yhtä lailla mustavalkoisena,
tarkastelee sitä sitten miten päin tahansa. Punaisten toiminta – kun sitä
ylipäänsä mainitaan – on vain ja ainoastaan ”itäistä tartuntaa” ja petosta,
valkoisten toiminta puolestaan itsenäisyyssenaatin ansiosta itsenäistyneen maan pelastamista.
Kun sodan perustutkimus oli vielä 1960-luvulle tultaessa pitkälti tekemättä, Oman Maankin tekstit elivät pitkälti poliittisten aikalaistulkintojen ja myyttien varassa. 1960-luvulle tultaessa oli olemassa oikeastaan
vasta kolme laajaa, lähinnä valkoisten toimintaa kuvailevaa sotahistoriallista yleisesitystä ja yksi lähinnä valkoisten suojeluskuntien organisoitumista 1917–1918 koskeva tutkimus.101 Sisällissodan historiakuva
monipuolistui seuraavan kahdenkymmenen vuoden kuluessa radikaalisti, mutta tässä vaiheessa elettiin vielä vahvasti puolustusasetelmiin
lukkiutuneiden aikalaistulkintojen kattamaa ”vanhaa hyvää aikaa,” jossa
Oman Maan tyyppisten teosten välittämä tulkinta ankkuroitui tiukasti
voittajien näkökulmaan.102
Vapaussotatulkinta eli yli toisen maailmansodan. 1920- ja 1950-luvun
Oman Maan painosten kieli oli tässä kysymyksessä samankaltaista, jos
kohta kolmannessa painoksessa hivenen hienostuneempaa: sanakäänteitä tosin hieman siloteltiin viimeisimmän sodan jälkeisessä uudessa tilanteessa. Vanhan polven tulkinnoissa saattoi silti nähdä kaikuja
1920-luvulta, kuten Paavo Virkkusen toteamuksessa, jonka mukaan
”– – anarkian ja sekasorron tartunta oli levinnyt Venäjältä Suomeen.
– – Suomessa muodostetut punakaartit antoivat kannatuksensa bolsevikkivallankumoukselle – – ”103 Kiinnostavaa on nähdä tulkinnan ylittävän sivistyneistön poliittiset raja-aidat. Kuten sosialidemokraattisen
puolueen, myös työväenliikkeen sivistyneistön oli tulkittava 1920-luvulta alkaen kapina virallisissa yhteyksissä valkoisen historiankirjoituksen
mukaisesti tullakseen hyväksytyksi ja salonkikelpoiseksi. Tämä linja näkyi toisen maailmansodan jälkeisissä tieteellisissä tulkinnoissa, ennen
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muuta Juhani Paasivirran teksteissä.104 Samalla linjalla oli Omaan Maahan kirjoittanut ministeri R. H. Oittinen, kun hän kuvasi suomalaista
työväenliikettä vuosien 1917–1918 tapahtumissa: ”Suurin syy avoimen
selkkauksen syntymiseen oli sillä, että bolshevikit olivat saaneet vallan
Venäjällä ja rohkaisivat Suomen kiihkeitä aineksia aseita ja muuta apua
antamalla.”105
Sisällissodan ensimmäisissä historiantulkinnoissa ja niiden seestyneissä laineissa 1950-luvulla nähdään lisäksi pettymys, jonka kirjallisuudentutkimus aikanaan rakensi yhdeksi sivistyneistön tulkinnaksi
vuoden 1918 katastrofista.106 Tulkinnassa sivistystä, demokratiaa ja yhteiskunnallista tasa-arvoa saarnannut liike oli johtanut kannattajansa
harhaan, kun se oli sortunut verisen diktatuurin kannattajaksi. Samalla loukatuksi tulemisen tunteet peittivät alleen ääneen lausumattomia
asioita. Jokainen aikalaistodistaja tunsi sen mustan häpeän, joka keväällä 1918 oli tahrannut valkoisen voiton, ja lyhyen aikaa toisen maailmansodan jälkeen punainen kärsimyshistoria oli saanut laajempaakin
julkisuutta.107 Oppikirjoihin ja Oman Maan kaltaisiin julkaisuihin tarvittiin tämän kokemuksen pelottamien konservatiivien ja asevelisosialistien käsityksen mukaan edelleen myytti vapaussodasta. Hyökkäys oli
paras puolustus myös aikalaisten harrastamassa historiantulkinnassa.
Kiinnostavaa Oman Maan teksteissä on tulkinnan kiveen hakattu yhtenäisyys; edes selkeästi eri poliittista kantaa edustavat kirjoittajat eivät
tehneet vapaussotatulkintaan omia reunamerkintöjään vaan hyväksyivät
sen miltei sellaisenaan.

Itsenäinen pohjalainen talonpoika
Eräs vapaussotatulkinnan keskeinen elementti oli käsitys Etelä-Pohjanmaasta vapaussodan lähtökohtana talonpoikaisine suojeluskuntajoukkoineen, jotka nousivat vastarintaan ja riisuivat aseista Suomeen sijoitetut Venäjän armeijan joukko-osastot. Oman Maan kirjoittajien tulkinta
ei tehnyt tästä poikkeusta, kun pohjalainen talonpoika nostettiin esiin
vapaussotatulkinnan vuoksi. Myöhempi tulkinta on sijoittanut nämä tapahtumat osaksi sodan puhkeamiseen liittyvää monimutkaista valtataiskapinointi, separatismi ja Vastarinnan legitimiteetti
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telua, jossa väkivallan eskaloitumisen kannalta merkittävämmässä roolissa olivat eri puolilla Etelä-Suomea tapahtuneet punakaartien ja suojeluskuntalaisten väliset aseelliset kahakat. Uudempi tutkimus on myös
kaventanut Pohjanmaan aseistariisunnan urhoollisuutta selvittämällä,
että pääosa aseistariisunnasta tapahtui suojeluskuntajoukkojen ja venäläisen sotaväen päällystön kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena.108
Vielä Oman Maan kirjoitusaikaan Pohjanmaan venäläisten joukkojen
aseistariisunta antoi sodasta sen voittajille ja voittajiin samaistuneille
oikeamman kuvan kuin Etelä- ja Itä-Suomen punakaartien ja suojeluskuntajoukkojen samanaikaiset välienselvittelyt, joissa oli ikävä sisäisen
sodan sivumaku.
Kahden ensimmäisen painoksen nuijasotaa käsittelevissä artikkeleissa Pohjanmaan yhteiskunnallista rakennetta ja kansanluontoa korostettiin niin samaan tapaan kuin vuoden 1918 vapaussotaa ja kapinaa
analysoitaessa, ettei kyse ollut pelkästä sattumasta. Toisessa painoksessa
Pohjanmaasta kirjoittanut Vilho Annala näki alueen yhteiskuntataloudelliset olojen kehittyneen ”onnekkaampaan” suuntaan kuin muualla
Suomessa – tarkoittaen itsenäisen talonpoikaisluokan vakaita oloja – ja
selitti tällä Pohjanmaan merkittävää roolia vapaussodan kulussa ja loppuratkaisussa. Annalan mukaan ”nykyisen kuohunta-ajan nostattama
kiihoitus yhteiskuntaa vastaan ei ole saavuttanut sanottavaa vastakaikua
tässä osassa maatamme”. 109 Annala selittää tätä herraskartanoiden ja
muonamies-torpparilaitoksen puuttumisella, koska näin Pohjanmaalle
ei ollut päässyt syntymään juopaa omistavan ja vähävaraisen kansanosan
väliin. Mikä sitten vaikutti itäisen Suomen kapinaan, siellä kun ei ollut
herraskartanoitakaan häiriöksi asti, jää epäselväksi.

Jääkäriliike aidon vapaudentahdon ilmentymänä
Jos vuoden 1918 sodan käsittelyssä olikin omat karikkonsa, jääkäriliike sen sijaan näyttäytyi tekstien valossa vuosisataisessa jatkumossa
luonnollisena ja loogisena ilmiönä; se oli ”viimeinen ja onnistunut itsenäisyyspyrkimyksien ilmenemismuoto.”110 Verrattuna sisällissodan
kansan jakautumista korostavaan luonteeseen ja aktivistien yksinäiseen
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kamppailuun jääkäriliike täytti 1920-luvun (porvarillista) lähihistorian
konsensustulkintaa vaativan aukon. Siinä kansa näytti olleen mukana
laajana rintamana aina työmiehistä akateemisen loppututkinnon suorittaneisiin ja yliopisto-opiskelijoihin saakka.111
Oman Maan kaksi jääkäriliikettä käsittelevää tekstiä muodostavat
mielenkiintoisen parin. Kummankin artikkelin kirjoittaja edusti aikalaiskokemusta raskaimmillaan; 1920-luvun version W. E. Tuompo ja
1950-luvun version K. L. Oesch olivat kumpikin jääkärien aatelia. He
olivat ensimmäiselle jääkärikurssille lähteneitä pfadfindereitä, jääkärien
pääjoukon mukana helmikuussa 1918 Suomeen palanneita ja vieläpä
omia joukko-osastoja sisällissodassa johtaneita ammattiupseereita.
Tuompon ja Oeschin kohtalot noudattelivat myöhemminkin samoja
latuja. Oesch joutui jatkosodan jälkeen syytteeseen ja tuomituksi sotarikoksista, Tuompo puolestaan oli valvontakomission ”sotarikollisten”
listalla, minkä vuoksi hän siirtyi vuosiksi Ruotsiin. Sieltä palattuaan
hänkään ei enää jatkanut puolustusvoimien palveluksessa. Oesch ja
Tuompo olivat mitä puhtaimpia valkoisen jääkäri-Suomen edustajia: he
eivät olleet ääriliikkeiden kannattajia vaan konservatiivis-isänmaallisen
valkoisen Suomen kantajoukkoa, joka oli aina valmiina vaaran uhatessa. Tämä elämänasenne heijastui heidän käsityksiinsä ja esittämiinsä
historiantulkintoihin.
Niin Tuompon kuin Oeschin tekstit korostavat jääkäriliikettä ”kansan” itsenäistymistahdon ilmentymänä. Kansaa ei käsitteistetty tarkoittamaan mitään erityistä ryhmää, vaan sillä pyrittiin tarkoittamaan Suomea
kansakokonaisuutena. Tulkinnan voi sanoa perustuvan paitsi syvään
aikalaiskokemukseen, myös jälleen kerran siihen, ettei varsinaista laajempaa historian tulkintaa vielä ollut olemassa. Oli vain eri poliittisten
ryhmien poliittisia käsityksiä lähihistorian tapahtumista, joista Tuompon konservatiivinen tulkinta nyt pääsi esille. Tuompon tekstin kirjoitushetkellä oli olemassa vasta jääkärien omia muistelmateoksia – muun
muassa Tuompon itsensä laatima kaksiosainen jääkärikuvaus, jonka
vuoksi Tuompo lienee valittu Oman Maan kirjoittajakaartiin – ja joitakin
yleisesityksiä, joissa jääkärien toiminnalle oli jo annettu joitakin yleisiä
tulkintoja. Sellainen oli esimerkiksi samana vuonna (1920) ilmestynyt
Arno Jaatisen ja Emerik Olsonin Suomen Jääkärit 1–2. Oeschin artikkelin
kapinointi, separatismi ja Vastarinnan legitimiteetti

329

kirjoitusajankohtana 1950-luvun lopulla ei tilanne historiantulkintojen
osalta ollut juuri tämän parempi, sillä edellä mainittujen teosten lisäksi
oli oikeastaan olemassa vasta Olof Enckellin laatima suppea jääkäriliikkeen yleishistoria Jääkärien tarina (1950).112
Jääkäriliikkeen kuvaus on aikalaiskokemuksen ja vähäisten teosten valossa molemmissa teksteissä vahvasti kronologinen edeten sortovuosien
kuvauksesta jääkärien pääjoukon paluuseen Vaasaan helmikuun lopulla
1918. Venäläinen sorto oli toiminnan lähtökohta. Tuompon mukaan jääkäriliike ”syntyi olojen pakotuksesta isänmaataan rakastavan nuorison
sydämissä ja tarkoituksena oli asevoimin auttaa sitä asiaa, jota vanhemman polven ”passiivinen vastarinta” ei näyttänyt kykenevän saavan onnelliseen ratkaisuun”.113 Oesch korosti venäläisten sorron sijaan yksilöitä.
Vika ei siten ollut Venäjässä sinänsä, vaan sen edustajissa: ”kenraalikuvernööri Bobrikovin edustaman häikäilemättömän sortopolitiikan jatkuessa alkoi – – eräissä kansamme piireissä voittaa alaa vaatimus, että
Suomen oli kokonaan päästävä eroon Venäjästä.”114 Se, millaisen venäläisen establishmentin edustajan kanssa suomalaiset joutuivat kulloinkin
tekemisiin ja mitkä olivat sen vaikutukset asioiden etenemiseen oli ajankohtainen aihe myös 1950-luvun jälkipuoliskon maailmassa.
Kummassakin tekstissä korostettiin kansaa yhtenä toimijana, vaikkakin Oesch teki pienen mutta huomionarvoisen tarkennuksen. Hänen
mukaansa kansasta vain sen eräät piirit toimivat, ei koko kansa. Oesch
mainitsi – tosin ohimennen – suomalaisten itsenäisyyspyrkimyksiin liittyneen yleisen epävarmuuden, joka oli itse asiassa erittäin merkittävä
tekijä. Se oli kuitenkin seikka, joka sortovuosikronikoinnissa tavattiin
yleensä unohtaa yhtenäisyyden nimissä. Oeschin mukaan ”[e]ri puolueisiin otettu kosketus osoitti, että vanhempien puoluemiesten asenne
aktiivisen toiminnan valmistelemiseen päämääränä irrottautuminen
Venäjästä oli täysin kielteinen”.115
Tuompon ”kansan” sijaan Oeschin tekstissä nousi keskeiseksi toimijaksi ylioppilasnuoriso: ”Nyt tuli nuoren akateemisen polven keskuudessa pelastuksen ainoana mahdollisuutena yhä voimakkaammin esiin
ajatus aktiivisen toiminnan välttämättömyydestä sortajaa vastaan. Koska
sortaja oli pannut lain pois viralta ja vieras mahti polkenut maahan kaikki, mikä oli ollut pyhää ja arvokasta, tuli nuorten tunnuslauseeksi: irti
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Venäjästä, Suomi itsenäiseksi.”116 Tuompolla kansa toimi yhtenäisenä,
ja uhka yhtenäisille suunnitelmille sen sijaan tuli ulkoa – paitsi idästä, myös lännestä. Hänen tekstissään painotettiin 1920-luvun päivänpoliittisten kiistojen innoittamana sitä, kuinka Ruotsi pyrki pysymään
suomalaisten itsenäisyyspyrkimysten suhteen passiivisena. Tuompon
mukaan Ruotsi suhtautui aktivistien separatistisiin pyrkimyksiin ”välinpitämättömästi, melkeinpä vihamielisesti.”117
Sekä Tuompo että Oesch pysäyttivät tarinansa jääkärien kotiinpaluuseen sisällissodan alkupäivinä helmikuussa 1918. On mielenkiintoista,
että jääkäriliikkeen käsittely katkaistiin tekstissä tilanteeseen, josta ”vapaustaistelu”, jota varten jääkärit ovat kouluttautuneet, vasta alkoi. Syy
voi olla sekä tekninen, sillä itse sotaa käsitellään eri artikkeleissa, että
taktinen, koska jääkärien taistelu suomalaisia vastaan heidän vapauttaessaan Suomen olisi ollut selityksen edellyttävä asia. Mistä ei kannattanut
puhua, oli hyvä vaieta.
Jääkärit joutuivat pian paluunsa jälkeen niin sanottuun jääkärikonfliktiin valkoisen armeijan ylipäällikön kanssa, ja maan vapauttamiseen
tähdänneestä sotaretkestä tuli jääkäreille erilainen tehtävä kuin mitä
alun perin oli suunniteltu. Tämäkään tehtävänmuutos ei tapahtunut
kitkatta. Sekä Tuompo että Oesch nostivat jääkäriliikkeen ratkaisevaksi
tekijäksi itsenäistymiselle tavalla, jossa kiteytyy paljon jääkärien ajattelusta vain hieman eri muotoiluna: ”Suomalaisten aseellista voimaa ei
tarvittu itsenäisyyden julistukseen, mutta sitä tarvittiin sen pelastamiseen ja turvaamiseen.”118 Oesch esitti saman ajatuksen seuraavasti: ”Käsi
kädessä kulkeneet itsenäisyys- ja jääkäriliike olivat tosin muokanneet
maaperän ja ratkaisevalla tavalla myötävaikuttaneet itsenäisyysajatuksen kypsymiseen. Vapaussodan alettua oli vaikein ja ratkaisevin vaihe
– Suomen vapauden ja itsenäisyyden sinetöiminen ja turvaaminen – nyt
jääkäreillä edessä.”119
Kumpaankin tekstiin oli sisäänrakennettuna ajatus, jonka mukaan
poliitikkojen työllä ei ole merkitystä ilman sotilaallista voimaa. Tämä perustui vuoden 1918 sodan antamaan kokemukseen: sotaa käytiin, vastarintaa tehtiin ja sitä tukahdutettiin, aika ajoin jopa kummankin sotivan
osapuolen poliitikoista ja näiden vastaan hangoittelevista mielipiteistä
huolimatta.
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Lopuksi
Oman Maan historiakuvassa vastarinta oli keskeisessä roolissa suomalaisuuden ja suomalaisen kansan rakentumisessa. Itsenäisen Suomen
luominen vaati vastarintaa, ja tämä näkemys heijastui kuvaukseen
menneistä vuosisadoista ja oikeuksiaan puolustavista talonpojista. Kurinalaisten alamaisten ihanteesta huolimatta vastarinta nähtiin tietyissä
tilanteissa oikeutettuna. Tällaisina ajanjaksoina teossarjassa nostetaan
esiin erityisesti nuijasota sekä 1700-luvun tapahtumat. Sen sijaan itsenäisen Suomen hallintoa kohtaan suuntautunut ”kapina” leimattiin
maanpetturuudeksi. Se sekä osoittaa vastarinnan muuttumista uhkaavaksi ja kielteiseksi uudenlaisessa institutionaalisessa ja valtiollisessa
kokonaisuudessa että todistaa alamaisuuden muuttumisesta kansalaisuudeksi.
Kansallisen identiteetin rakentaminen, yhteishengen nostattaminen
ja jopa vastarintamielialan luominen olivat Oman Maan ensimmäisen
painoksen aikaan keskeisissä rooleissa. Suhteessa tähän päämäärään
vastarinnan merkitys Suomen kansan historiassa näyttäytyi Omassa
Maassa yllättävänkin pienenä. Nuijasota toki nostettiin esiin keskeisenä
suomalaisen talonpoikaisen oikeustajun ja soturikunnon osoittajana,
mutta koska ajallinen etäisyys tapahtumiin oli suuri ja nuijasodasta voitiin syyttää Kaarle-herttuaa ja Klaus Flemingiä, sillä ei ollut näennäisesti
minkäänlaista kytköstä päivänpolttaviin poliittisiin kysymyksiin 1900-luvun alussa. Nuijasota oli kuitenkin kertomus sisukkaasta suomalaisesta
kansasta, joka nousi aseisiin sortohallintoa vastaan omien talonpoikaisjohtajiensa johdolla. Sellaisenaan se oli toki omiaan pönkittämään suomalaista itsetuntoa ja luomaan kuvaa suomalaisesta kansallisuudesta.
Talonpoikien uskollisuutta esivallalle ei kyseenalaistettu, vaan heidän
lojaalisuuttaan lailliselle kuninkaalle korostettiin.
Vielä pikkuvihankin kohdalla talonpoikaisten johtajien merkitys nostettiin esiin ja korostettiin vastarinnan oikeutusta. Tämä näkemys leimaa erityisesti ensimmäistä painosta, jossa talonpojat nähtiin oikeana
Suomen kansana, joka oli uskollinen esivallalleen mutta pakotettu nousemaan vastarintaan epäoikeudenmukaisuutta ja sortoa kohdatessaan.
Tyypillistä erityisesti 1900-luvun alun artikkeleille on, että tapahtumat
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puhuvat itse puolestaan ja vastarinta löytyy ennen muuta valituista teemoista ja tekstien sisällöstä, mutta vain harvoin kirjoittajan tulkinnoista.
Kolmannessa painoksessa nuijasota, 1700-luvun alkupuolen tapahtumat sekä lahjoitusmaakysymys eivät enää olleet yhtä ajankohtaisia tai
käyttökelpoisia poliittisten allegorioiden luomiseen kuin 1900-luvun
alussa, minkä vuoksi ne saivat antaa tilaa muille aiheille. Yhtenäisen
suomalaisen kansan illuusio oli särkynyt vuonna 1918 ja kolmannen
painoksen teksteissä poliittisuus läpäisee vastarinnan käsitteen. Omassa
Maassa vastarinta kiertyy erityisesti vuoden 1918 tapahtumien ympärille
heijastellen voittajien historiaa, jossa punaiset kapinoivat ja valkoiset kävivät vapaussotaa. Huomionarvoista on Pohjanmaan roolin korostuminen vastarinnassa aina nuijasodasta vapaussotaan: Pohjanmaa oli Oman
Maan kirjoittajille suomalaisen, tasa-arvoisen talonpoikaisyhteiskunnan
ydinaluetta, jossa epäoikeudenmukaisuuksiin tartuttiin ja johdettiin
koko Suomen kansa vastarintaan.
Vastarinta ei kuitenkaan rajoittunut Omassa Maassa yksinomaan artikkeleihin, vaan sen voi nähdä sisäänrakentuneena koko teossarjaan.
Useat kirjoittajista, kuten jääkäreistä kirjoittanut K. L. Oesch ja muun
muassa Suomen tasavallan presidenteistä kirjoittanut pääministeri Edwin Linkomies olivat toisen maailmansodan jälkeen sotaan liittyvistä
teoista tuomittuja – tavallaan persona non gratoja – mutta silti heidän
historianäkemyksensä otettiin mukaan laajalti suomalaiseen historiakuvaan vaikuttaneeseen yleisteokseen.
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Summary
Antti Räihä and Petri Karonen

the construction of national institutions:
the finnish interpretation of history in a series
of nonfiction books entitled Oma maa, 1900−1960

Oma Maa and the Finnish interpretation of history
In this article collection, the Finnish interpretation of history will be illustrated by way of three editions of a series of nonfiction books entitled
Oma Maa [One’s own country]. The focus of our analysis is on what
kind of interpretation of Finnish history, and hence also the contemporary period, particularly with regard to institutions was presented to the
Finnish public in the early and mid-20th century. This anthology makes
a contribution not only to historiography but also to studies in cultural
and political history. Various themes related to institutions in Finland
will be examined in order to ascertain what was written and why, and
what was left out; for example how the creation and construction of the
Finnish health care system, public administration, military organizations and the school system were described and explained. The concept
‘institution’ in this context embraces both central official and unofficial
societal organizations and bureaus as well as social, economic and cultural characteristics of life and structures of the exercise of governmental and political power.
334 antti räihä and petri karonen

Three editions of the Oma Maa series (published at the beginning
of the 1900s, in the 1920s and in the 1950s) compose a framework of
source materials for the articles in this anthology. As was the common
practice at that time, Oma Maa was published in the early 20th century
in the form of booklets (each 16 pages in length) at an affordable price:
one mark per booklet. From the perspective of studying institutions,
the three editions of Oma Maa offer an extensive complex of issues
and a large number of different of features to examine. According to
Oma Maa’s exhaustive indexes, at least half of the content of the articles and so-called “commemorative events” in all three editions are
focused more or less on institutions and organizations and their functions. Quantitatively, there were no great changes between the editions
from the institutional perspective. Oma Maa was an important publication that was addressed to the Finnish-speaking population. It satisfied
the call for Finnish nonfiction literature at the turn of the 19th and
20th centuries, and at the same time it both constructed and above all
defended the Finnish nationalist interpretation of history. The authors
of Oma Maa, who were well established scholars and experts in their
fields, through their writings contributed to the creation of the Finnish
interpretation of history and state building. The fact that Oma Maa was
widely read among the Finnish population enhances its importance as
primary source material.
In addition to the institutional perspective, this anthology has a
strong historiographical focus. The writings in Oma Maa are taken as a
product of their age and based on the premises of it. The authors of The
construction of national institutions have from the outset of the project
been well aware of the challenges attaching to this research subject.
The three editions of Oma Maa were published over the course of half a
century, and in that time the world, and Finland as a part of it, changed
greatly. Moreover, the general approach of this anthology, in which institutions and organizations are taken as the frame of reference and the
subject of the research, forces the researchers to take note at least in
theory of the last thousand years of history and make relevant interpretations of the period in question, or then, conversely, to highlight issues
and phenomena which, for one reason or another, could not be handled
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at the time. Although the articles in this anthology deal with many of the
most pertinent historiographical debates and points of contention from
the early 20th century to the present day, we must humbly concede that
not all have been included.
The publication of the first edition of Oma Maa (six volumes, editorin-chief Professor, Ernst Gustaf Palmén) at the beginning of the 1900s
was closely linked to the concurrent political measures being taken by
the Russian government in the autonomous Grand Duchy of Finland.
The Russian policy of “standardization” (also known as Russification)
focused especially on Finnish institutions and organizations. For the
Finnish people, this policy meant that their “own” institutions were to be
changed into “foreign” ones that resembled their Russian counterparts.
The publication of the first edition of Oma Maa was above all a project
that was connected to the threatened status of Finnish institutions: it
highlighted the history of these institutions, and at the same time it
sought to create Finnish solidarity and opposition to the Russification
policy. Most of the articles in Oma Maa’s first edition were written by
educated, nationalist adherents of the Fennoman movement, politically
and culturally active persons and members of the national elite like E.G.
Palmén. The second edition of Oma Maa (six volumes, editors Professor
Kaarle Krohn et al.) was published after Finland became independent
in 1917 and the Finnish Civil War (1918) had ended. The third edition
(twelve volumes, editor-in-chief Professor Edwin Linkomies, a former
prime minister) was published in the 1950s and early 1960s, when Finland was recovering from defeats in the Finnish Winter War (1939–40)
and the Continuation War (1941–44) waged against the Soviet Union.
Oma Maa provides an interesting complex of source material extending over half a century and offering an opportunity to analyze the
processes of change and continuity that took place in that period. The
authors of The construction of national institutions are well aware that the
separate editions of Oma Maa contain various political messages and
metaphors which are used to describe and to make understandable certain institutions and their functions during turbulent times in the 20th
century. Finnish historical research between the World Wars aimed to
make the state the central agent in Finnish history. Before Finland be336 antti räihä and petri karonen

came a state in its own right, the subject of Finnish historical research
had been an independent administrative entity: “the Finnish people”.
It was not possible for Finland as an autonomous Grand Duchy of the
Russian Empire to have a national-governmental history as a state, but
the Finnish people could be given a glorious and solid history.
In The construction of national institutions, the articles of Oma Maa
serve concurrently as a subject of research, as source material and as a
store of facts. This kind of procedure has not been usual in historical
research in Finland. The purpose is not to trace the phenomena under
examination from the past to the present but to examine them from the
point of view of the present day so that the impressions and attitudes of
the people of the times are understood and explained with the help of
present-day knowledge. This anthology is not based on any single method or theory; rather the authors exploit their wide spectrum of expertise and employ a variety of approaches. However, although the source
materials are interpreted from various perspectives, the articles of this
anthology are united by the employment of close-reading as a research
method. This kind of approach makes possible an in-depth analysis of
the sources, an elucidation of the narrative structures and an explication
of differences in shades of meaning resulting from interpretations based
on different approaches. All of the authors in this anthology have used
the three editions of Oma Maa as their primary source material, i.e. all
of them have read the same material from different perspectives.
Though the articles of this book are divided in three thematic sections (The construction of organizations of power; State, religion, nation; Interaction, consciousness, conflicts), they are in continual interplay with each other. This anthology offers a general view of the Finnish
interpretation of history from the beginning of the 20th century to the
1960s. However, the authors of the articles recognize that it is often
impossible to make totally uncontroversial conclusions since the source
material is vast. In addition to an analysis of the source material, the
articles in The construction of national institutions are based on mutual
comparison and analysis using an extensive examination of research
literature both from the times of the publication of Oma Maa and from
the present day. By observing whether some fact or some subject seems
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to be missing from Oma Maa, it is possible find out what Oma Maa’s
interpretation of history included and what it excluded.

The construction of organizations of power
The first and the second editions of Oma Maa concentrated on the
special nature of Finnishness vis-à-vis Sweden and Russia. Especially
in the comparisons with Russia, the Finnish people was described as
totally different, and Finland was represented in its entirety as a more
developed entity with regard to its institutions and organizations. Even
though E.G. Palmén occasionally made trenchant criticisms of Sweden,
he took it as a basic axiom that the conservation of the long association with the Swedish judicial and legal systems after Finland became
part of the Russian Empire in 1809 was to be an unforeseen blessing
for Finland and the Finns. The reasons for Finland’s more advanced
(administrative) development were tightly bound up with Finnish institutions and their activities. In examining Finland in the administrative
context, it was inevitable that the people was ignored as an agent. The
language feud at the turn of the 19th and 20th centuries, the different
aspirations of the Finnish Party and the Young Finnish Party and finally
the wounds in national unity caused by the Civil War in 1918 did not
make it possible to analyze in any greater depth the people as a collective administrative agent in the first two editions of Oma Maa. Only
in the third edition in the 1950s was it stated that Finnish nationalism
did not grow at the same speed as the country’s own institutions. (Petri
Karonen and Antti Räihä: Valtion synty, resurssit ja kehitys [The state: its
birth, resources and development])
The independence of Finland was seen as a slow but consistent centuries-long process. The articles in Oma Maa commonly adhered to the
view that the birth of Finland as a state dated back to around 1809.
The Diet of Porvoo (1809), in particular, was emphasized, since it was
on that occasion that Tsar Alexander I guaranteed the constitution of
Finland. The biggest threats to the existence of Finland were periods of
Russian oppression at the turn of the 19th and 20th centuries and cer338 antti räihä and petri karonen

tain events after the declaration of independence in December 1917. In
Oma Maa, Finland as a geographical, and in particular a constitutional,
entity replaced portraits of it as an economic unit. None of the three editions of Oma Maa explained clearly and simply to the readers which had
been the most important basic tasks of the state over the preceding years
and centuries. The establishment of organizations and institutions in
Finland as an autonomous Grand Duchy, the independence of Finland
and the costs caused by the Civil War received special attention in Oma
Maa, but the procurement of financial resources to fund administrative
functions was ignored. (Petri Karonen and Antti Räihä, Op. cit.)
In the third edition of Oma Maa, the general focus vis-á-vis the earlier editions shifted towards the present. The change in perspective
was reflected particularly in articles concerning the state economy.
Governmental power and the state authorities’ activities were seen as
crucial factors enabling the development of society. However, the flip
side was an exponential growth in public expenditure. The state’s use
of loans to finance the constantly growing number of undertakings was
seen as an unacceptable solution. The state as the source of ideological
and material support and security for its citizens (subjects) became in
Oma Maa’s descriptions in the latter half of the 20th century an agent
that was totally reliant on its citizens. (Petri Karonen and Antti Räihä,
Op. cit.)
The church was, according to Jari Eilola and Kirsi Salonen, seen
positively as an institution in all three editions of Oma Maa, though
its rigidity and resistance to change were occasionally highlighted. The
interpretations of the role of the church also remained strikingly identical in all these editions. This attitude can be explained by the widely
shared convictions of the authors of the texts in Oma Maa. The church
was seen as a power that generated and held society (i.e. the nation)
together above all at the educational and moral levels. The church and
religion provided people with spiritual guidance, sometimes in a slightly
coercive manner but always with the people’s interests at heart; with the
help some direction the people could be civilized and educated. (Jari
Eilola and Kirsi Salonen: Kirkko ja uskonto kansakunnan selkärankana
[The backbone of the nation: the church and religion])
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In connection with the church and its position in people’s lives, Jari
Eilola and Heli Valtonen show that the Oma Maa texts contain contradictory discourses concerning the family On the one hand, the discussion dealing with the transition from pre-modern patriarchalism to
modern individualism and equality and on the other attitudes to family
privacy and “natural” gender distinctions, factors which had social and
judicial impacts. For the authors of Oma Maa, it was obvious that the
“old world” and the “old order” were disappearing, but no one knew
what was to come in their place. The texts, written mostly by the leading figures in society, e.g. members of the Finnish Party, told about
attempts to create a new system that in the future would secure the
old positions of the establishment in the civic society that was under
construction. The articles in the first two editions of Oma Maa can be
seen as a construction of the identity of the middle and upper classes,
in which new courses of action and mindsets were defined in order to
provide a basis for the foundation of the new civic society. All in all, the
writings reflected the prevailing societal hegemony and gender distinctions more than the strategies and struggles of the people of the time
to alter conditions. (Jari Eilola and Heli Valtonen: Perheen sääntely modernisoituvassa Suomessa [The regulation of the family in a modernizing
Finland])

State, religion, nation
According to Ulla Koskinen and Piia Einonen, in the first and the second editions of Oma Maa, the state administration was manifested first
and foremost as a mechanism shaped both by the laws, statutes and
orders and by the personal activities of individual civil servants, whereas
in the third edition the (collective) agent was a bureaucracy composed
of faceless officials. The plethora of the profiles of officials in the earlier
editions of Oma Maa emphasizes the patrimonial features that unquestionably characterized the administrative system in the early modern
period. At the same time, such presentations fit well with Oma Maa´s
public educational purpose since the history of individuals was seen as
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an interesting, easy and instructive way to communicate information.
Local government appeared in Oma Maa as a Finnish institution whose
roots lay deep in a Finnish society that was constituted by free landholding peasants. The emphasis on the stability of local government
from the Middle Ages to the 19th century strongly reflected the dominant ideology and defensive narrative of the Finnish interpretation of
history. (Ulla Koskinen and Piia Einonen: Hallinnon sankarilliset yksilöt
ja kasvoton koneisto [Heroic individuals in administration and a faceless
administrative machinery])
The wars in which Finland had been engaged and the military establishment, for their part, were unfailingly described in Oma Maa’s
texts as fulfilling in terms of a general obligation to defend the nation.
A study of the different texts in the three volumes of Oma Maa makes
it clear that that the military establishment was seen as embodying a
long, important and unbroken tradition. It had been men’s duty to defend their people and nation. Despite changes in the organizations, their
activities were always described as taking place in a context of political
vulnerability and as representing an historic struggle and a willingness
to defend and make sacrifices for their country. Finland was represented
more or less in all these contexts as an innocent party that had to combat the scourges caused by alien conquerors and aggressors. The purpose of the Finnish army was to defend the nation, not to attack others.
The national defence served, in a way, as an analogy for the defence of
the Finnish national history. (Petri Karonen and Nils Erik Villstrand:
Sotilaskansan tuskainen taival [The painful journey of a warrior nation])
Marko Tikka and Jari Eilola in their article emphasize the fact that
jurisprudence was – together with history – one of the most politicized
branches of learning in Finland at the beginning of the 20th century.
The concept of jurisprudence embodied domestic and foreign politics
as well as aspects of social politics. In the 1950s, the descriptions of
jurisprudence changed in Oma Maa’s writings. This change interestingly reflects not only the time itself but also the prevailing conceptions
of history. At the beginning of the 20th century, Swedish law was presented as an incontestably better choice than its Russian counterpart,
especially when it was interpreted through the peoples’ sense of justice.
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Oma Maa did not differ from the general constitutional rhetoric of the
time, according to which, in the prevailing situation the peoples’ rights
were trampled on although the Swedish system of law was supposed to
be in force to defend the people’s need for and sense of justice. (Marko
Tikka and Jari Eilola: Lakien synty ja oikeudenkäytön ihanteet [The birth
of laws and the ideals of jurisdiction])
As Minna Harjula shows, Oma Maa constructed a quite consistent
narrative of the development of Finnish health care and social security,
and the same interpretation became established in popular representations of the subject. The construction of a health care system was described as an evolution that began in the 19th century with endeavours
to combat epidemics, continuing into the beginning of the 20th century
with the fight against tuberculosis and the creation in the 1940s of a
system of child health centres and culminating in the mid-20th century
with the building of a network of hospitals. The construction of the
social security institution, for its part, consisted in the gradual replacement of the poor relief system with practices based on insurance and
allowances. It is obvious that the development of the social welfare and
health care systems was a constitutive part of the heroic myth of the
Finnish people coping after the war in the face of the post-war privations. (Minna Harjula: Terveys ja sosiaaliturva kansakunnan rakentajina
[Health and social welfare as nation-builders])

Interaction, consciousness, conflicts
Finland as an autonomous state was also a recurrent theme in the first
two editions of Oma Maa in its descriptions of the history of the representation of the people and parliament. This theme was manifested
in discreet allusions to the government of the state and the legislature,
which were very often based on observations of practices that originated in the era when Finland was part of the Swedish realm. However, the Swedish legacy was not overemphasized with regard to the
system of representation since a deeper analysis would have brought
out Finland´s weak position as a part of the Russian Empire. In this
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context, it is easy to understand the creation of Oma Maa as a reaction
against the Russification acts carried out under Governor-General Bobrikov. According Marko Tikka and Petri Karonen, E.G. Palmén saw the
necessity of a serial publication like Oma Maa in order to strengthen
the people’s self-esteem in those politically unstable times. (Marko Tikka
and Petri Karonen: Säätyjen edustajat, parlamentarismin puolustajat [The
representatives of the estates, the defenders of parliamentarism])
The importance of communication had already been emphasized in
the 17th century, when the Swedish state machinery was hastily, but at
the same time extremely successfully, assembled. Not only ecclesiastical
teachings intended to educate the people but also administrative information, for example concerning the collection of taxes and the recruitment of soldiers, needed to be communicated quickly to the subjects.
Simultaneously, communication gradually became detached from state
control to become an independent institution in its own right. However, the concept of communication as “the fourth estate” does not fully
accord with the Finnish interpretation of history since Finnish communication from the late 19th century to the Second World War was
characterized by efforts to educate the people rather than the promotion
of political activity. This was emphasized especially in the 19th century
in the creation and construction of the Finnish nation and nationalism.
(Antero Holmila, Ulla Koskinen, Nils Erik Villstrand, Petri Karonen: Tiedonvälitys sivistysmissiosta uutisiin [Communication: from an educational
mission to the transmission of news)
According to Mervi Kaarninen, in the early 20th century Oma Maa
constructed a myth of the Finnish people’s willingness to be educated
and learn to read that was based on a Finnish nationalist outlook. Popular education, the elementary school system and the university institution received considerable attention at the beginning of the 20th century. However, it was not until the 1920s and the late 1950s that folk high
schools and workers’ institutes, which were omitted from the national
narrative in the early 1900s, were made a part of popular education and
enlightenment. For Professor E.G. Palmén, Oma Maa was an important
collective work aimed at the youth, so it was obvious that the history of
the elementary school and popular enlightenment were emphasized and
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portraits of certain pioneers in the field of education were highlighted.
(Mervi Kaarninen: Suomen kansa opin tiellä [The Finnish people on the
road to learning])
The discussion concerning the defence of the Finnish nation in Oma
Maa’s interpretation of history concentrated on resistance, both passive and active. Finnish resistance was needed in order to achieve the
nation’s independence, and this opposition was described in terms of
the peasants’ defence of their interests and rights over the centuries.
Despite the ideal of submissive subjects, resistance was seen as justified in certain circumstances such as during Cudgel War (1596-97) and
at the time of certain incidents during the 18th century. On the other
hand, uprisings against the administration of independent Finland were
labelled as treachery. This indicated that in the new institutional and
national unity of Finland resistance was now considered to be undesirable and threatening and that the people, who had previously been subjects of a king or emperor, had now become citizens of their own state.
(Piia Einonen, Antti Räihä and Marko Tikka: Kapinointi, separatismi ja
vastarinnan legitimiteetti [Rebellion, separatism and the legitimacy of
resistance])
The construction of a national identity, arising from a sense of solidarity and even opposition, were focal themes in the first two editions
of Oma Maa. By contrast, however, resistance was accorded surprisingly
little importance in the descriptions of the history of the Finnish people.
The Cudgel War was, of course, represented as a central manifestation
of the rustic sense of justice and the warrior ethos, but because of the
chronological distance of the event, it was hard to connect it to current issues in the early 1900s. The history of Finnish resistance also
included various other instances of a stubborn Finnish people (the peasants) who rose up spontaneously to fight against oppression. These examples were chosen to boost Finnish self-esteem and to create a picture of a Finnish nation. (Piia Einonen, Antti Räihä and Marko Tikka,
Op. oc.)
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Conclusion
The construction of national institutions anthology describes the creation
and defence of a Finnish interpretation of history, its presentation and
the history of historiography during a particular period. In their examination of the three editions of Oma Maa from the early 20th century
to the 1960s, the articles in this anthology reveal the culture of history
during the decades of so-called nationalist historiography. The focus is
on how history was represented to the Finnish people from the point
of view of institutions, but at the same time this anthology also has a
strong historiographical emphasis. By studying the argumentation in
Oma Maa and investigating the societal activities of its authors, the articles in The construction of national institutions demonstrate how the
defence of a Finnish interpretation of history was actually carried out in
the early and mid-20th century. In doing so, this anthology uses Oma
Maa to extend the gallery of writers of Finnish national historiography
from academic scholars to experts in various other fields, i.e. persons
who were not professional writers. Regardless of the backgrounds and
professions of the authors of Oma Maa, they all through their contributions in one way or another helped to create and defend the Finnish
interpretation of history. The creation and defence of the history of the
home country was one explanation for Oma Maa’s wide audience and
positive acceptance, but at the same time it is impossible to exclude the
possibility that Oma Maa’s popularity was also based on an interpretation of history created with help of analogies taken from the past to
apply to the times of the books’ publication. This anthology shows that,
although nationalist historiography and its features have already been
extensively studied, there is still a lot to discover through a critical study
of history.
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& Chris Lorenz (eds.), The Contested Nation. Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories. Palgrave Macmillan 2008.
Eri tutkijat ovat käyttäneet hieman erilaista käsitteistöä ja ryhmittelyä, mutta kaikki tutkijat näkevät
historiapolitiikan tarkoituksellisena toimintana. Jouni Tilli viittaa omassa artikkelissaan Kari Palosen
käsitemäärittelyihin. Tilli 2009, 280, 281 (lainaus), 283–284; myös Pilvi Torsti, Historiapolitiikkaa tutkimaan – Historian poliittisen käytön typologian kehittelyä. Kasvatus & aika 2 (2008), 61–71; Seppo
Hentilä, Harppi-Saksan haarukassa. DDR:n poliittinen vaikutus Suomessa. Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran Toimituksia 1004. SKS 2004.
Tilli 2009, 283.
Norbert Frei, Adenauer’s Germany and the Nazi past. The politics of amnesty and integration. Translated
by Joel Golb. Columbia University Press 2002 [1983]; Edgar Wolfrum, Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland: der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung 1948−1990. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft 1999; Peter Reichel, Vergangenheitsbewältigung in Deutschland. Die Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur von 1945 bis heute. C.H. Beck Verlag 2001; myös Seppo Hentilä, Jaettu
Saksa, jaettu historia. Kylmä historiasota 1945−1990. Historiallisia Tutkimuksia 183. SHS 1994.
Klas-Göran Karlsson, Historiedidaktik. Begrepp, teori och analys. Teoksessa Klas-Göran Karlsson
& Ulf Zander (red.), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Lund 2004; Torsti 2008;
Jorma Kalela, Making History. The Historian and the Uses of Past. Palgrave Macmillan 2012; Jouni Tilli,
The Continuation War as a Metanoic Moment. A Burkean Reading of Lutheran Hierocratic Rhetoric.
Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 449. Jyväskylän yliopisto 2012.
E. G. Palmén nousee sekä tässä johdanto-artikkelissa että koko teoksessa keskeisimmäksi yksittäiseksi toimijaksi, sillä hänen merkityksensä Oma Maa -teossarjan kahden ensimmäisen painoksen
suunnittelussa ja ensimmäisen painoksen käytännön toteutuksessa oli ratkaiseva. Kuitenkin kirjoittajat ovat ottaneet vakavasti Karl-Erik Michelsenin (Karl-Erik Michelsen, Historiankirjoituksen
historia ja itsereflektion ongelma. Teoksessa Pekka Ahtiainen et al. (toim.), Historia, sosiologia ja
Suomi. Yhteiskuntatutkimus itseymmärryksen jäljillä. Hanki ja jää 1994, esimerkiksi 65–70) kriittiset
havainnot suomalaisen historiankirjoituksen matalasta tasosta, yksilötasoon keskittymisestä sekä
teoriattomuudesta. Toisaalta erityisesti niin sanottua laillisuustaistelua koskevassa keskustelussa
on otettava huomioon Hannu T. Klamin jo aikanaan tekemä havainto, jonka mukaan (Hannu Tapani
Klami, Miten (oikeus) historiaa olisi kirjoitettava? Suomen Venäjän-vallan aikainen oikeustiede tutkimusongelmana. Historiallinen Aikakauskirja 78 (1980), 334) historiantutkijan tulisi ottaa vakavasti
Suomen oikeusaseman juridiset perusteet, eikä siirtää ”keskustelua suoraan – – ’takana’ olettamiinsa poliittisiin, taloudellisiin jne. vaikuttimiin.” Silti myöskään poliittisia vaikuttimia ei voida tässäkään keskustelussa unohtaa.
Termi ”tietokirja” mainittiin jo Oman Maan kansilehdellä. Vertaa Jalava & Kinnunen & Sulkunen
2013, 8.
E. G. Palmén, Oma Maa, tietokirja Suomen kodeille. Aika 1907, 362, 364; Esko Häkli, Myten om
kunskapen. En essä om den encyklopediska traditionen i Finland. Helsingfors universitetsbiblioteks
skrifter 42. Helsingfors 1979, 17. Palménin mukaan Omassa Maassa oli kyse jostain muusta kuin
tiiviisti, ”sähkesanomatyylillä”, kirjoitetussa Nordisk familjebok -tietosanakirjassa. Palmén oli itse ollut toimittamassa kyseistä suurteosta, jonka ensimmäisen painoksen valmistuminen kesti kolme
vuosikymmentä.
Rafael Koskimies, Otavan historia. Ensimmäinen osa 1890–1918. Otava 1946, 182. Koskimies luettelee
paikalle kutsutut henkilöt, joista Oman Maan pääkirjoitusten kirjoittajina tavataan seuraavat: E. G.
Palmén, K. Grotenfelt, A. R. Blomqvist, J. W. Ruuth, J. R. Aspelin, Osk. Groundstroem, Eliel Aspelin,
J. J. Tikkanen, Ilmari Krohn, K. Krohn, Jaakko Gummerus, Mikael Johnsson (Soininen), Hannes
Gebhard, Gust. Melander, Gust. Komppa, Karl Sundman, Anders Donner, J. Ailio, Max Oker-Blom,
Jalmari Castrén, Kyösti Järvinen, Osw. Kihlman (Kairamo) ja J. J. Mikkola. Omassa Maassa mukana
eivät sen sijaan olleet tri Schwindt, Valfrid Vasenius, Z. Castrén, J. N. Lang, K. J. Ståhlberg ja U.
Albrecht. Poissaolijoista ihmetyttää lähinnä Vasenius, sillä hän oli Palménin läheinen ystävä ja poliittinen taistelutoveri.
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Yrjö A. Jäntti, Werner Söderström Osakeyhtiö. Viisikymmenvuotinen kustannustoiminta 1878–1928. II
osa. WSOY 1928, 49–61; Kustannusosakeyhtiö Otava 40-vuotias. Otava 1930, 14–15; Koskimies 1946,
177, 192–197; Pekka Tarkka, Otavan historia. Toinen osa 1918–1940. Otava 1980, 82–84; Kai Häggman,
Piispankadulta Bulevardille. Werner Söderström Osakeyhtiö 1878–1939. WSOY 2001, 167–168.
Suomalaisesta tietokirjallisuudesta esimerkiksi Edwin Linkomies, Suomenkielinen tietokirjallisuus.
Teoksessa OM 1962a, 366–377; Pirkko Leino-Kaukiainen, Tiedon taitajat. Suomen tietokirjailijat ry:n
historia. Suomen tietokirjailijat 2003.
Esimerkiksi Juhani Niemi, 100 vuotta ja 10000 teosta. Kariston kustannusliikkeen vaiheita. Karisto
2000, 60–62.
Pirkko Leino-Kaukiainen, Kirja koko elämä. Gummeruksen kustannustoiminnan historia. Gummerus
1990, 79–82, 113–115 (lainaus 113).
K. R. Melander, Ernst Gustav Palmén historiantutkijana. Historiallinen Arkisto XXX: 2, 1922; Viljo
Hytönen & Niilo Liakka, Ernst Gustav Palmén. Teoksessa OM 1925, 437–452; Pirkko Rommi, E. G.
Palmén, Suomalaisia historiantutkijoita. Teoksessa Pentti Papunen (toim.), Historiallisen Yhdistyksen
75-vuotisjuhlakirja. WSOY 1965, 23, 24, 29–30, 40, 41–43; Pirkko Rommi, Myöntyvyyssuuntauksen hahmottuminen Yrjö-Koskisen ja suomalaisen puolueen toimintalinjaksi. Historiallisia Tutkimuksia LXVIII.
SHS 1964, esimerkiksi 285–290; Tommila 1989, 138–141; Matti Klinge, E. G. Palmén. Toimelias ”äkäpää”. Professoreita. 1640–1990. Otava 1990, 156–162; Maija Väisänen, E. G. Palmén, Kansallisbiografia, http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3578/ (2006, viitattu 23.10.2013); matrikkelitiedot
Veli-Matti Autio, Suomen Historiallisen Seuran matrikkeli 1875–2007. Studia Biographica 6. SKS 2007,
151–152; tärkeitä näkökulmia Palménin tieteelliseen työhön tutkijoiden toiminnan avustamiseen sisältyy teokseen Elise Garritzen, Lähteiden lumoamat. Henry Biaudet, Liisi Karttunen ja suomalainen
historiantutkimus Roomassa 1900-luvun alussa. Bibliotheca Historica 130. SKS: [2011]; Samoin tiivis
esitys Oman Maan kolmannessa painoksen niin sanotussa päivämuistossa (1962, 364). Aikalaisten kirjoittamia juhlapäiväkirjoituksia ja nekrologeja Palménista on runsaasti. Esimerkiksi Kansanvalistus-lehti (1919: 7) omisti käytännössä koko numeronsa Palménin 70-vuotispäivien kunniaksi,
samoin myöhempi historian professori A. R. Cederberg kirjoitti merkkipäivänä 30.11.1919 Ylioppilaslehteen. Myös Valvoja (1919: 9) kunnioitti juhlapäivää, Suomen Kuvalehti (1919: 47) peräti etukannen
kuvalla.
Helsingin Sanomat 26.11.1919: ”E. G. Palmén 70-vuotias”: ”hänen asiallisuutensa ja suorasanainen
esiintymisensä ovat hänelle hankkineet myöskin hänen valtiollisten vastustajiensa kunnioituksen”. Samoja asioita nostettiin esille nekrologeissa, K. O. Lindeqvist (Historiallinen Aikakauskirja
vol (1919), 401−404), jossa tosin korostettiin Palménin ansioita henkilöhistorian alalla sekä Carl
von Bonsdorff (Historisk Tidskrift för Finland 1919, 246−248). Jalmari Jaakkola oli yksi monista, jotka
tähdensivät Palménin monipuolisuutta, työtehoa ja itsenäistä ajattelua (Valvoja 1919: 10). Kaikkein
laajin ja perusteellisin muistokirjoitus lienee silti Leo Harmajan Valvojaan (1920: 9–10) kirjoittama. Katso myös Väinö Voionmaa, Palmén, Ernst Gustav, Kansallinen elämäkerrasto IV. WSOY 1932;
Rommi 1965; Ahtiainen & Tervonen 1996, 48–49; Irma Sulkunen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
1831–1892. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 952. SKS 2004, 186–188; Matti Klinge,
Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys. Historiankirjoitus ja historiakulttuuri keisariaikana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1285, Tiede. SKS 2010, 247–249, 255–258.
Aikanaan ilmestyneen Tietosanakirjan (aloitti ilmestymisensä 1908, kymmenosaisen sarjan täydennysosa ilmestyi viimein 1922) suosiosta Palménilla oli kuitenkin väärä käsitys, sillä suurteoksesta
tuli vielä Omaa Maatakin suositumpi: vihkomuodossa ilmestyneen teoksen vakinaisia tilaajia oli
Koskimiehen (1946, 197) mukaan noin 16 000 (enimmillään jopa 19 000). Pekka Tarkka (1980, 83)
mainitsee julkaisumääräksi yli 20 000. Teoksen painos oli loppu jo 1920-luvun alkuun mennessä.
Palmén 1907, 363; Koskimies 1946, 199.
Palmén 1907, 365; Koskimies 1946, 199–203; Tarkka 1980, 82; Päivärinne 2010, 28–29.
Hytönen & Liakka 1925, esimerkiksi 438; Jäntti 1928, 36 (lainaus).
Myös yliopisto-opettajana Palmén yhdisti oman aikansa ja opetettavan teemansa reippaasti toisiinsa. Esimerkiksi Hytönen & Liakka 1925, 449–452; Jäntti 1928, 36–38; Papunen (toim.) 1965; Uuno
Tuominen, Suomen Historiallinen Seura 1875–1975. Historiallisia Tutkimuksia 97. SHS 1975, luku X;
Taina Huuhtanen, Historian akateeminen rauha. Historiallinen Arkisto 74. SHS 1978, esimerkiksi 76
ja passim. Palménin roolista kansanvalistajana erityisesti Päivärinne 2010.
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Jäntti 1928, esimerkiksi 39–40, 41 (lainaus). Yrjö A. Jäntistä kootusti H. K. Riikonen, Yrjö A. Jäntti.
Kansallisbiografia. http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/8424/ (23.10.2013). Tosin Veikko Kallio ja Aino Katermaa ovat osoittaneet, että vuosina 1899–1905 historia-alan teoksista vain alle viisi
prosenttia pysähtyi ennakkosensuuriin. Kallio & Katermaa, Vaaraton historiantutkimus. Historiallinen Arkisto 74. SHS: 1978, 58–59, 61.
Palmén 1907, 364. Todennäköisesti Palménin menneisyyden muistamisen korostuksella pyrittiin estämään tilanne, johon kenraalikuvernööri Bobrikov oli pyrkinyt asettaessaan komitean pohtimaan
Suomen koulussa käytettyjä oppikirjoja ja niiden laatua. Vajaan vuoden riitaisan istumisen jälkeen
komitea päätti – venäläisten jäsenten ja erään suomalaisen venäjän kielen opettajan ylivoimalla,
muiden suomalaisten jäsenten, muun muassa vankan suomalaisuusmiehen, Oman Maan ahkeran
kirjoittajan ja myöhemmin Turun yliopiston historian professorin A. H. Snellmanin (Virkkunen),
vastustaessa – kesäkuun puolimaissa 1904, että Suomen historian oppikirjojen käytöstä luovuttaisiin kouluissa ja sen sijaan opetusohjelmaan otettaisiin Venäjän historian kurssi. Tämä suunnitelma
raukesi pari päivää myöhemmin tapahtuneeseen kenraalikuvernöörin salamurhaan. Polvinen 1984,
202.
Pirkko Leino-Kaukiainen, Sensuuri ja sanomalehdistö Suomessa vuosina 1891–1905. Historiallisia
Tutkimuksia 126. SHS 1984, 235–236, 238–239; Polvinen 1984, 242–250; Pirkko Leino-Kaukiainen,
Sensuuri ja sanomalehdistö. Teoksessa Päiviö Tommila (toim.), Suomen lehdistön historia 1. Sanomalehdistön vaiheet vuoteen 1905. Sanomalehtien liitto 1988.
Rommi 1965; Väisänen 2006.
Kustaa III:n vuonna 1774 julkaisema painovapausasetus heikensi merkittävästi vuoden 1766 painovapauslain poliittista painovapautta. Vuoden 1774 asetuksessa rangaistukset kovenivat merkittävästi. Samalla asetusteksti oli muotoiltu niin, että monet kirjoitukset oli mahdollista tulkita suoraan
hallitsijaan kohdistuviksi loukkauksiksi. Silti vuoden 1774 painovapausasetuksen 11 § määräsi, että
historiallisista aiheista sai kirjoittaa vapaasti. Stig Boberg, Gustav III och tryckfriheten 1774–1787. Stockholm & Göteborg 1951, 43, 151. Ruotsin aikaisten määräysten säilymiseen myös autonomian ajan
Suomessa viittasi myös muun muassa Santeri Ivalo artikkeleissaan: Santeri Ivalo, Sensuurioloista
Suomessa. Teoksessa OM 1908a, 545–546; Santeri Ivalo, Sensuurioloista Suomessa. Teoksessa OM
1921, 657.
Pirkko Rommi, Lehdistö ja valtiopäivätoiminta. Säätyedustuslaitoksen kokoonpano, työmuodot ja
valtuudet. Teoksessa Suomen kansanedustuslaitoksen historia IV. Eduskunnan historiakomitea 1972,
412–413, 415–416. Myös aikalaiset kiinnittivät huomiota sanomalehdistön sensuuriin ylipäätään ja
varsinkin sen kiristymiseen 1890-luvulta alkaen; Ivalo 1908, 551–552 (lainaus); Ivalo 1921, 661–662,
664 (lainaus). Ivalo korostaa kummassakin artikkelissaan toistuvasti venäläisten sensuuriasioissa
osoittamaa mielivaltaa.
Ivalo 1921, 655, 665–666. Suurlakosta ennen muuta Haapala et al. (toim.) 2008; Marko Tikka, Kun
kansa leikki kuningasta. Suomen suuri lakko 1905. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia
1247/Tieto. SKS: Hakapaino 2009.
Palmén 1907, 365; Jäntti 1928, 40–41, 42–44; Häkli 1979, 17–19; Häggman 2001, 168–169.
Hufvudstadsbladetin etusivulla 30.9.1906 julkaistussa ilmoituksessa todettiin ensimmäisen vihkon
juuri ilmestyneen ja kyseessä olevan ”ett nytt, intresseväckande sätt gifva de upplysningar om
Finlands natur, folk, samfundsförhållanden och kultur, som hvarje medborgare utan undantag behöver”. Historiallinen sanomalehtikirjasto, http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/secure/main.
html; Jäntti 1928, 47–48, 144–147, 345 (lainaus 47, alkuperäisessä kursivoitu harvennettu); Häggman
2001, 165–166, 170.
Jo aikalaiset viittasivat tähän innovaatioon, Aika 1915, 111.
Oman Maan hakemistot 1912, 1926; Jäntti 1928, 41.
Tältä osin tilanne on analoginen toisen maailmansodan jälkeiseen tilanteeseen, jossa Arvi Korhonen toimitti nopeassa tahdissa kaksiosaisen Suomen historian käsikirjan (1949, toinen painos 1964).
Kirjaa suunniteltaessa pelättiin, ettei totuudenmukaista kuvaa Suomen historiasta enää jatkossa
olisi välttämättä saatavilla. Tommila 1989; Pekka Ahtiainen, Suomalaiskansallinen historiankirjoitus.
Jatkumo vai varjo menneisyydestä? Teoksessa Pekka Ahtiainen et al. (toim.), Historia, sosiologia ja
Suomi. Yhteiskuntatutkimus itseymmärryksen jäljillä. Hanki ja jää 1994; Ahtiainen & Tervonen 1996,
25–26, myös viite 20.
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Jäntti 1928, 44–46. Helsingin yliopiston ajan keskeisistä professoreista kirjoittajalistalta puuttuivat
Valfrid Vaseniuksen lisäksi ainoastaan Palménin aiempi opettaja, kielitieteilijä A. O. Freudenthal
sekä historianprofessori M. G. Schybergson. Tor Carpelan, L. O. Th. Tudeer, Helsingin yliopiston
opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. I–II. Söderström 1925; Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 1918–2000, http://www.helsinki.fi/keskusarkisto/virkamiesmatrikkeli_etusivu.
htm(23.10.2013). Suomalaisen yhteiskunnan poliittisesta jakautumisesta 1900-luvun alussa tiiviisti
Tikka 2009, 25–34 ja passim.
Palmén 1907, 365; Jäntti 1928, 45–46; Suolahti 1914, 182–183.
Häggman 2001, 169−170. Häggman toteaa Palménin käyneen laajaa kirjeenvaihtoa kirjoittajien
kanssa, mikä aineisto lienee WSOY:n arkistossa. Sen sijaan E. G. Palménin ja Werner Söderströmin
sekä Werner Söderström Oy:n välinen kirjeenvaihto on varsin tavanomaista toimituksellista viestintää, jossa pääpaino on painatus- ja toimitusresursseissa sekä painotyön sujumiseen ja tekstien
pituuteen liittyvissä seikoissa. HYK, käsikirjoituskokoelma, Ernst Gustaf Palmén, luettelo 170, Coll.
165.16, 165.20.
Tässä julkaisutahdissa ei loppujen lopuksi pysyttykään. Palmén 1907, 361–362.
Ensimmäiset maininnat hankkeesta ovat jo tammikuun lopulta 1906. Esimerkiksi Hufvudstadsbladetissa (18.11.1906) hieman epäiltiin ”kalliin” sarjan kannattavuutta, minkä lisäksi tuossa vaiheessa
noin 160 kirjoittajan sitoutumista korostettiin, samoin kuin painotyöhön panostamisen merkitystä.
Historiallinen sanomalehtikirjasto, http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/secure/main.html;
Hufvudstadsbladet 30.1.1906.
Aluksi hieman kriittisesti julkaisuun suhtautunut Hufvudstadsbladet muutti pian suhtautumistaan,
sillä lehdessä julkaistiin jo toukokuussa 1907 tekstien ja kirjoittajien asiantuntemusta arvostava arvio ensimmäisistä kymmenestä ilmestyneestä vihkosta. Lisäksi mainittiin erityisesti teoksen tuossa
vaiheessa noin 6 000 tilaajan merkittävää määrää. Hufvudstadsbladet 14.5.1907. Sama lehti raportoi
säännöllisesti kirjasarjan edistymisestä (esimerkiksi Hufvudstadsbladet 22.4.1908) ja korosti korkeatasoisten artikkeleiden säilyttävän pääsääntöisesti arvonsa pitkään; tilaajia oli lehden mukaan keväällä 1908 jo yli 7 000.
Palmén 1907, 366.
Jäntti 1928, 345–346.
Kai Häggman, Avarammille aloille, väljemmille vesille. Werner Söderström Osakeyhtiö 1940–2003.
WSOY 2003, 247–248.
Kyseisen teoksen esipuheessa toimittaja Eino Jutikkala totesi, että kirjan tarkoituksena oli koota
Oman Maan artikkelit yksien kansien väliin, sillä kyseisen teossarjan kolmaskin painos oli jo myyty
loppuun. Yhteensä 17 artikkelista 15 oli ilmestynyt aikoinaan Omassa Maassa. Osa artikkeleista oli
päivitetty ja muutettu, mutta kirjoittajat olivat suurelta osin samoja kuin alkuperäisessä julkaisussa.
Varsinaisesti instituutioiden historiaan väljästikin liittyviä artikkeleista olivat lähinnä Vilho Niitemaan läänityslaitosta ja aateliston vallan kautta koskeva artikkeli, Eino Jutikkalan sääty-yhteiskuntaa
ja sen hajoamista käsittelevät artikkelit sekä Veikko Vennamon siirtoväen asuttamista koskeva kirjoitus. Suomen talous- ja sosiaalihistorian kehityslinjoja. Eino Jutikkala (toim.), Historian korkeakoulu 2.
Toimituskunta Päiviö Tommila, Eino Jutikkala, Pentti Renvall, Jaakko Suolahti. WSOY 1968.

Valtion synty, resurssit ja kehitys, s. 31−55
1.
2.

3.

Oman Maan kolmanteen painokseen henkilöhistoriat kirjoitettiin ainoastaan H. G. Porthanista, J. W.
Snellmanista, Y. S. Yrjö-Koskisesta sekä kaikista entisistä presidenteistä.
Käsite ”valtio” esiintyi ensimmäisen kerran suomen kielessä 1840-luvulla. Käsitteen käyttö oli kuitenkin 1800-luvulla vakiintumatonta, ja Tuija Pulkkinen jakaa käsitteen peräti viiteen käyttötarkoitukseen. Pauli Kettunen, Yhteiskunta. Teoksessa Hyvärinen et al. (toim.) 2003 176; Tuija Pulkkinen,
Valtio. Teoksessa Hyvärinen et al. (toim.) 2003, 218, 231–232.
1920-luvun painoksen artikkeleihin viitataan vain silloin, kun teksti on oleellisilta osiltaan poikennut
ensimmäisen painoksen vastaavasta kirjoituksesta.
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Muista aikalaiskirjoittajista esimerkiksi M. Aura puhui Suomesta ”Venäjän yhteydessä vuodesta
1809 olleena valtiona”. M. Aura, Valtionhallinto. Teoksessa Valtiotieteiden käsikirja. Aakkosellinen tietoteos IV. Toim. Leo Harmaja et al. Tietosanakirja Osakeyhtiö 1924, 358.
Lisäksi tausta- ja vertailuaineistona on käytetty muiden aikalaistekstien valtion määritystä ja valtion
toimintaa käsitteleviä tekstejä, joissa kuvattiin toisinaan hyvinkin yksityiskohtaisesti mutta ennen
muuta normatiiviseen aineistoon perustaen hallinnon organisaatiota ja erilaisia toimijoita. Suuria
yllätyksiä tai eroja Oman Maan näkemyksiin nähden mainittuihin teoksiin ei sisälly. K. J. Ståhlberg
totesi kuitenkin 1916 ykskantaan, että Porvoossa 1809 ”Suomi – – Aleksanteri I:n vakuutuksen ja
Suomen valtiosäätyjen suostumuksen kautta korotettiin valtioksi Venäjän keisarikunnan yhteydessä”. Rafael Erichin (1924) mukaan valtio harjoittaa ”omintakeista ja pysyvää valtaa” määrätyllä
alueella. Tosin hän katsoi, ettei esimerkiksi suvereniteetilla ollut ”olennaista” merkitystä esimerkiksi
Suomen asemalle Venäjän yhteydessä. Vastaavasti vuonna 1928 K. J. Stålhbergin mukaan valtion
tehtävänä oli pitää yllä oikeusjärjestystä ja edistää yleistä hyvää: ”Tämä toiminta on – – lainsäädäntöä, lainkäyttöä ja hallintoa.” K. J. Ståhlberg, Suomen hallinto-oikeus pääpiirteissään. Tietosanakirjaosakeyhtiö: 1916, 8; Rafael Erich (a), Valtio. Teoksessa Valtiotieteiden käsikirja. Aakkosellinen tietoteos
IV. Toim. Leo Harmaja et al. Tietosanakirja Osakeyhtiö 1924, 327, 328; Rafael Erich (b), Suomen
valtio-oikeus. I:1. Tietosanakirja-osakeyhtiö 1924; K. J. Ståhlberg, Suomen hallinto-oikeus. Yleinen osa.
Toinen uudistettu painos. Otava 1928, 1.
Petri Karonen on lukenut Oman Maan ensimmäisen ja toisen painoksen tekstit ja Antti Räihä kolmannen painoksen kirjoitukset. Artikkeli on laadittu tiiviissä kirjoittajien välisessä yhteistyössä.
Viljo Hytönen, Suomen itsenäisyys. Teoksessa OM 1925(a), 626.
Hytönen 1925a, 627.
Edwin Linkomies, Suomen itsenäistyminen. Teoksessa OM 1962b(a), 42.
Aulis J. Alanen, Porvoon valtiopäivät. Teoksessa OM 1958c, 455.
Aulis J. Alanen, Suomen historia 1809−1863. Teoksessa OM 1960b, 282; vertaa Juhani Paasivirta,
Suomen itsenäisyyskysymys 1917 I. Maaliskuun vallankumouksesta valtalakiin. WSOY 1947, 10. Paasivirran mukaan orastavaa suomalaista henkeä ilmeni jo 1700-luvun alkupuolella, kun suomalaiset
esittivät ”kansallisen ja taloudellisen olemassaolon turvaamista koskevia vaatimuksia”.
Mikko Juva, Itsenäisyyden aatteelliset edellytykset. Teoksessa OM 1959a, 194.
Tämä näkemys Suomen historian vääjäämättömästä suunnasta oli yleinen 1940- ja 1950-luvulla,
esimerkiksi Einar W. Juva, Suomen Uudestakaupungista Haminaan 1721–1808. Historiallinen tutkielma.
Otava 1947.
Tämä toteamus ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö kirjoittajat olisi olleet oikeassa siinä, että lähteistä
löytyy runsaasti todisteita siitä, että suomalaiset pitivät itseään hyvinkin erityisinä suhteessa muihin Ruotsin kuninkaan alamaisiin. Esimerkiksi 1700-luvun osalta Petri Karonen, De finska borgarna
och begreppet ”Finland”. Om borgarståndet och dess krav på ständertidens riksdagar. Teoksessa
Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket. Red. Max Engman & Nils Erik Villstrand.
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland NR 715. Svenska litteratursällskapet, Atlantis
2008, 265–283, 464–472.
Hytönen 1925a, 627−628.
Linkomies 1962b(a), 42−43.
Keskustelusta esimerkiksi A. L. Narotshnitski, Venäjä ja Anjalan liitto. Historiallinen Aikakauskirja 64
(1966); Bruno Lesch, Jan Anders Jägerhorn: patriot och världsborgare, separatist och emigrant: en
tidsskildring. SSLF 288. SLS 1941; Jutikkala 1983, 85; Max Engman, Valtakunnallinen, suomalainen
vai suomenruotsalainen näkökulma? Ruotsinkielisestä historiantutkimuksesta Suomessa. Teoksessa Pekka Ahtiainen et al. (toim.), Historia nyt. Näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta.
Historiallisen yhdistyksen julkaisuja n:o 5. WSOY 1990; Panu Pulma, Separatismi ja taloudelliset
intressit 1780-luvulla. Teoksessa Anu Koskivirta (toim.), Tie tulkintaan. Juhlakirja akatemiaprofessori
Heikki Ylikankaalle 6. marraskuuta 1997. WSOY 1997; Charlotta Wolff, Noble conceptions of politics
in eighteenth-century Sweden (ca 1740–1790). Studia Fennica Historica 15. Finnish Literature Society
2008; Matti Klinge, Napoleonin varjo. Euroopan ja Suomen murros 1795–1815. Otava 2009.
Hytönen 1925a, 629.
Hytönen 1925a, 632.
Juva 1959a, 202–205.
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Hytönen 1925a, 636, 637; vertaa myös Juhani Arajärvi, Suomen hallitus Vaasassa. Teoksessa OM
1921, 1015.
Hytönen 1925a, 637–638.
Edwin Linkomies, Suomen itsenäisyyden aika 1917−39. Teoksessa OM 1962b(b), 78.
Linkomies 1962b(a), 51.
Arajärvi 1921, 1019–1020.
Arajärvi 1921, 1021–1023, 1025.
OM 1910, 365.
Robert Hermanson, Suomen valtiosääntö. Teoksessa OM 1923, 290–291 (kursivoidut kohdat alkuperäisessä tekstissä harvennettu); Paavo E. Kauppinen, Suomen valtiosääntöjen aate- ja käsitehistoriallisesta taustasta. Yleiskatsaus perinteiden alkuperään ja kehitykseen. Acta Universitatis Tamperensis
ser A vol 337. Tampereen yliopisto 1992, 225.
Hermanson 1923, 295.
Numelin luetteli neljä poliittisen maantieteen valtioille osoittamaa päätyyppiä: mannersijainti, saaristosijainti, reunasijainti ja välisijainti. Ragnar Numelin, Suomen valtiollis-maantieteellinen asema.
Teoksessa OM 1958a, 88, 92−93, 96. Myös Marko Tikan ja Jari Eilolan artikkeli tässä teoksessa.
Erik Castrén, Suomen suhteet ulkovaltoihin. Teoksessa OM 1958a, 109−112.
Antti Hannikainen, Lainsäädäntö ja oikeuslaitos itsenäisyyden aikana. Teoksessa OM 1960a, 332,
334.
Kukaan ensimmäisen painoksen kirjoittajista ei ollut yhtä rohkea kuin Leo Mechelin, joka kirjoitti
1900-luvun alussa Suomen olevan valtio. Mechelin oli aikoinaan (1886) nostanut Venäjällä suuren vastalausemyrskyn kirjoittamalla Venäjän ja Suomen olevan valtioliitossa. Esimerkiksi Tommila
1999, 33; Pulkkinen 2003, 250; Henrik Meinander, Ryska tiden i dag. En forskningsöversikt. Teoksessa Nina Edgren-Henrichson, Laura Mattsson, Hedvig Rask, Minna Sarantola-Weiss, Henrika Tandefelt, Maria Vainio (red.), Trädgården, i biblioteket, i världen. Festskrift till Rainer Knapas den 19 februari
2006. Söderströms, Atlantis: Jyväskylä 2006, 180; Klinge 2010, 263, 265. Leo Mechelinin poliittisesta
toiminnasta katso erityisesti Elisabeth Stubb, Rätt som argument. Leo Mechelin och finska frågan
1886–1912. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 189. Finska Vetenskaps-Societeten 2012.
OM 1912 hakemisto; OM 1926 hakemistossa ajanjakso 1809–1917 oli jo nimetty ”Venäjän vallan
ajaksi” samaan tapaan kuin sitä edeltävä jakso oli ”Ruotsin vallan aika”. O. Seitkari kirjoitti Suomella olleen vuodesta 1809 ”autonomisen valtion asema”. O. Seitkari, Venäjän poliittiset tavoitteet Suomessa. Teoksessa Päiviö Tommila (toim.), Venäläinen sortokausi Suomessa. WSOY 1960, 19;
Peri+-tietokannan mukaan autonomia-käsitteen käyttö yleistyi Historiallisessa Aikakauskirjassa jonkin
verran 1960-luvulta alkaen, mitä ennen käsite oli varsin harvinainen. Katso ja vertaa autonomia-käsitteestä esimerkiksi Matti Klinge, Itsenäisyys – jääkäriliike – sortokausi. Käsitteistä ja tapauksista.
Historiallinen Aikakauskirja 67 (1969), 309–310; Matti Klinge, Keisarin Suomi. Schildt 1997. Aikalaiskäsityksistä Erich 1924a, 329.
Päiviö Tommila sanoo oikeustieteilijä J. J. Nordströmin olleen ensimmäinen, joka 1840-luvulla käytti
Suomen oikeudellisesta asemasta käsitettä autonomia. Päiviö Tommila, Suuri adressi. WSOY 1999,
22; myös Osmo Jussila, Suomi suuriruhtinaskuntana 1809−1917. Teoksessa Osmo Jussila & Seppo
Hentilä & Jukka Nevakivi, Suomen poliittinen historia 1809−2009. WSOY 2009, 40. Jussilan mukaan
professori J. J. Nordström tarkoitti autonomia-sanalla Suomen itsehallintoa Venäjän alaisuudessa;
Nordströmin ajatuksista tarkemmin Osmo Jussila, Suomen perustuslait venäläisten ja suomalaisten
tulkintojen mukaan 1808−1863. Historiallisia Tutkimuksia LXXVII. SHS 1969, 171−175.
Tosin vuonna 1909 hän käytti myös kerran käsitettä ”sisällinen autonomia”, E. G. Palmén, Y. M.
Sprengtporten ja itsenäisyystuumat. Teoksessa OM 1909(b), 664.
SAOB, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (”autonomi”, 12.7.2013); Peri+-tietokanta http://digi.lib.
helsinki.fi/aikakausi/secure/main.html (”autonomi”, ”autonomia”, 12.7.2013); ”Suomen valtiollinen
autonomia” (K. V. Rauhala kirja-arvostelussa Historiallinen Aikakauskirja 7 (1909), 148); ”kansallinen autonomiamme”, (E. G. Palmén avaussanoissaan historiantutkijoiden ja opettajien kokouksessa 8.1.1914. Historiallinen Aikakauskirja 12 (1914), 16). Varhaisista käyttötavoista myös esimerkiksi
Tidskrift utgiven av Pedagogiska föreningen i Finland nro 2, 1887; E. G. Palmén ja C. G. Estlander,
Tammikuun valiokunta 1862. OM 1907 (kirjoittaja Palmén), 261; E. G. Palmén, 1863–64 vuosien
valtiopäivät. OM 1908a, 636; U. L. Lehtonen, Aleksanteri I. OM 1911, 476; myös esimerkiksi Osmo
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Jussila, ”Oppi Suomen valtiosta”. Suomen valtion synty historiankirjoituksen ongelmana. Historiallinen Aikakauskirja 83 (1985), 26–29.
Robert Hermanson toimi Helsingin yliopiston valtio-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden professorina 1884–1908. Hermanson oli jo oikeustaistelun alusta kirjoittanut vahvoja kannanottoja Suomen asemasta Venäjän yhteydessä. Leena Ellonen (toim.), Suomen Professorit – Finlands Professorer
1640–2007. Professoriliitto 2008; Tommila 1999, 33; esimerkiksi Robert Fredrik Hermanson, Finlands
statsrättsliga ställning. G. W. Edlund 1892; Robert Hermanson, Suomen perustuslait. Teoksessa OM
1908a. Myös monissa muissa artikkeleissa viitattiin suoraan samoihin pykäliin, esimerkiksi K. W.
Rauhala, Porvoon valtiopäivät. Teoksessa OM 1908a sekä E. G. Palmén, Suomen kansan asema.
Teoksessa OM 1911(a), 934.
Hermanson 1908a, 374.
Hermanson 1908a, 375.
Historiantutkijoiden oikeustaistelusta esimerkiksi Raimo Savolainen, Suosikkisenaattorit. Venäjän
keisarin suosio suomalaisten senaattoreiden menestyksen perustana 1809–1892. Hallintohistoriallisia
tutkimuksia 14. Painatuskeskus 1994, 9–10; Raimo Savolainen, Keskusvirastot, virastot ja laitokset
1809–1917. Teoksessa Raimo Savolainen (toim.), Suomen keskushallinnon historia 1809–1996. Hallintohistoriakomitea 1996 (1996a), 324–325. Suomen perustuslaillisesta asemasta käydystä keskustelusta myös L. A. Puntila, Kiista Suomen asemasta Venäjän valtakunnassa. Teoksessa Tommila
(toim.) 1960, 17.
Kursivoinnit ovat harvennuksia alkutekstissä. Hermanson 1908a, 372−376; Paasivirran (1947, 17)
mukaan Suomen ”sisäisen itsenäisyyden” suurin ongelma Porvoon valtiopäivien jälkeen oli se, että
Suomen hallitsijan valta oli kytkeytynyt Venäjän keisarikruunuun, mikä häiritsi vallan perustuslainmukaista käyttöä.
Osmo Jussila, Suomen suuriruhtinaskunta 1809–1917. WSOY 2004, 17, 19; myös Jussila 1985. Keskustelusta synteesi teoksessa Timo Soikkanen (toim.), Taistelu autonomiasta. Perustuslait vai itsevaltius?
Kleio. Edita Porvoo 2009, erityisesti Timo Soikkanen, ”… Lakiensa suojeluksessa”. Kahden tulkintamallin loukussa.
Kursiivi alkuperäisessä harvennettu. Hermanson 1908a, 384, 387−388. Kyseisen lain perustuslainluontoisuudesta esimerkiksi Hannu Immonen, ”Sotaministeri Miljutin ja vuoden 1878 asevelvollisuuslaki”. Historiallinen Aikakausikirja 81: 3 (1983). Aulis J. Alanen oli vastaavalla kannalla
huomauttaessaan yleisemmin, ettei Porvoon valtiopäivillä ollut kyse keisarin ehdollisesta lahjasta,
vaan molempia osapuolia sitoneesta sopimuksesta. Perusteita näkemykselle Alanen haki siitä, että
Aleksanteri ulotti sopimuksen seuraamukset myös seuraajiinsa luvatessaan Suomen perustuslakien
voimassaolon ”ijän-ikuisiksi ajoiksi”. Alanen 1960b, 277.
Hermanson 1908a, 385.
Hermanson 1908a, 391.
Yleisesti Jussila 1969; Käydystä polemiikista Jussila 2004, 170−175.
Paasivirta 1947, 19.
Klami 1980, 339.
Alanen 1960b, 277. Asiaan liittyvästä keskustelusta esimerkiksi Petri Karonen, Pohjoinen suurvalta.
Ruotsi ja Suomi 1521–1809. Kirjokansi 63 (4. painos). SKS 2014, 433–434, 436–437 ja siinä viitteessä
115 mainittu keskustelu; Seppo Tiihonen, Suomalaisen hallitsemismallin juuret ja kehitys. Teoksessa Jorma Selovuori (toim.), Valta ja byrokratia Suomessa 1809−1998. Valtioneuvoston kanslia 1999.
Jussila 2009, 29; Keijo Korhonen, Suomen asiain komitea. Suomen korkeimman hallinnon järjestelyt
ja toteuttaminen vuosina 1811−1826. Historiallisia tutkimuksia LXV, SHS 1963, 308−323; Jussila 1969,
171; Päiviö Tommila, Suomen autonomian synty 1808−1819. Valtioneuvoston kanslia 1984, 121−122,
142−143; Savolainen 1994, 296−299; Max Engman, Pitkät jäähyväiset. Suomi Ruotsin ja Venäjän välissä vuoden 1809 jälkeen. WSOY 2009, 110−111.
Tässä yhteydessä, kuten kaikissa kirjan artikkeleissa, puhutaan toistuvasti ”eduskunnasta” silloinkin,
kun kyse on ollut täysin 1900-luvusta poikkeavasta säätyedustuksesta, tarkemmin Marko Tikan ja
Petri Karosen valtiopäivätoimintaa käsittelevässä artikkelissa; Ismo Pohjantammi, Edustus. Teoksessa Hyvärinen et al. (toim.) 2003, 372, 374.
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Hermanson 1908a, 379–380, 382. Aikalaisille, ainakin sivistyneistön ja säätyjärjestelmän yläportailla
olleille edustajille, hämmentävästä alamais-kansalais-keskustelusta esimerkiksi Pollari & Ruuska &
Anttila & Kauranen & Löytty & Rantanen 2008.
Hermanson 1923, 288–342. Vertaa esimerkiksi Erich 1924a–b.
Kursivoidut sanat alkuperäisessä tekstissä harvennettuja. Hermanson 1923, 291–292, 295.
Kastari toimi muun muassa valtiosääntöoikeuden ja kansainvälisen oikeuden vt. professorina, apulaisprofessorina ja professorina Helsingin yliopistossa 1945–1973, eduskunnan oikeusasiamiehenä
1952–1956 sekä valtioneuvoston jäsenenä 1957–1958. Ellonen (toim.) 2008.
Paavo Kastari, Suomen valtiosääntö. Teoksessa OM 1960a, 260.
Kastari 1960a, 260.
Hannikainen 1960a, 333−334.
Kastari 1960a, 260; Yleisesti Kauppinen 1992.
Tästä keskustelusta ennen muuta Vesa Vares, Kuninkaan tekijät. Suomalainen monarkia 1917–1919.
Myytti ja todellisuus. WSOY 1998.
Linkomies 1962b(b), 79−80.
Anders Huldén, Kuningasseikkailu Suomessa 1918. Kirjayhtymä 1988, 19−22; Henrik Meinander, Tasavallan tiellä. Suomi kansalaissodasta 2000-luvulle. Schildts 1999, 36−39; Vesa Vares, Kuningashankkeesta tasavaltaan. Teoksessa Pertti Haapala & Tuomas Hoppu (toim.), Sisällissodan pikkujättiläinen.
WSOY 2009, 376−394.
Linkomies 1962b(b), 82.
Suomenkielisessä historiallisessa kirjallisuudessa on pitkään ollut vallalla ”Porvoon valtiopäivät”
-käsite, vaikka ruotsiksi kyse oli ”maapäivistä” (landtdag). Erityisesti Osmo Jussila (esimerkiksi
2004) on halunnut vakiinnuttaa maapäivät-käsitteen suomenkieliseenkin tutkimukseen, mutta niin
ei ole toistaiseksi käynyt. Oma Maa -sarjassa käytetään vuoden 1809 säätykokouksesta systemaattisesti nimitystä Porvoon valtiopäivät. Esimerkiksi Aimo Halila (Aimo Halila, Porvoon valtiopäivät
ja autonomian alkuaika. Suomen kansanedustuslaitoksen historia. Ensimmäinen osa. Helsinki 1962,
497–498) selostaa maapäivien ja valtiopäivien välistä eroa. Muun muassa Pentti Virrankoski (Pentti
Virrankoski, Suomen historia 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 846. SKS 2001, 406)
pitää Porvoon valtiopäiviä valtiopäivinä. Vertaa esimerkiksi Jyrki Paaskoski, Venäjän keisarikunta ja
Suomen suuriruhtinaskunnan synty 1808–1820. Det ryska kejsardömet och tillkomsten av storfurstendömet i Finland 1808–1820. Arkistolaitoksen toimituksia 6. Toimi. Pertti Hakala. Kansallisarkisto 2009,
41; Eräänlaista välittävää kantaa edustaa Matti Klinge, joka useissa yhteyksissä on puhunut Porvoon
”maa- tai valtiopäivistä”. Klinge 1997, 15–17; Klinge 2008, 205–208, 269. Samoin Max Engman (esimerkiksi Engman 2009a, 77) otsikoi teoksensa erään luvun ”Porvoon valtiopäiviksi”, mutta kirjoittaa
heti alla ”maa- tai valtiopäivistä”. Maapäivistä Nils Erik Villstrand, Från konungens undersåtar till
kejsarens. Den ryska tro- och huldhetseden i Vasa län år 1808. Teoksessa Martin Hårdstedt och
Göran Backman (toim.), Krig kring Kvarken. Finska kriget 1808–09 och slaget vid Oravais i ny belysning.
Oravais historiska förening 1999. Katso myös Pohjantammi 2003, 372–374; Soikkanen 2009, esimerkiksi 19–21, 30, 35. Marko Tikan ja Petri Karosen artikkeli tässä teoksessa.
Hermanson 1908a, 371 (kursivoitu osuus alkuperäisessä harvennettu).
vertaa esimerkiksi Pulkkinen 2003, 248.
Haminan rauhansopimuksessa ei mainittu Suomea erillisenä osana, vaan ainoastaan Ruotsin Venäjälle luovuttamat läänit, mikä ei tietenkään tarkoita, etteikö Suomi olisi ollut selkeä maantieteellinen
ja jopa poliittinen alue. Esimerkiksi Petri Karonen, The Peace Treaty of Hamina and its Aftermath in
Sweden and in Finland. Sjuttonhundratal 2010, 168–183 ja siinä mainittu kirjallisuus.
Rauhala 1908a, 393−394 (Kyseinen artikkeli on painettu pienin kielikorjauksin 1920-luvun painokseen).
Alanen 1958c, 442−443, 447.
Seremonian yksityiskohdista on kiistelty pitkään, sillä osa tutkijoista on arvellut säätyjen antaneen
oman uskollisuudenvalansa ensin, mutta mitä todennäköisimmin tässäkin asiassa seurattiin ruotsalaista järjestystä. – Tästä erityisesti Halila 1962; Nils Erik Villstrand, Hyllningsakten i Borgå domkyrka den 29 mars 1809. Några nya fakta och anmärkningar en gång till. Finsk Tidskrift 2008 sekä
niissä mainittu kirjallisuus. Vertaa myös Klinge 1997; Jussila 2004; Henrika Tandefelt, Borgå 1809.
Ceremoni och fest. SLS 2009.
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Rauhala 1908a, 396−397.
Rauhala 1908a, 398.
Alanen 1958c, 450−451.
Hyvä esimerkki on Rauhalan kuvaus siitä, kuinka säädyt lupasivat omalta osaltaan pitää Aleksanteri
I:stä ”oikeana” esivaltana sekä säilyttää ”maan perustuslait ja konstitutsionin sellaisina, kuin ne
olivat saaneet vahvistuksen esivaltana” sekä ja olivat voimassa”. Rauhala 1908a, 398.
Rauhala 1908a, 399.
Rauhala 1908a, 399.
Rauhala 1908a, 405.
Kursivoitu kohta alkuperäisessä harvennettuna. Rauhala 1908a, 403−404.
Korhonen 1963, 21−31; Tommila 1984, 37−38; Jussila 2009, 24−25.
Alanen 1958c, 455.
Tommila 1984, 110−112; Kristiina Kalleinen, Suomen kenraalikuvernementti. Kenraalikuvernöörin asema ja merkitys Suomen asioiden esittelyssä 1823−1861. Hallintohistoriakomitea 1994, 34.
Alanen 1960b, 282.
Jussila 2009, 26.
Rauhala 1908a, 402.
Myös Petri Karosen ja Nils Erik Villstrandin artikkeli tässä teoksessa.
Rauhala 1908a, 402−403.
Alanen 1958c, 452.
Rauhala 1908a, 404−405.
http://www.1809.fi/etusivu/fi.html (viitattu 23.11.2013). Keskustelusta myös esimerkiksi Pulkkinen
2003.
155Varhaismodernin Ruotsin valtion tehtäväkentän suppeudesta Martin Melkersson, Staten, ordningen och friheten. En studie av den styrande elitens syn på statens roll mellan stormaktstiden och
1800-talet. SHU 184. Stockholm 1997, passim.
Myöhemmässä kato- ja nälkävuosien tutkimuksessa katsottiin pitkään, että varsinkin 1690-luvulla
valtiovalta jätti huomiotta alamaisten hädän (erityisesti Eino Jutikkala, Vuoden 1697 kansallisonnettomuus, sen tuhot ja väistämismahdollisuudet. Turun Historiallinen Arkisto 11, Turku 1951; Eino Jutikkala, Kuolemalla on aina syynsä. Maailman väestöhistorian ääriviivoja. WSOY 1994), mutta sittemmin
Ilkka Mäntylä (Kruunu ja alamaisten nälkä. 1690-luvun katovuosien verotulojen vähennys Pohjanmaalla
ja esivallan vastatoimenpiteet. Scripta Historica 13. Oulun historiaseura 1988) ja Mirkka Lappalainen (Jumalan vihan ruoska. Suuri nälänhätä Suomessa 1695–1697, Siltala 2012) ovat tarkastelleet
asiaa toiselta kannalta ja todenneet valtiovallan yrittäneet tehdä hankalassa tilanteessa voitavansa.
1860-luvun nälkävuosien tulkinnasta katso erityisesti Oiva Turpeinen, Nälkä vai tauti tappoi? Kauhunvuodet 1866–1868 Historiallisia Tutkimuksia 136. SHS 1986; Antti Häkkinen, Vappu Ikonen,
Kari Pitkänen, Hannu Soikkanen, Kun halla nälän tuskan toi. Miten suomalaiset kokivat 1860-luvun
nälkävuodet. WSOY 1991; Kari Pitkänen, Deprivation and disease. Mortality during the great Finnish
famine of the 1860 Suomen väestötieteen yhdistyksen julkaisuja 14. Suomen väestötieteen yhdistys
1993; Oma Maa -sarjassa katovuosista kirjoittaneet K. R. Melander ja G. Melander (Katovuosista
Suomessa. Teoksessa OM 1924) eivät ottaneet kantaa 1690-luvun kuolovuosien ”syyllisiin”, vaan
taustalta löytyivät ennen muuta luonnonolosuhteet. Lahjoitusmaa-asioista esimerkiksi Piia Einosen,
Antti Räihän ja Marko Tikan artikkeli tässä teoksessa.
Arvi Raivio, Valtionmenot. Teoksessa Valtiotieteiden käsikirja. Aakkosellinen tietoteos IV. Toim. Leo
Harmaja et al. Tietosanakirja Osakeyhtiö 1924, 376.
Leo Harmaja, Valtiontalous. Teoksessa Valtiotieteiden käsikirja. Aakkosellinen tietoteos IV. Toim. Leo
Harmaja et al. Tietosanakirja Osakeyhtiö 1924, 400 (kursiivi alkuperäisessä); Melkersson 1997; Karonen 2014. ”Yhteisestä hyvästä” 1700-luvun kontekstissa, Jouko Nurmiainen, Edistys ja yhteinen
hyvä vapaudenajan ruotsalaisessa poliittisessa kielessä. Bibliotheca Historica 122. SKS 2009.
E. G. Palmén, Suomen valtiotalous 1809−1909. Teoksessa OM 1910a, 277−278.
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Kivimäki (eds.) World War II. History, Memory, Interpretations. History of Warfare. Volume 69. Brill
2012.
134. Lindeqvist & Talvela 1924, 430 (kirjoittaja Talvela).
135. Esimerkiksi OM 1958a, 131, 178, 374, 403.
136. OM 1958a, 72, 284, 322; OM 1958b, 3, 104, 150, 248, 276, 389; OM 1958c, 2, 168. Toisaalta esimerkiksi Suomen Aseveljien Liiton lakkautuksen sanottiin johtuneen kotimaisten kommunistien painostuksesta. Jaakko Numminen (Yhdistyselämä. Teoksessa OM 1958a, 65) mainitsi yhdistyselämää
käsittelevässä artikkelissaan neutraalisti SAL:n tulleen lakkautetuksi sodan jälkeen. OM 1958a, 389.
137. K. J. Mikola, Jatkosota. Teoksessa OM 1959b, 392.
138. Castrén 1958a, 103–104.
139. Castrén 1958a, 105.
140. Myös esimerkiksi Mikola 1959b, 396, 402, 407.
141. Korhonen 1962a, 96, 99.
142. OM 1958c, 203; Castrén 1958a, 105–107 (lainaus 105).
143. Castrén 1958a, 106; Myös päivämuisto OM 1958b.
144. OM 1958b, 27.
145. Viljanen 1958c, 91–93.
146. Castrén 1958a, 108. Aihepiiristä kootusti esimerkiksi Veli-Matti Syrjö & Mikko Karjalainen & Eero
Elfvengren (toim.), Suomen puolustusvoimat 1944–1974. Puolustusvoimien rauhan ajan historia. Osa 2.
Maanpuolustuskorkeakoulu 2006.
147. Edwin Linkomies, C. G. Mannerheim. Teoksessa OM 1959b, 44–45, 49.
148. Linkomies 1959b, 50, 54–55.
149. Fewster 2006, 325–326.
150. Keskustelusta esimerkiksi Arvi Korhonen, Barbarossa-suunnitelma ja Suomi. WSOY 1961; Ohto Manninen, Arvi Korhonen ja Barbarossa-suunnitelma. Historiallinen Aikakauskirja 88 (1990: 1); Mauno Jokipii, Jatkosodan synty. Tutkimuksia Saksan ja Suomen sotilaallisesta yhteistyöstä 1940–41. Otava 1987.
151. Ville Kivimäki, Between Defeat and Victory. Finnish Memory Culture of the Second World War, Scandinavian Journal of History 37 (2012: 4), 482–504; Ville Kivimäki, Battled nerves. Finnish Soldiers’ War
Experience, Trauma and Military Psychiatry, 1941–44. Åbo Akademi University 2013, 428; Sirkka Ahonen, Historiaton sukupolvi? Historian vastaanotto ja historiallisen identiteetin rakentuminen 1990-luvun
nuorison keskuudessa. SHS 1998.
152. Pilvi Torsti, Suomalaiset ja historia. Gaudeamus 2012, 100.
153. Henrik Meinander, A Separate Story. Interpretations of Finland in the Second World War. Teoksessa
Henrik Stenius, Mirja Österberg & Johan Östling (eds.), Nordic Narratives of the Second World War.
National Historiographies Revisited. Nordic Academic Press 2011, 75; Meinander 2012, 78, 90.
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Tässä mielessä valaiseva teos on Hannu Tapani Klami, Oikeustaistelijat. WSOY 1977; myös Urpo
Kangas & Allan Tiitta, Oikeustieteet. Teoksessa Tommila (toim.) 2000; varhaisempia muun muassa
Kaarlo Nuorvala, Krestyn miehet. Kuvaus yhdenvertaisuuslain aiheuttamasta oikeustaistelusta. Sanatar
1939.
Työ on jaettu siten, että Jari Eilola tarkastelee varhaisempien aikojen tulkintoja, Marko Tikka 1800-luvun ja kirjoittajien oman lähihistorian tulkintoja.
Päiviö Tommila, Kansallisen tiedeyliopiston alku. Teoksessa Tommila (toim.) 2001, 308, 310, 316–
317. Kysymys ei ollut vain suomalaisesta piirteestä, Colin Kidd, British Identities before Nationalism.
Ethnicity and Nationhood in the Atlantic World, 1600–1800. Cambridge University Press 1999; Jonas
Nordin, Ett fattigt men fritt folk. Nationell och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till slutet
av frihetstiden. Symposium 2000.
Valtioyötä ei mainittu Oman Maan kahdessa ensimmäisessä painoksessa, mutta kolmannessa se
mainittiin lyhyesti autonomian aikaa käsittelevässä osuudessa. Aulis J. Alanen kirjoitti, että Ruotsin
aikainen lainsäädännön mukaan valtiopäivät saattoi jättää kutsumatta koolle loukkaamatta niiden
oikeuksia verojen myöntäjinä. Vaikka valtioyö ei Alasen mukaan sotinut lain kirjainta vastaan, se
loukkasi kuitenkin sen henkeä. Aulis J. Alanen, Suomen historia 1809–1863. Teoksessa OM 1960b,
278.
Heikki Ylikangas, Miksi oikeus muuttuu. Laki ja oikeus historiallisen kehityksen osana. WSOY 1984a,
178–179, 182–183, 208, 218–219; Tommila 2001, 330–331.
Hannu Tapani Klami, Legalists: Finnish Legal Science in the Period of Autonomy 1809–1917. The History
of Learning and Science in Finland 1828–1918 2. Societas Scientiarum Fennica 1981, 121; Ylikangas
1984a, 181–182, 184; Tommila 2001; Anu Koskivirta, ”Sisäinen vihollinen”. Henkirikos ja kontrolli Pohjois-Savossa ja Karjalassa Ruotsin vallan ajan viimeisinä vuosikymmeninä. Helsinki 2001, 45–59.
Tommila 1989, 145–146, 168–169; Ahtiainen & Tervonen 1996, 131.
Tommila 1989, 141–144, 174; Ahtiainen & Tervonen 1996, 53. Myös Petri Karosen ja Antti Räihän
artikkeli tässä teoksessa.
E. G. Palmén, Ruotsin maakuntalait ja yleiset maanlait. Teoksessa OM 1907, 73.
Tommila 1989, 139; Ahtiainen & Tervonen 1996, 48–50, 131–132.
E. G. Palmén 1907, 75.
E. G. Palmén 1907, 74; A. H. Virkkunen, Länsisuomalaisten kansain sivistysoloista pakanuuden ajan
lopulla. Teoksessa OM 1907, 117–118; R. A. Wrede, Oikeudenhoidon uudistus. Teoksessa OM 1907,
530–531; R. A. Wrede, Oikeudenhoidon uudistus. Teoksessa OM 1920; Kaarlo Ignatius, Oikeudenhoidon kehitys 1734 vuoden lain ilmestymiseen asti. Teoksessa OM 1908b, 585.
Ignatius 1908b, 585–586; myös Palmén 1907, 75, 78; Antti Hannikainen, Suomen lainsäädännön ja
oikeuslaitoksen historia vuoteen 1917. Teoksessa OM 1958a, 358–359.
Olli Matikainen, Verenperijät. Väkivallan ja yhteisön murros itäisessä Suomessa 1500–1600-luvulla.
Bibliotheca Historica 78. SKS 2002, 56–60.
Palmén 1907, 78, 81, 84.
Ignatius 1908b, 586.
Mia Korpiola, Keskiajan Ruotsin oikeudelliset lähteet. Teoksessa Marko Lamberg & Susanna Niiranen (toim.) Keskiajan avain. Tietolipas 219. SKS 2009, 205.
Hannikainen 1958a, 357.
Heikki Ojansuu, Lain suomennoksista. Teoksessa OM 1910, 125–127. Katso myös Antero Holmilan,
Ulla Koskisen, Nils Erik Villstrandin ja Petri Karosen artikkeli tässä teoksessa.
Ojansuu 1910, 127.
Esko Koivusalo, Suomalainen lakikieli ja vuoden 1734 lain suomennos. Teoksessa Ruotzin Waldacunnan Laki. Hyväksi luettu ja wastan otettu Herrain Päiwillä wuonna 1734. Näköispainos. WSOY 1984,
238.
Koivusalo 1984, 240–241.
Heikki Ylikangas, Vuoden 1734 lain tausta. Teoksessa Ruotzin Waldacunnan Laki. Hyväksi luettu ja
wastan otettu Herrain Päiwillä wuonna 1734. Näköispainos. WSOY 1984b, 234–235. Olaus Petrin tuomarinohjeista myös esimerkiksi Kustaa H. J. Vilkuna, Neljä ruumista. Teos 2009.
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Wrede 1907, 530; Wrede 1920, 517.
Manifestista OM 1907, 586; asevelvollisuusasiasta E. G. Palmén, Asevelvollisuudesta. Teoksessa
OM 1909, 182–187; marraskuun julistuskirjasta OM 1911, 50–51.
E. G. Palmén, Itä-Suomen lahjoitusmaista. Teoksessa OM 1911, 350–351. Tästä teemasta myös Piia
Einosen, Antti Räihän ja Marko Tikan artikkeli tässä teoksessa.
E. G. Palmén 1911, 351. Toisenlaisia käsityksiä lahjoitusmaaoloista katso Jyrki Paaskoski, Vanhan
Suomen lahjoitusmaat 1710–1826. Bibliotheca Historica 24. SHS 1997 sekä yleisesti Vanhan Suomen
oloista Vanhan Suomen aika. Viipurin läänin historia 4. osa. Kirjoittaneet Petri Karonen, Yrjö Kaukiainen, Rainer Knapas, Jussi T. Lappalainen ja Jyrki Paaskoski. Toimittaneet Yrjö Kaukiainen, Risto
Marjomaa ja Jouko Nurmiainen. Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Karjalan Kirjapaino 2013.
E. G. Palmén, Lakikodifioimishankkeet Suomessa. Teoksessa OM 1908, 822–835; E. G. Palmén, Lakikodifioimishankkeet Suomessa. Teoksessa OM 1922, 197–210.
Esimerkiksi Jussila 2004; Klami 1977.
Nuorvala 1939, 238–244; myös Tikka 2004, 314–315.
Viljo Hytönen, Suomen itsenäisyys. Teoksessa OM 1925, 633.
Myös Tommila 1999.
Mikko Juva, Itsenäisyyden aatteelliset edellytykset. Teoksessa OM 1959a, 199–206. Tosin vastaansanomattomin perustutkimus Venäjän-kaupasta autonomian jälkipuoliskolla tehtiin vasta 1970 (Erkki
Pihkala, Suomen Venäjän-kauppa vuosina 1860–1917. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk
H. 113. Finska Vetenskaps-Societeten 1970), mutta perusasetelmat olivat toki tunnettuja tilastoista
ja aikaisemmasta tutkimuksesta. Suomen ja erityisesti Pietarin talousalueen kulttuurisesta sidoksesta on kirjoittanut Max Engman, muun muassa teokset Max Engman, S:t Petersburg och Finland,
Migration och influens 1703–1917, Bidrag till kännedom av Finlands natur och kultur H 130, Finska
Vetenskaps-Societeten 1983; Max Engman, Pietarinsuomalaiset, WSOY 2004.
Tuomiokirjoista muun muassa Heikki Roiko-Jokela & Timo Pitkänen (toim.), Sisä-Suomen tuomiokirjat tutkimuslähteinä ja elämän kuvaajina. Jyväskylän historiallinen arkisto. Jyväskylän yliopiston historian laitos, Jyväskylän maakunta-arkisto, Jyväskylän historiallinen yhdistys. Jyväskylä 1995, erityisesti
Timo Pitkänen, Tuomiokunnan asiakirja-aineisto, 35–56; pohjoismaisesta aihepiirin tutkimuksesta
esimerkiksi Petri Karonen, Perspektiv och metoder inom domboksforskningen i Sverige och Finland
cirka 1990–2005. Teoksessa Domboken som filologiskt och historiskt forskningsobjekt. Red. av Harry
Lönnroth. Nordiska texter och undersökningar 30. Uppsala universitet 2007, 25–43.
Wrede 1907; F. O. Lilius, Oikeuslaitos ja oikeudenkäyntimenettely. Teoksessa Oskari Autere, Einar
Böök, J. Forsman, F. O. Lilius, Matti Helenius-Seppälä ja Väinö Voionmaa, Yhteiskunnallinen käsikirja.
Kansanvalistusseura 1909.
Wrede 1907, 531; Wrede 1920, 518.
Wrede 1907, 530, Wrede 1920, 517.
Allan Serlachius, Vuoden 1734 laki ja lain suomennokset. Teoksessa OM 1907, 299.
R. A. Wrede, Vaikutelmia yksikamarisesta eduskunnasta. Teoksessa Murrosajoilta. Muistoja ja kokemuksia 1. WSOY 1913, 26–27.
Serlachius 1907, 298; Allan Serlachius, Vuoden 1734 laki ja lain suomennokset. Teoksessa OM 1920,
401.
Tästä esimerkiksi Anu Hanna Anttila et al., Kuriton kansa. Poliittinen mielikuvitus vuoden 1905 suurlakon ajan Suomessa. Vastapaino 2009.
Tätä kritiikkiä muun muassa aikansa pamflettikirjallisuus, kuten E. Nevanlinna, Virkamiesolomme.
Millaiset ne ovat ja millaiset niiden pitäisi olla. Kustannusosakeyhtiö Kansa 1907.
Forsmanin kuoltua 1899 Oma Maa -teokseen otettiin hänen Kansanvalistusseuran kalenterissa 1891
julkaistu artikkelinsa. Jaakko Forsman & Allan Serlachius, Uusi Rikoslaki. Teoksessa OM 1911, 658.
Forsman & Serlachius OM 1911, 656.
Forsman & Serlachius OM 1911, 659.
Forsman & Serlachius OM 1911, 660.
Hannikainen 1958a, 369–371. Toki myöhempää rikosoikeutta ja rikollisuutta käsitellään omissa artikkeleissaan; Brynolf Honkasalo, Suomen rikosoikeus. Teoksessa OM 1960a ja Brynolf Honkasalo,
Suomen rikollisuus. Teoksessa OM 1960b.
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Tauno Tirkkonen, Oikeudenkäyntilaitos ja sen uudistaminen. Teoksessa OM 1958, 391. Kursivointia
ei ole alkuperäistekstissä.
Katso Wrede 1907.
Tirkkonen 1958, 391.
Eri muistelma- ja kokoomateosten lisäksi (muun muassa Juho Mäkelä (toim.), Luokkasodan muisto. Kansankulttuuri 1947) mainittakoon Ensio Hiitosen teos Vääryyttä oikeuden valekaavussa (Vapaa
Pohjola 1955), joka aikansa kohupamflettina esitteli yksityiskohtaisesti valkoisen Suomen oikeustapauksia, maanpetosoikeudenkäyntejä yms. korostaen oikeudenkäytön subjektiivisia ja mielivaltaisia
piirteitä.
Honkasalo 1960b, 454–464.
Ari-Matti Nuutila, Toisintoimimismahdollisuus Serlachiuksella ja Honkasalolla – tavoitteita ja arvoja. Teoksessa Raimo Lahti (toim.), Rikosoikeudellisia kirjoitelmia VI. Rikosoikeuden juhlavuonna 1989.
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A 185. Suomalainen Lakimiesyhdistys 1989, 349–361.
Keskeisenä tämän käsityksen muovaajana Suomessa oli Allan Serlachius, jonka kanta jossain määrin muuttui vuoden 1918 tapahtumien seurauksena. Nuutila toteaa, ettei Honkasalon käsitys rikollisuuden syistä ole selkeästi tulkittavissa, mutta päätyy siihen, että Honkasalon näkemyksessä ulkoiset olosuhteet eivät lopulta määritä alttiutta rikollisuuteen. Honkasalon teksti Oma Maa -teoksessa
välittää saman ajatuksen.
Matti Peltonen on eri tutkimuksissa eritellyt tätä seikkaa, muun muassa teoksessa Viinapäästä kolerakauhuun. Kirjoituksia sosiaalihistoriasta. Hanki ja jää 1988.
Honkasalo 1960b, 458 (josta molemmat edellä olleet lainaukset).
Jussi Pajuoja, Nuoret ja väkivalta. Teoksessa Lahti 1989, 363–364; myös Honkasalo 1960b, 458–459.
Honkasalo 1960b, 458.
Erityisesti Paavolainen 1966; Jaakko Paavolainen, Poliittiset väkivaltaisuudet Suomessa 1918. 2. ”Valkoinen terrori.” Tammi 1967; Tor Hartman, Vuonna 1918 sisällissodassa kuolleet ja kadonneet. Tilastollisia tiedonantoja 46, julkaissut tilastollinen päätoimisto. Helsinki 1970; Lars Westerlund (toim.),
Sotaoloissa vuosina 1914–1922 surmansa saaneet, Tilastoraportti, valtioneuvoston kanslia, Helsinki
2004.
Esimerkiksi Henning Söderhjelm, Det röda upproret i Finland år 1918. En karaktäristik med stöd av
officiella dokument uppgjord av Henning Söderhjelm. Holger Schilds förlag 1918. Honkasalon tulkintaa väkivaltarikoksista ja poikkeusoloista on kiinnostavaa verrata toiseen, samaan tapaan aikaansa
vahvasti sidottuun tutkimukseen, Juhani Mattilan väitöskirjaan Alttiudesta syyllistyä toistamiseen väkivaltarikokseen, Helsinki 1988, jota Jussi Pajuoja tulkitsee. Mattilan väitöskirjassa väkivaltarikolliset
tyypiteltiin kolmeen kategoriaan, jossa väkivaltarikollistyyppien taustat (riippuvuus vanhemmista,
sopeutumisvaikeudet, työttömyys, aivojen toimintahäiriöt, antisosiaalinen persoonallisuushäiriö)
määrittelivät rikollistyyppejä. Tulkinta rikollisuuteen johtavista tekijöistä on näin tavallaan aivan
päinvastainen. Pajuoja 1989.
Honkasalo 1960b, 455; Nuutila 1989, 357–361.
Mikko Uola, Raumalaiset Suomea suojaamassa. Rauman suojeluskunta ja lotat 1917–1944. Raumanlinna oy 1932–1944. Vakka-Suomen Nuorisosäätiö 1994, 78–81.
Laajemmin Tikka 2004.
Tirkkonen 1958, 400.
Hannikainen 1958a, 370.
Tästä myös Petri Karosen ja Nils Erik Villstrandin artikkeli tässä teoksessa.
Tämä tapa kuvata kevättä ja kesää 1918 voidaan helposti todeta tarkasteltaessa esimerkiksi suojeluskuntien historioita aina 1930-luvun paikallishistorioista lähtien liikettä käsitteleviin yleisesityksiin
Niilo Hersalosta (N. V. Hersalo (aik. Sigell), Suojeluskuntain historia II. Puolustuskelpoinen kansa.
Hätävarasta välttämättömyys. Vaasa 1962) Kari Seleniin (Kari Selén, Sarkatakkien maa. Suojeluskuntajärjestö ja yhteiskunta 1918–1944. WSOY 2001).
Tästä muun muassa Lars Björne, ”…syihin ja lakiin eikä mielivaltaan…” Tutkimus Turun hovioikeuden
poliittisista oikeudenkäynneistä vuosina 1918–1939. Suomalainen lakimiesyhdistys 1977.
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Akseli Koskimies, Suomen lääkintölaitos. Teoksessa OM 1908a, 356.
Juho Saari, Johdanto. Teoksessa Juho Saari (toim.), Instituutiot ja sosiaalipolitiiikka. Johdatus institutionaalisen muutoksen tutkimukseen. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry. 2003, 7, 11.
Sivistys-käsitteestä esimerkiksi Heikki Kokko, Sivistyksen varhaista käsitehistoriaa. Kasvatus &
Aika 4:4 (2010), 7–23. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/dokumentit/artikkeli_kokko_0712100043.pdf
(27.8.2013); Heli Rantala, Sivistyksestä sivilisaatioon. Kulttuurikäsitys J. V. Snellmanin historiallisessa
ajattelussa. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C. Scripta lingua Fennica 362. Turun yliopisto 2013.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5380-6 (9.9.2013).
Esimerkiksi Bart van Steenbergen, (ed.) The Condition of Citizenship. Sage 1994; Juho Saari, Sosiaaliset oikeudet kapitalistisessa yhteiskunnassa. T.H. Marshallin kansalaisuusteoria. Teoksessa Juho
Saari, Sakari Taipale & Sakari Kainulainen (toim.), Hyvinvointivaltion moderneja klassikkoja. Diakoniaammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia 38. Sosiaalipolittisen yhdistyksen tutkimuksia 64.
Diakonia ammattikorkeakoulu 2013, 283–304. http://www.diak.fi/tyoelama/Julkaisut/Documents/
Diak%20A%2038.pdf (1.8.2013).
Hyvinvointivaltiotutkimuksen yhteydessä sosiaalisen kansalaisuuden rinnalla on käytetty käsitettä
welfare citizenship, kun taas terveyden historian tutkimuksessa on yleistynyt termi terveyskansalaisuus
eli health citizenship. Esimerkiksi Ireneusz Pawel Karolewski, Conceptualizing Welfare Citizenship.
Teoksessa Andrzej Marcin Suszycki (ed.), Welfare Citizenship and Welfare Nationalism. NordWel Studies in Historical Welfare State Research II. Nordic Centre of Excellence Nordwel 2011, 25–50; Helén
& Jauho 2003, 13–32; Dorothy Porter, Health Citizenship. Essays in Social Medicine and Biomedical
Politics. University of California Medical Humanities Press 2011.
Esimerkiksi Anneli Anttonen & Jorma Sipilä, Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Vastapaino 2000; Pauli
Kettunen, The Nordic Welfare State in Finland. Scandinavian Journal of History 26:3 (2001) 225–247;
Helén & Jauho 2003; Nanna Kildal & Stein Kuhnle (eds.), Normative Foundations of the Welfare
State. The Nordic Experience. Routledge 2005; Matti Alestalo & Sven E. O. Hort & Stein Kuhnle, The
Nordic Model. Conditions, Origins, Outcomes, Lessons. Hertie School of Governance. Working Papers
no 41, June 2009. http://www.hertie-school.org/fileadmin/images/Downloads/working_papers/41.
pdf. (11.2.2013); Pauli Kettunen & Klaus Petersen (eds.) Beyond Welfare State Models.Transnational
Historical Perspectives on Social Policy. Edward Elgar Publishing 2011.
”Vaivaishoito”-käsite muuttui virallisesti ”köyhäinhoidoksi” vuonna 1922 säädetyn köyhäinhoitolain
myötä. OM 1912 hak.; OM 1926 hak.
Onni Vauhkonen, Yleiskatsaus lääkintölaitoksen ja terveydenhuollon kehitysvaiheisiin ja nykytilaan.
Teoksessa Onni Vauhkonen, Juhani Laurinkari & Guy Bäckman, Suomalaista terveyspolitiikkaa. Sairaanhoitajien koulutussäätiön julkaisu. WSOY 1978, 7–122; Niilo Pesonen, Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. WSOY 1980. Allan Tiitta,
Collegium medicum. Lääkintöhallitus 1878–1991. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009; OM 1912 hak;
OM 1926 hak.
Esimerkiksi Konr. ReijoWaara, Vaatetuksesta. Teoksessa OM 1907, 359–366; Max Oker-Blom, Nautintoaineitten vaikutuksesta ihmisruumiiseen. Teoksessa OM 1907, 416–426; Taav. Laitinen, Bakteerien
vaellukset ihmisruumiissa. Teoksessa OM 1907, 477–484; K. M. Levander, Ihmisen sisälmysmadoista. Teoksessa OM 1907, 497–507; Wold. Backman, Mahataudit ja niiden riippuvaisuus kansan ravinnosta. Teoksessa OM 1908a, 599–611; J. A. Palmén & K. M. Levander, Horkka ja sääsket. Teoksessa
OM 1909, 837–845; V. Grönholm. Silmätautien ja sokeuden esiintymisestä Suomessa. Teoksessa
OM 1911, 833–841.
Pesonen 1980; Tiitta 2009.
Koskimies 1908a, 353–361; A. J. Palmén, Suomen lääkintälaitos ja sairaalat. Teoksessa OM 1921,
12–22; Yrjö Kulovesi, Terveydenhoidosta. Teoksessa OM 1923, 523–539; Niilo Pesonen, Suomen
lääkintölaitos. OM 1958c, 3–16; OM 1912 hak; OM 1926 hak.
Koskimies 1908a, 357–358, 360–361; Palmén 1921, 15–16, 17; Pesonen 1958c, 7.
Terveys- ja sosiaali-instituutioiden muotoutumiseen kytkeytyvä ammatillistumiskehitys muodostaa
oman tutkimuskysymyksensä, jota ovat suomalaisissa tutkimuksissa tarkastelleet muun muassa
Leila Simonen, Contradictions of the Welfare State, Women and Caring. Municipal homemaking in Fin-
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land. Acta Universitatis Tamperensis 295. Tampereen yliopisto 1990; Vesa Vuolio, Lunastettu vapaus.
Kunnanlääkärin ammatillisen autonomian muotoutuminen. Jyväskylän yliopiston sosiologian laitoksen julkaisuja 49. Jyväskylän yliopisto 1991; Satka 1994, 261–339; Lea Henriksson, Naisten terveystyö
ja ammatillistumisen politiikka. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Tutkimuksia
88. Stakes 1998; Sirpa Wrede, Decentering Care for Mothers. The Politics of Midwifery and the Design of
Finnish Maternity Services. Åbo Akademi 2001; Ann Yrjälä, Public Health and Rockefeller Wealth. Alliance Strategies in the Early Formation of Finnish Public Health Nursing. Åbo Akademi 2005; Annola 2011.
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1878 asevelvollisuuslain syntyprosessia sekä sen mitätöitymistä vuoden 1899 ylimääräisillä valtiopäivillä. E. G. Palmén, Asevelvollisuudesta. Teoksessa OM 1909, 178–179, 184.
Esimerkiksi Palmén 1907, 305, 307. J. R. Danielson (Kalmari) oli kääntänyt ruotsin medborgaren ”kansalaiseksi” vuonna 1889. ”Kansanedustaja” puolestaan esiintyi hieman eri tavoin kirjoitettuna jo E.
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G. Palmènin isän Johan Philip Palménin teoksen suomennoksessa 1863. Henrik Stenius, Kansalainen. Teoksessa Hyvärinen et al. (toim.) 2003, 315, viite 8; Pohjantammi 2003, 369.
Esimerkiksi Liikanen 1995; Ilkka Liikanen, Kansa. Teoksessa Hyvärinen et al. (toim.) 2003.
Palmén 1907, 309.
Suomenkielisiin sanomalehtiin käsite ”eduskunta” ilmaantui vuoden 1863 vaiheilla, joten termi oli
vähintään puolen vuosisadan ikäinen ja siten oletettavasti suurelle osalle yleisöä jo tuttu. – http://
digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/query.html, ”eduskunta” (20.11.2013). Pohjantammi 2003.
Aivan vastaavalla tavalla kirjoitti U. L. Lehtonen Aleksanteri I:stä käsittelevässä esityksessään. Lehtonen kertasi keisarin hallintokauden alkuvaiheen uudistussuunnitelmia tavalla, joka ei juuri jättänyt
tulkinnanvaraa siitä, että tarkoituksena oli yhdistää sadan vuoden takaisen tapahtumat kirjoitushetkeen: ” – – perustana tuli (Venäjällä) pitää kansalaisoikeuksien julistamista; niiden mukaan oli
laillisuus saatava voimaan kaikkialla valtakunnassa, mielivaltaisuudet häädettävä oikeudenhoidosta
ja hallitsijankin valta alistettava lakien rajoittamaksi.” Kansalaisoikeuksien kohdalla ei edistytty, mutta hallinnossa tehtiin suuria uudistuksia ja Suomi sai ”sisäisen itsenäisyytensä”. K. R. Melander,
Kaarle XI. Teoksessa OM 1908a, 509. Myös esimerkiksi Hermanson 1908 (Suomen perustuslait),
381; K. W. Rauhala, Porvoon valtiopäivät. Teoksessa OM 1908a; E. G. Palmén, Suomen valtiotalous
1809–1909. Teoksessa OM 1910, 284; U. L. Lehtonen, Aleksanteri I. Teoksessa OM 1911, 466–467
(lainaus), 468, 476 (lainaus); Jari Eilolan ja Marko Tikan artikkeli tässä teoksessa.
Vapaudenajan matalasta arvostuksesta ensimmäisen painoksen kirjoitusaikana kertoo vaikkapa
toukokuun päivämuisto: ”Säätyvallan” aikana käytettiin kuninkaan kumileimasinta vuodesta 1756
lähtien, ja ”[i]tse asiassa ei kuninkaan valtaa ollutkaan, ja tämä valtiomuoto sai tuomionsa 19 p.
elok. 1772”. OM 1908b, 367. Elokuun päivämuistossa mainittiin vuoden 1772 vallankumouksen yhteydessä muun muassa säätyjen johtajien pidättämiset sekä se, että hallitsija kaappasi sittemmin 1789
”muutamissa kohden [!] rajattoman vallan.” OM 1909, 718. Helmikuun päivämuistossa puolestaan
todettiin vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirjan hyväksymisprosessiin liittyvät laittomuudet ja epäselvyydet, mutta niitä ymmärrettävistä syistä johtuen liikaa paisuttelematta, koska kyseinen säädös oli
kirjoitusaikana vallitsevaa lainsäädäntöä. Esimerkiksi OM 1907, 650. Palmén 1907, 309–310. Toiseen
painokseen Palmén vieläpä kovensi sanojaan vapaudenajan järjestelmästä, Palmén 1920, 437–440.
Palmén 1920, 442. Valtiopäiväjärjestyksistä Ruotsin ja Suomen yhteisellä ajalla sekä Ruotsin vuoden
1810 valtiopäiväjärjestyksestä esimerkiksi Nils Herlitz, Grunddragen av det svenska statsskickets historia. Sjätte upplagen. Nordstedt & Söner 1967.
Palmén ilmaisi muissakin yhteyksissä tiedostavansa kustavilaisten perustuslakien tarjoaman suojan
puutteellisuuden. E. G. Palmén & C. G. Estlander, Tammikuun valiokunta 1862. Teoksessa OM 1907
(kirjoittaja Palmén), 260; Kerttuli Saarni, Kysymys postimanifestin perustuslaillisuudesta. Historiallinen Aikakauskirja (1965), 290–291; Soikkanen 2009, 36; myös Petri Karosen ja Antti Räihän artikkeli
tässä teoksessa.
Rauhala 1908a, 395–396.
Rauhala 1908a, 406.
Palmén & Estlander 1907 (kirjoittaja Palmén), 261–262.
Jo Porvoon valtiopäiviä ennakoineen venäläisten vaatimuksesta koolle kutsutun Suomen lähetyskunnan tarkastelussa mainittiin useita kertoja, että kyseinen puolipakolla Pietariin matkustanut
joukko ei pitänyt itseään ”eduskuntana” tai valtiopäivinä. K. W. Rauhala, Suomen lähetyskunta.
Teoksessa OM 1911, 149–151, 154.
Palmén & Estlander 1907 (kirjoittaja Palmén), 263–265. Lainsäädännön vanhentuneisuudesta E. G.
Palmén, 1863–64 vuosien valtiopäivät. Teoksessa OM 1908a, 636.
Palmén & Estlander 1907 (kirjoittaja Palmén), 265, 267 (kirjoittaja Estlander). Estlanderin osuus oli
aikanaan ilmestynyt vain ruotsiksi Finsk Tidskriftissä 1899 helmikuun manifestin julkaisemisen jälkeen, mikä osin kontekstoi ja selittää tekstin jyrkkiä ilmauksia. Myös esimerkiksi Palmén 1908a, 637.
Käsite ”valtiopäivät” oli suomen kielessä käytössä alusta alkaen, ruotsiksi kirjoitettiin edelleen lantdageista, esimerkiksi Pohjantammi 2003, 372.
Palmén 1908a, 638.
Kyseinen teksti lienee ollut perustana Kyläläisten Kirjasto -sarjassa Palménilta aikanaan ilmestyneessä niteessä. Tekstin tilannut Werner Söderström totesi sen valmistuttua, että olisi perusteltua kirjoittaa myös ”muutamia tyyniä ja vakavia sanoja neuvoksi ja opiksi kansallemme” yksikamarisen edus-
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kunnan ajasta, joka oli jäänyt Palménin käsikirjoituksessa niukalle huomiolle. Helsingin yliopiston
kirjasto, käsikirjoituskokoelma, Ernst Gustaf Palmén, luettelo 170, Coll. 165.16 (Werner Söderström
E. G. Palménille 23.4.1908 ja 4.3.1909, josta lainaukset).
Liikanen (2003, 299–300) viittaa tässä yhteydessä Risto Alapuron käsityksiin. Myös Risto Alapuro
(et al.) (toim.), Kansa liikkeessä. Kirjayhtymä 1987; Pohjantammi 2003, 381.
Katso esimerkiksi Juhani Mylly, Edustuksellisen kansanvallan läpimurto. Suomen eduskunta 100 vuotta.
1. Edita 2006, 296.
Aleksandra Gripenberg, Suomen naisen oikeustila. Teoksessa OM 1910, 170; toisessa painoksessa
teksti toistui lähes samana, mutta Tilma Hainari oli jättänyt viittaukset kansainväliseen tilanteeseen
pois, koska painosten ilmestymisen välissä naisten äänioikeus oli toteutunut monissa muissakin
maissa. Aleksandra Gripenberg ja Tilma Hainari, Suomen naisen oikeudellinen asema. Teoksessa OM 1923, 876; prosessikuvaukseen keskittyi myös äänioikeustaistelun varhaisvaiheiden kuvaus,
Aleksandra Gripenberg, Naisasia Suomessa. Teoksessa OM 1908b, 374–375; Aleksandra Gripenberg
ja Tilma Hainari, Naisasia Suomessa. Teoksessa OM 1920, 312–314. Myös Anja Halila kirjoitti samansuuntaisesti 1960-luvun alussa. Anja Halila, Naisen asema ja naisasialiike Suomessa. Teoksessa OM 1962a, 84. Kinnunen 2013; kokonaisarvio naisten äänioikeustaistelusta Irma Sulkunen,
Naisten voitto. Teoksessa Haapala et al. (toim.) 2008; Jari Eilolan ja Heli Valtosen artikkeli tässä
teoksessa.
V. Voionmaa, Suomen työväenliike. Teoksessa OM 1911, 886, 888; Väinö Voionmaa, Suomen työväenliike. Teoksessa OM 1925, 870–872.
P. E. Svinhufvud, 1906 vuoden valtiopäiväjärjestys. Teoksessa OM 1909. Toisen painoksen ”Suomen
eduskunta” -nimisen tekstin toisena kirjoittajana oli muun muassa eduskuntasihteerinä ja myöhemmin korkeimman hallinto-oikeuden jäsenenä toiminut Eino J. Ahla (OM 1923), mutta kirjoituksen
yleissävy ei muuttunut.
Esimerkiksi OM 1909, 494.
Svinhufvud 1909, 294 (alkuperäisessä kursivoitu); Robert Hermanson, Suomen perustuslait. Teoksessa OM 1908, 384, 385.
Juhani Arajärvi, Suomen hallitus Vaasassa. Teoksessa OM 1923.
P. E. Svinhufvud & Eino J. Ahla, Suomen eduskunta. Teoksessa OM 1923.
Oman Maan kirjoittajat eivät myöskään vertailleet laajasti suomalaista käytäntöä esimerkiksi muihin
Pohjoismaihin, vaikka tässä käsittelyssä esimerkiksi Ruotsi kaksikamarijärjestelmineen ja ei-yleisine
äänioikeuksineen olisi ollut vielä ensimmäisen painoksen julkaisuaikaan pahasti Suomea jäljessä.
Katso esimerkiksi Mylly 2006, 295–296. Myös esimerkiksi Matti Klinge, Kansa ja valta – eduskunnan historiaa. Teoksessa Matti Klinge, Mesimarja, myytti, Mannerheim. Tutkielmia ja puheenvuoroja.
Otava 1994.
Palmén 1920, 424–428.
Uuno Tuominen, Säätyedustuksen historia. Teoksessa OM 1958a, 375.
Esimerkiksi Y. K. Laine, Kansanvaltaisuuden läpimurto. Teoksessa Suomen poliittisen työväenliikkeen
historia. Tammi 1946, 37–42; R. H. Oittinen, Suomen työväenliikkeen synty. Teoksessa Suomen sosialidemokraattinen työväenliike 1899–1949, SDP 1949, 31–32.
Tästä esimerkkinä muun muassa jo oikeuslaitosta koskevassa tekstissä mainittu R. A. Wreden muistelma. R. A. Wrede, Vaikutelmia yksikamarisesta eduskunnasta. Teoksessa Murrosajoilta. Muistoja ja
kokemuksia 1. WSOY 1913.
Tästä tematiikasta esimerkiksi Tommila 1989, 175.
Uuno Tuominen, Tammikuun valiokunnasta helmikuun manifestiin. Teoksessa OM 1961a. Myös
Ulla Koskisen ja Piia Einosen artikkeli tässä teoksessa.
”Kasvottomuus” näkyy myös esimerkiksi Suomen kansanedustuslaitoksen historian (SKELH) IV:ssa
osassa (Eduskunnan historiakomitea 1974, kirjoittajat Eino Jutikkala, Patrik Lilius, Pirkko Rommi ja
Uuno Tuominen). Tuominen kirjoitti myös muun muassa SKELH:n toiseen, lopulta vasta vuonna
1981 ilmestyneeseen osaan artikkelin ”Valtiopäivätoiminnan satoa (1863–1879)”, jossa käsitteli lyhyesti (kuvituksen kera s. 628–642) kunkin säädyn ”kärkimiehiä”.
Tuominen 1958a, 381–382.
Aulis J. Alanen, Porvoon valtiopäivät. Teoksessa OM 1958c, 442. Tästä myös Petri Karosen ja Nils
Erik Villstrandin artikkeli tässä teoksessa.
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Jussila 2004, 13–14; Soikkanen (toim.) 2009. Myös esimerkiksi Petri Karosen ja Antti Räihän artikkeli
tässä teoksessa.
Aulis J. Alanen kirjoitti 1960-luvun alussa Suomen historia vapaudenajalla -teoksen esipuheessa, että
1700-luvun tapahtumilla ja teoksen laatimisajankohdalla oli selkeitä yhtymäkohtia. Alanen viittasi
nimenomaan Ruotsin (Suomen) vaikeaan Venäjä- (Neuvostoliitto-) suhteeseen. Aulis J. Alanen,
Suomen historia vapaudenajalla. Jalmari Jaakkolan johdolla laaditun Suomen historian IX osa. WSOY
1963, esipuhe.
Alanen 1958c, 454.
Suomen valloituksen ongelmallisista vaiheista erityisesti Lars Gabriel von Bonsdorff, Den ryska pacificeringen i Finland, 1808–09. Helsingfors 1929; Villstrand 1999; Karonen 2014, 428 ja siinä mainittu
kirjallisuus sekä Petri Karonen, Vad vet vi i dag om året 1809? Tidskriften Skärgård 3/2007.
Henrik Meinander, Suomi 1944. Sota, yhteiskunta, tunnemaisema. Siltala 2009, 384–835.
Tätä on taitavasti eritellyt Markku Envall, Suuri illusionisti. Mika Waltarin romaanit. WSOY 1994,
170–173.
Tarkemmin muun muassa Osmo Jussila, Suomen tie 1944–1948. Miksi siitä ei tullut kansandemokratiaa. WSOY 1990; Jukka Nevakivi, Zdanov Suomessa. Miksi meitä ei neuvostoliittolaistettu? Otava
1995; Kimmo Rentola, Kenen joukoissa seisot? Suomalainen kommunismi ja sota 1937–1945. WSOY
1994; Kimmo Rentola, Niin kylmää että polttaa. Kommunistit, Kekkonen ja Kreml 1947–1958. WSOY
1997.
Antero Jyränki, Kansanedustuslaitos ja valtiosääntö 1906–2005. Teoksessa Antero Jyränki & Jaakko
Nousiainen, Eduskunnan muuttuva asema. Suomen eduskunta/Edita 2006, 65–66.
Toista maailmansotaa edeltävästä ajasta muun muassa Marjaana Valkonen, Yhdessä elämä turvalliseksi. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto 1930–1947. SAK 1987; Työmarkkinapolitiikan kehityksestä toisen maailmansodan jälkeen Tapio Bergholm, Sopimusyhteiskunnan synty I. Työehtosopimusten läpimurrosta yleislakkoon. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto 1944–1956. Otava 2005, 11–72.
Paavo Virkkunen, Yksikamarisen eduskunnan historiaa. Teoksessa OM 1960a; Tuttu Tarkiainen, Suomalainen parlamentarismi. Teoksessa OM 1958a.
R. H. Oittinen, Suomen työväenliikkeen aatteellisia kehitysvaiheita. Teoksessa OM 1959a. Katso
myös edellä mainitut Väinö Voionmaan kirjoitukset ensimmäisessä ja toisessa painoksessa.
Tarkiainen 1958a, 269.
Tarkiainen 1958a, 270.
Tulkinnoista laajemmin Haapala et al. (toim.) 2008; Tikka 2009.
Tarkiainen 1958a, 271.
Vertaa Paavo Kastari, Suomen valtiosääntö. Teoksessa OM 1960a, 262.
Tarkiainen 1958a, 270.
Tarkiainen 1958a, 272.
Katso esimerkiksi Haapala 1995.
Virkkunen 1960a, 300.
Myös Petri Karosen ja Nils Erik Villstrandin artikkeli tässä teoksessa.
Katso Pekka Suvanto, Konservatismi Ranskan vallankumouksesta 1990-luvulle. SHS 1994, 221–230.
Käsitettä ”perityn vallan edustaja” on lanseerannut meillä Vesa Vares, Konservatiivi ja murrosvuodet.
Lauri Ingman ja hänen poliittinen toimintansa vuoteen 1922. Historiallisia Tutkimuksia 174. SHS 1993,
608. Myös Pirkko Leino-Kaukiainen, Suomalainen puolue 1905–1918. Teoksessa Pirkko Leino-Kaukiainen & Ari Uino, Suomalaiskansallinen Kokoomus. Suomalaisen puolueen ja Kansallisen Kokoomuspuolueen historia vuoteen 1929. Suomen Kansalliskirja Oy 1994, 241–242.
Tämä tulkinta on saanut laajemmin jalansijaa sosiaalihistorian yleisesitysten myötä 1990-luvulta
alkaen. Esimerkiksi Jaakkola & Pulma & Satka & Urponen 1994.
Virkkunen 1960a, 308.
Virkkunen 1960a, 308.
MRA eli Moral Re-Armament oli Yhdysvalloista alkunsa saanut uskonnollinen liike, joka 1950- ja
1960-luvun Suomessa profiloitui kommunismin leviämistä vastustavaksi uskonnollis-poliittiseksi
liikkeeksi.
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Esimerkiksi Juha Siltala, Lapuan Liike ja kyyditykset 1930. Otava 1985; Kari Hokkanen, Kyösti Kallio
1930–1940. WSOY 1986; Vesa Vares, Kokoomus ja demokratian kriisi 1929–1939. Teoksessa LeinoKaukiainen & Uino 2007.
Virkkunen 1960a, 309.
Edellä mainittujen lisäksi myös esimerkiksi E. G. Palmén, Veroparselien muuttamisesta. Teoksessa
OM 1911, 159, 160.
Henrik Stenius on käyttänyt muun muassa E. G. Palmènin isän Johan Philip Palménin vuonna 1859
julkaisemaa teosta Juridisk handbok för medborgerlig bildning, jonka Elias Lönnrot käänsi neljä vuotta
myöhemmin suomeksi nimellä La’in-opillinen käsikirja Yhteiseksi sivistykseksi sekä suomalaisten puolueiden puolueohjelmia vuoteen 1918. Stenius 2003, 322–340, 350–356.

tiedonVälitys siVistysmissiosta uutisiin, s. 248−275
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Päiviö Tommila, Tiedonkulku ennen sanomalehdistöä. Teoksessa Tommila (toim.), Suomen lehdistön historia vol. 1. Sanomalehtien liitto r.y. 1988, 29; Päiviö Tommila, ”Suomen sanomalehdistö
1700-luvulta nykypäivään”. Teoksessa Kaarle Nordenstreng ja Osmo A. Wiio (toim.), Joukkoviestintä
Suomessa. Weilin+Göös 1994; Jari Eilolan ja Kirsi Salosen artikkeli tässä teoksessa.
Tommila 1988, 43.
Julianne Schultz, Reviving the fourth estate. Cambridge University Press 1998. Isossa-Britanniassa
1780-luvulla syntynyt ajatus pohjautui Ison-Britannian parlamenttijärjestelmään, jossa muita ”valtiomahteja” olivat parlamentin ylähuoneen papisto, jonka muodostivat anglikaanisen kirkon 26 piispaa
(”The Lords Spiritual”), ylähuoneen aateliset (”The Lords Temporal”) sekä alahuoneen parlamenttivaaleilla valitut jäsenet (”the Commons”). Suomesta esimerkiksi Raimo Salokangas, ”Joukkotiedotus”. Teoksessa Päiviö Tommila, Aimo Reitala, Veikko Kallio (toimituskunta), Suomen kulttuurihistoria 3. Itsenäisyyden aika. WSOY 1982, 157–186.
Kirjoittajat ovat yhdessä laatineet kokonaisuuden, mutta pääasiallisessa vastuussa ovat johdannon
ja päätännön osalta olleet Antero Holmila ja Petri Karonen. Kuulutuksista ja muista osuuksista ennen sanomalehtien aikaa on kirjoittanut Nils Erik Villstrand, sanomalehdistöstä Ulla Koskinen ja Antero Holmila, sensuurista sekä tiedonvälityksen uusista kanavista Antero Holmila ja radio- ja tv-toiminnasta Petri Karonen. Ulla Koskinen on kääntänyt Nils Erik Villstrandin osuudet ruotsin kielestä.
Jürgen Habermas, Julkisuuden rakennemuutos. Tutkimus yhdestä kansalaisyhteiskunnan kategoriasta.
Suomentanut Veikko Pietilä. Vastapaino 2004 (alun perin ilmestynyt 1962), 34–35.
Habermas 2004, 64–66.
Habermas 2004, 44–47.
E. G. Palmén, Sanomalehdistö ja sen kehitys. Teoksessa OM 1907 ja E. G. Palmén, Suomen sanomalehdistöstä. Teoksessa OM 1920(a).
Aho oli kirjoittanut useita historiateoksia tiedonvälityksen alalta, Lauri Aho, 110-vuotias sanomalehti.
110 vuotta Uuden Suomen ja sen edeltäjien työtä. Uusi Suomi 1947; Jyrki Vesikansa, Aho, Lauri Emil.
http://arkisto.kokoomus.net/kokoomusbiografia/elamakerta-artikkelit/aho-lauri-emil/(17.9.2014).
V. Nenonen ja Max Alfthan, Lennätinlaitos ja telefoni Suomessa. Teoksessa OM 1911, 164–172; E.
A. Berg, Lennätin ja puhelin Suomessa. Teoksessa OM 1925, 215–227; Radiosta ja televisiosta Vilho
Suomi, Suomen yleisradio. Teoksessa OM 1961.
K. O. Lindekvist, Markkinoista Suomessa. Teoksessa OM 1924, 465; Nils Staf, Marknad och möte.
Studier rörande politiska underhandlingar med folkmenigheter i Sverige och Finland intill Gustav II Adolfs
tid. A. Börtzells Tryckeri 1935.
Kaarlo Ignatius, Oikeudenhoidon kehitys 1734 vuoden lain ilmestymiseen asti. Teoksessa OM 1908b,
585–599 ja teoksessa OM 1922, 821–835. Raastuvanoikeuden merkityksestä tiedotuksen ja vuorovaikutuksen välineenä esimerkiksi Petri Karonen,”RAASTUVASSA TAVATAAN”. Suomen kaupunkien
hallinto- ja oikeuslaitoksen toimintaa ja virkamiehiä suurvalta-aikana. Studia Historica Jyväskyläensia
51. Jyväskylän yliopisto 1995; Einonen 2005; Antti Räihä, Jatkuvuus ja muutosten hallinta. Lappeenranta ja Hamina Ruotsin ja Venäjän alaisuudessa 1720–1760-luvuilla. Jyväskylä Studies in Humanities
183. Jyväskylän yliopisto 2012.
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E. G. Palmén, Suomen kielen asema eri aikoina. Teoksessa OM 1909, 436–457. Toiseen painokseen
tekstiä hieman lyhennettiin, mutta sisällöllisesti se säilyi samana. E. G. Palmén ja E. N. Setälä, Suomen kielen asema eri aikoina. Teoksessa OM 1923, 590–615.
Palmén antoi myös muissa yhteyksissä, kuten 1860-luvun valtiopäiviä käsitellessään, käytännön esimerkkejä siitä, kuinka alkeellisessa tilassa ”virallinen” suomen kieli oli tuolloin ollut. E. G. Palmén,
1863–64 vuosien valtiopäivät. Teoksessa OM 1908a, 646–648.
Myöhempi tutkimus on vahvistanut tämän väitteen todenperäisyyden. Villstrand 2008b, 332–334.
A. V. Koskimies, Suomenkielinen kirjallisuus vuoteen 1640. Teoksessa OM 1908a, 112.
Heikki Ojansuu, Lain suomennoksista. Teoksessa OM 1910, 128.
E. G. Palmén, 1734-vuoden laki ja lain suomennokset. Teoksessa OM 1920(b), 401–415.
OM 1958b, 333.
Bill Widén, Predikstolen som massmedium i det svenska riket från medeltiden till stormaktstidens slut.
Studia Historica Ecclesiastica Academiae Aboensis. Åbo Akademi 2002. Kirkon roolista yleisenä
maallisten asioiden levittäjänä on toki paljon tutkimusta, esimerkiksi Sven A. Nilsson (1990) korostaa pappien ja kirkon kaksoisroolia sananjulistajina ja valtiovallan vaatimusten toteuttajina; Jari
Eilolan ja Kirsi Salosen artikkeli tässä teoksessa.
Elisabeth Reuterswärd, Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i
1700-talets samhälle. Studia Historica Lundensia 2. Lund University Press 2001; Martin Linde, Statsmakt och bondemotstånd. Allmoge och överhet under stora nordiska kriget. Studia Historica Upsaliensia 194. Stockholm 2000; Karin Sennefelt, Den politiska sjukan. Dalupproret 1743 och frihetstida politisk
kultur. Hedemora 2001; Widén 2002; Nils Erik Villstrand, Nyheter från predikstolen. Teoksessa Jakob
Christensson (red.), Frihetstiden. Signums svenska kulturhistoria. Atlantis 2006, 51–67; Villstrand
2008, 315–360.
Katso Jonas Harvard, Patrik Lundell (red.), 1800-talets mediesystem. Mediehistoriskt arkiv 16. Kungliga Biblioteket 2010.
Palmén 1920(a), 282.
Palmén 1907(a), 201.
E. G. Palmén kuului niin sanottuun Valvojan ryhmään, jonka omaksuman näkemyksen mukaan ”[e]
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Kosti Huuhka, Talonpoikaisnuorison koulutie. Tutkimus talonpoikaisnuorison koulunkäynnistä ja siihen
vaikuttaneista sosiaalisista tekijöistä Suomessa 1910–1950. Historiallisia tutkimuksia XLIII. SHS1955.
Linkomies 1961b, 309–323; Kaarninen 1995, 220–229.
Oulun yliopisto aloitti toiminnan 1959, Yhteiskunnallinen Korkeakoulu muutti Tampereelle 1960,
Joensuun korkeakoulu perustettiin 1966 ja samana vuonna Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu muutettiin yliopistoksi. 1950-luvulla syntyneet ja laajentuneet korkeakoulut ja yliopistot ovat
saaneet uudet historiateokset 2000-luvulla. Matti Salo ja Matti Lackman, Oulun yliopiston historia
1958–1963. Oulun yliopisto 1998; Matti Salo, Pohjoinen alma mater. Oulun yliopisto osana korkeakoululaitosta ja yhteiskuntaa perustamisvaiheista 2000-luvulle. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys
2003; Mervi Kaarninen, Murros ja mielikuva. Tampereen yliopisto 1960–2000. Tampereen yliopisto ja
Vastapaino 2000; Arto Nevala, Uudisraivaaja. Joensuun yliopiston 40-vuotishistoria. Joensuun yliopisto
2009; Einonen & Karonen & Nygård (toim.) 2009; Opiskelijapolitiikasta ja opiskelijaelämästä Laura
Kolbe, Eliitti, traditio murros. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 1960–1990, Otava, Helsinki 1996.
Oiva Ketonen, Yksityiset korkeakoulut. Teoksessa OM 1959b, 261–273.
Ketonen 1959b, 261–273; myös Seikko Eskola, Tiedepolitiikka ja korkeakoulut. Teoksessa Päiviö Tommila (päätoim.), Suomen tieteen historia 4. WSOY 2002, 227–261.
Hjelman toimi 1890-luvulta lähtien polyteknillisen opiston opettajana ja vuodesta 1908 lähtien geometrian professorina. A. L. Hjelman, Teknillinen opetus Suomessa. Teoksessa OM 1909, 143–155.
Jaakko Rahola, Teknillinen korkeakouluopetus. Teoksessa OM 1962a, 228–243; Teknillisen korkeakoulutuksen historiaa on tutkittu laajemmin vasta 1990-luvulta lähtien. Panu Nykänen, Käytännön ja
teorian välissä. Teknillisen opetuksen alku Suomessa. Gummerus 1998; Panu Nykänen, Kortteli sataman
laidalla. Suomen teknillinen korkeakoulu 1908–1941. WSOY 2007; Panu Nykänen, Otaniemen yhdyskunta. Teknillinen korkeakoulu 1942–2008. WSOY 2007; Karl-Erik Michelsen, Viides sääty. Insinöörit
suomalaisessa yhteiskunnassa. TEK 1999.
Rahola 1962a, 228–243.
Erkki Laurila, Teknillinen tutkimus. Teoksessa OM 1961, 56–75. Myös Tapio Markkanen, Erkki Laurila
(1913–1998) teknillisen fysiikan professori, Suomen Akatemian jäsen. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.kansallisbiografia.fi/kb/ (viitattu 12.12.2013).
Hugo E. Pipping, Yhteiskuntatieteiden synty ja kehitys. Teoksessa OM 1962a, 294–303.
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Yrjö[-Sakari] [Yrjö-]Koskinen, Nuijasota, sen syyt ja tapaukset. Toinen, uudistettu painos. SKS/tekijä
1877, 300; Kinnunen 2013, 218.
Arvid Järnefelt, Onko Suomella historiaa? Teoksessa Lauri Lajunen (toim.) Maa kuuluu kaikille. Valikoima kirjoituksia. Otava 1980 (1900), 75; laajemmin Tapio Kopponen, Järnefelt, Arvid (1861–1932).
Kansallisbiografia (2002) http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/2821/ (10.1.2014.)
Esimerkiksi Tanskan kuningas Hannun kerrotaan kyllästyneen Ruotsin valtionhoitajan Sten Sture
vanhemman vastarintaan, mutta muuten mainintoja löytyy niukasti. O. A. Hainari, Suuri venäläissota 1495. Teoksessa OM 1911, 445; myös K. Grotenfelt, Kustaa I Vaasa. Teoksessa OM 1908b, 44;
Hainarista Kinnunen 2013, 206. Käsitteiden problematisoinnista Risto Alapuro, Vallankumous.
Teoksessa Hyvärinen et al. (toim.) 2003, erityisesti 521–533.
OM 1926 hak.
OM 1963 hak. Artikkelin tehtävänjaossa on hyödynnetty kirjoittajien asiantuntemusta eri aikakausilta ja kukin kirjoittaja on vastannut tietystä osiosta: Antti Räihä 1700-luvun osuudesta, Marko Tikka 1900-luvusta ja Piia Einonen nuijasodasta sekä artikkelista kokonaisuudessaan. Keskittyminen
juuri kyseisiin ajanjaksoihin juontuu kuitenkin nimenomaan Oman Maan painotuksista eikä siis
ole kirjoittajien tekemä valinta. Kukin kirjoittaja on käyttänyt aineistonsa analyysissa lähilukua ja
historiografista lähestymistapaa, ja näiden tapaustutkimusten kautta aukeaa kokonaiskuva vastarinnasta instituutiona Omassa Maassa.
OM 1912 hak.; OM 1926 hak.
OM 1963 hak.
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K. O. Lindeqvist, Pikku viha ja hattuhallitus. Teoksessa OM 1909, 238.
K. O. Lindeqvist, Suomen talonpoikien asema eri aikoina. Teoksessa OM 1923, 121. Lisäksi viitataan esimerkiksi Itä-Suomen kapinalliseen liikehditään Simo Affleckia, nk. Simo Hurttaa vastaan
1600- ja 1700-luvun taitteessa (esimerkiksi Lindeqvist 1923, 122), mutta tapahtumista ei kerrota
sen enempää.
Tutkimuksesta yleensä esimerkiksi Peter Aronsson, Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social
arena i tre smålandssocknar, 1680–1850. Bibliotheca Historica Lundensis 72. Lund University Press
1992, 28–29; Villstrand 1992; Kimmo Katajala, Nälkäkapina. Veronvuokraus ja talonpoikainen vastarinta Karjalassa 1683−1697. Historiallisia Tutkimuksia 185. SHS 1994; Kimmo Katajala, Suomalainen
kapina. Talonpoikaislevottomuudet ja poliittisen kulttuurin muutos Ruotsin ajalla (n. 1150–1800). Historiallisia tutkimuksia 212. SKS 2002; Mats Berglund, Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm
1719–1848. Studier i stads- och kommunhistoria 34. Stockholms universitet 2009, 33–42. Suurimmaksi osaksi uudempi tutkimus pohjaa tältä osin James C. Scottin (Weapons of the Weak: Everyday
Forms of Peasant Resistance. Yale 1985, erityisesti xvi–xvii, 29, 289–303) tutkimuksiin.
Tästä myös esimerkiksi Petri Karosen ja Nils Erik Villstrandin artikkeli tässä teoksessa.
Peter Reinholdsson, Uppror eller resning? Samhällsorganisation och konflikt i senmedeltidens Sverige.
Studia Historica Upsaliensia 186. Uppsala Universitet 1998, 82–83; Katajala 2002, 138–140; Alapuro
2003, 521–522.
Villstrand 1992, 9–15; Eva Österberg, Vardagens sträva samförstånd. Bondepolitik i den svenska
modellen från vasatid till frihetstid. Teoksessa Gunnar Broberg, Ulla Wikander & Klas Åmark (red.)
Svensk historia underifrån. Tänka, tycka, tro. Ordfront 1993, 129–141; vertaa Heikki Ylikangas, Nuijasota. Otava 2004 (1977), 357–362.
Kauko Pirinen, Suomen varhaiskeskiaika. Teoksessa OM 1958a, 200. Keskiaikaisesta Eerikin kapinasta Pirinen 1958a, 202 ja Engelbrektin kapinaliikkeestä Kauko Pirinen, Suomen myöhäiskeskiaika.
Teoksessa OM 1958c, 142. Pirisen näkökulma oli kuitenkin hyvin valtapoliittinen eikä hän kuvaillut
kapinoitsijoita tai kapinoiden kulkua sen tarkemmin.
Pirinen 1958c, 142; Katajala 2002, 115–137.
Jaakko Gummerus, Suomen keskiaikaiset piispat. Teoksessa OM 1908a, 138; Katajala 2002, 129–132.
Katajala 2002, 133–137.
Grotenfelt 1908b, 37, 39; Karonen 2014, 69–70; vertaa Larsson 2002, 52–66.
Karonen 2014, 72–77, 79–83, 85, 87–90, 106–107; Larsson 2002, 60–66, 132, 149–156, 163–164, 175–
180, 188–197, 232–268.
Kustaa Vaasan käsittelystä myös esimerkiksi Ulla Koskisen ja Piia Einosen artikkeli tässä teoksessa.
Grotenfelt 1908b, 44; Karonen 2014, 90. Aikalaiskuvauksissa Kustaa Vaasa esitettiin usein samaan
tapaan ja historiantutkimuksessakin vallitsee vastaava näkemys (Larsson 2002, 174).
Pirinen 1958c, 147–148; Larsson 2002, 98.
Yrjö-Koskinen 1877, 299–300 (lainaus 299; kursivointi Yrjö-Koskisen). Virkkunen (A. H. Virkkunen,
Vanhan vihan aika ja Nuijasota (Kainuunmaan oloista 1500-luvun lopulla). Teoksessa OM 1907,
692) toisti Yrjö-Koskisen tulkinnan nuijasodan nimen juontumisesta toisaalta aseina käytetyistä nuijista, toisaalta kapinoitsijoiden herjaamisesta erilaisilla nuija-alkuisilla nimityksillä.
Kansanperinteessä 25-vuotista sotaa on kutsuttu pitkäksi vihaksi (muun muassa Ylikangas 2004
(1977), 22; Mirkka Lappalainen, Susimessu. 1590-luvun sisällissota Ruotsissa ja Suomessa. Siltala 2009,
22), mutta Oman Maan ensimmäisessä painoksessa Virkkunen (1907, 686–687) kutsui sitä jo otsikossa vanhaksi vihaksi – hänkin kansanperinteeseen vedoten. Myös ensimmäisen ja toisen painoksen hakemistoissa vuosien 1570–1595 (näissä painoksissa sotavuosiksi on mainittu 1571–1595)
sotaa kutsuttiin ”Vanhaksi vihaksi” ja ”Pontuksen sodaksi” Pontus de la Gardien mukaan (OM 1912
hak.; OM 1926 hak.), kolmannen painoksen hakemistossa vain ”vanhaksi vihaksi” (OM 1963 hak.).
Armas Luukko, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa. Teoksessa OM 1959b, 318. Saman tulkinnan esitti jo YrjöKoskinen 1877, 259.
Heikki Ylikankaan julkaistua vuonna 1977 Nuijasota-tutkimuksensa teos sai aikaan ennennäkemättömän keskustelun Historiallisen Aikakauskirjan sivuilla. Ylikangasta kritisoitiin lennokkaasta kirjoitustyylistä ja tulkinnallisista vapauksista, mutta myös säätyeroja korostaneesta selitysmallista. Keskustelussa käytiin vielä toinen vaihe Anneli Mäkelän vastattua Ylikankaalle (Anneli Mäkelä, Nuijasota
ja autioituminen. Historiallinen Aikakauskirja 77 (1979), 342–344). Tällöin polttopisteessä oli autioi-
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tuminen. Kolmannen kerran nuijasodan syistä argumentoitiin 2000-luvun vaihteessa Petri Karosen
(2014, alun perin vuonna 1999, erityisesti 114–118) Pohjoinen suurvalta – Suomi ja Ruotsi -teoksen
ensimmäisen painoksen innoittamina.
Yrjö-Koskinen 1877, 55–66 (lainaus 62). Myös Hugo Sommarströmin (Finland under striderna mellan
Sigismund och hertig Karl. I Klas Fleming tid. Björck och Börjessons Bokförlag 1935, 3) tulkinta YrjöKoskisen teoksesta.
Virkkunen 1907, 690–691; myös E. G. Palmén, Suomen kansan puolustustaakka eri aikoina. Teoksessa OM 1907(a), 587; Liisi Karttunen, Eerik XIV ja Juhana III. Teoksessa OM 1910, 419; Liisi Karttunen,
Eerik XIV ja Juhala III. Teoksessa OM 1924, 857; K. R. Melander, Kaarle IX. Teoksessa OM 1910, 852;
Yrjö-Koskinen 1877, 118–119; Pentti Renvall, Uskonpuhdistuksen aika. Teoksessa OM 1959b, 83, 84,
88; Pentti Renvall, Eräitä huomioita 1500-luvun loppuvuosikymmenien talonpoikaislevottomuuksista. Historiallinen Aikakauskirja 43 (1945), 45, 47; Karonen 2014, 108; Ylikangas 2004 (1977), 94.
Renvall 1959b, 83, 84, 88; Yrjö-Koskinen 1877, 121–122; Renvall 1945, 39–46; Karonen 2014, 114–115;
Ylikangas 2004 (1977), 94. Virkkunenkin kirjoitti otsikkonsa mukaisesti myös ”vanhan vihan” ajasta
ja ”rajameteleistä”, mutta näki aikaisemmat tapahtumat ennen kaikkea sotatoimina. Rajameteleistä
ja ”raja-pauhinoista” myös Yrjö-Koskinen 1877, 39–40.
Renvall 1945, 49–51. Heikki Ylikangas viittasi tähän selitykseen, mutta mainitsi lähteekseen oppikirjat (Ylikangas 2004 (1977), 14–15).
Renvall 1959b, 87–88. Renvall maltillisti aiempia tulkintojaan myös Suomen kansanedustuslaitoksen
historiassa, Pentti Renvall, Ruotsin vallan aika. Suomen kansanedustuslaitoksen vaiheet 1850-luvun
puoliväliin. Suomen kansanedustuslaitoksen historia. Ensimmäinen osa. Helsinki 1962.
Yrjö-Koskinen 1877, 119.
Virkkunen 1907, 691. Valittamisesta myös Yrjö-Koskinen 1877, 70–80; Lindeqvist 1923, 112, 115–123;
Sommarström 1935, 274–283, 288–289. Renvall (Historiallinen Aikakauskirja 43, 47) esitti artikkelissaan valittamisen tapahtuneen suurelta osin Kaarle-herttuan yllytyksestä, sillä Kaarle tarvitsi syyn
Flemingin kukistamiseen aseellisesti.
O. A. Hainari (O. A. Hainari, Suuri venäläissota 1495. Teoksessa OM 1911, 443–444) herkutteli suuren venäläissodan kuvauksessaan Peräpohjan rahvaan valituskirjelmällä vuodelta 1490. Hainarin
mukaan ”[v]alituskirje on omansa osottamaan, millä petomaisella julmuudella sotia käytiin keskiajalla”. Yrjö-Koskinen 1877, 70; Katajala 2002, 100–101.
Virkkunen 1907, 691; Yrjö-Koskinen 1877, 140, 277–278.
Melander 1910, 852; K. R. Melander, Kaarle IX. Teoksessa OM 1924, 971. Ylikangas (2004 (1977), 94)
kritisoi tätä tulkintaa.
Renvall 1959b, 88. Tähän viittaa jo Yrjö-Koskinen 1877, 129, 278–283.
Virkkunen 1907, 692. Yrjö-Koskinen (1877, passim.) nosti esiin Pohjanmaan tapahtumia mutta ei
korostanut pohjalaista luonteenlaatua.
Vilho Annala, Pohjanmaa. Teoksessa OM 1920, 807–808.
Luukko 1959b, 318.
Virkkunen 1907, 690; Renvall 1959b, 88. Renvall esitti samanlaisia ajatuksia jo artikkelissaan vuodelta 1945 (46) ja Yrjö-Koskinen vuonna 1877 (263).
Kootusti Kimmo Katajala, Miksi nuijasota syttyi Pohjanmaalla? Tieteessä tapahtuu 21:3(2003), 12–17.
Zacharias Topelius, Maamme kirja. Lukukirja Suomen alimmille oppilaitoksille (näköispainos teoksen
1930 ilmestyneestä 34. korjatusta painoksesta). WSOY 1993, 329–331; Virkkunen 1907, 690. Myös
Kustavi Grotenfeltin (K. Grotenfelt, Suomen aatelisto keskiajalla ja uuden ajan alkupuolella. Teoksessa OM 1921, 742–744) luonnehdinta koko Flemingin suvusta ja Klaus Fleminginkin luonteesta;
Yrjö-Koskinen 1877, erityisesti 95–110; Karonen 2014, 108.
Annala 1920, 804.
Virkkunen 1907, 694–695, 697; Karonen 2014, 111–112; Larsson 2002, 266, 268.
Renvall 1959b, 88.
Virkkunen 1907, 696.
Renvall 1945, 48–49.
Zacharias Topelius, Lukukirja alimmaisille oppilaitoksille Suomessa. 2 jakso. Suom. Joh. Bäckvall. Hufvudstadsblad’in kirjapaino/Edlund, 1876, 339; Ylikangas 2004 (1977), 68–75.
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Yrjö-Koskinen 1877, 151, myös 181 marskin ”hellästä säälistä” rahvasta kohtaan ja 357 vihamiesten
levittämistä taruista, joita historioitsijat ovat myöhemmin ”matkineet”.
Yrjö-Koskinen 1877, 293–294; Virkkunen 1907, 693; Annala 1920, 804; Ylikangas 2004 (1977), 110–118.
Renvall 1959b, 76.
Virkkunen 1907, 697.
Annala 1920, 804.
Renvall 1959b, 88.
Renvall 1959b, 88–89. Karonen (2014, 120) kertoo 1640-luvun levottomuuksista Ruotsin valtakunnassa, mutta muistuttaa myös, että samaan aikaan Euroopassa käytiin lukuisia sisällissotia.
E. G. Palmén, Kustaa II Aadolf. Teoksessa OM 1911(a), 84–85; E. G. Palmén (K. R. Melander), Kustaa
II Aadolf. Teoksessa OM 1925, 104.
Eino E. Suolahti, Suomi Ruotsin suuruuden aikana. Teoksessa OM 1960b, 323.
E. G. Palmén, Suuri pohjoismaiden sota. Teoksessa OM 1907(b), 6. Myös Petri Karosen ja Nils Erik
Villstrandin sotalaitosta käsittelevä artikkeli tässä teoksessa.
E. G. Palmén, Suomen kansan asema. Teoksessa OM 1911(b), 921, 927.
Ruotsin ulkopoliittisesta tilanteesta Göran Behre & Lars-Olof Larsson & Eva Österberg, Sveriges
historia 1521−1809. Stormaktsdröm och småtstatsrealiteter. Esselte studium 1985; Villstrand 2011; Karonen 2014.
Palmén 1907b, 7, 12−13 (lainaukset 7, 13); K. O. Lindeqvist, Isonvihan aika Suomessa. Werner Söderström osakeyhtiön kirjapaino 1919, 381−401.
Lauri Kujala, Suuri Pohjan sota ja Suomi. Teoksessa OM 1962b, 332.
Kujala 1962b, 329−330 (lainaus 330).
Nykytulkintoja isostavihasta, Raimo Ranta, Viipurin komendanttikunta 1710−1721. Valtaus, hallinto ja
oikeudenhoito. Historiallisia Tutkimuksia 141. SHS 1987; Christer Kuvaja, Försörjning av en ockupationsarmé. Den ryska arméns underhållssystem i Finland 1713−1721. Åbo Akademi 1999; Antti Kujala, Miekka
ei laske leikkiä. Suomi suuressa Pohjan sodassa 1700−1714. Historiallisia Tutkimuksia 211. SKS 2001;
Kustaa H. J. Vilkuna, Viha. Perikato, katkeruus ja kertomus isostavihasta. Historiallisia Tutkimuksia
229. SKS 2005.
Lindeqvist 1909, 234; Einar W. Juva, Vapauden aika. Teoksessa OM 1960b, 471−472.
Juva 1960b, 474 (lainaus); Lindeqvist 1909, 236−237. Lindeqvistin mukaan koko valtakunnassa käyty
ankara kiihotustyö ei saanut kansaa sotaisan mielialan taakse: ”aatelistossa ja porvaristossa olivat
ylimalkaan sodan puolustajat […] mutta talonpojat sitä vastustivat”.
Lindeqvist 1909, 238−239; Lindeqvist 1919.
Lindeqvist 1909, 237; Yleisesti Kalervo Hovi, Jussi T. Lappalainen, Oscar Nikula, Pentti Virrankoski,
Hattujen sota ja Turun rauha. Näyttely Turunlinnassa 7.8.−31.10.1993. Turun maakuntamuseo 1993;
Karonen 2014, 388−393.
Aulis J. Alanen, Kustavilainen aika. Teoksessa OM 1960b, 327, 329; Levottomuuksien ja periferioiden
symbioosista esimerkiksi Pentti Renvall, Eräitä huomiota 1500-luvun loppuvuosikymmenien talonpoikaislevottomuuksista. Historiallinen Aikakauskirja 43 (1945), 50. Renvallin mukaan levottomuuksia syntyi erityisen herkästi henkisesti vähemmän kehittyneillä seuduilla, joissa ihmisten ajattelutapa
laski helpoimmin levottomuuksien edellyttämälle ”oikosulkutasolle”; Yrjö Kaukiainen, Miksi periferia kapinoi? Historiallinen Aikakauskirja 78 (1980), 125−127; Katajala 1994, 339−358.
E. G. Palmén, Y. M. Sprengtporten ja itsenäisyystuumat. Teoksessa OM 1909, 655.
J. W. Ruuth, Anjalan liitto ja 1788−90 vuosien sota. Teoksessa OM 1909; Lähes sama teksti: J. W.
Ruuth, Anjalan liitto ja 1788−90 vuosien sota. Teoksessa OM 1923.
Ruuth 1909, 612−613; Katajala 2002, 14, 23, 428.
Alanen 1960b, 332, 338−339; Lars Ericson, Kriget till lands 1788−1790. Teoksessa Gunnar Artéus
(red.) Gustav III:s ryska krig. Probus 1992; Jussi T. Lappalainen, Kustaa III:n sota. Teoksessa Kaukiainen & Marjomaa & Nurmiainen (toim.) 2013.
J. R. Danielson-Kalmari, Viipurin läänin palauttaminen muun Suomen yhteyteen. Teoksessa OM
1911, 802−805 (lainaus 805); Paaskoski 1997; Yleisesti Kaukiainen & Marjomaa & Nurmiainen
(toim.) 2013; Yrjö-Koskinen (1877, 1) käytti termiä ”meteli” myös nuijasodasta, ”joka meteli vielä
Nuijasodan nimellä häämöttää kansan mielessä riutuvaisena muistona”.
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Jukka Tervonen, J. R. Danielson-Kalmari. Historiantutkija ja opettaja. Historiallisia Tutkimuksia 163.
SHS 1991, 88−90; E. G. Palmén, Valvoja 12 (1892), 233−235; Taimi Torvinen, J. R. Danielson-Kalmari
Suomen autonomian puolustajana. WSOY 1965.
Danielson-Kalmari 1911, 805−807; Vanhan Suomen ja Suomen suuriruhtinaskunnan yhdistämisen
syistä on keskusteltu viimeksi yhdistämisen 200-vuotismerkkivuoden mainingeissa. Kari Tarkiainen, Luonnollisten rajojen oppi ja David Alopaeuksen osuus suuriruhtinaskunnan rajojen synnyssä.
Historiallinen Aikakauskirja 107 (2009), 379−402, ja artikkelin herättämä keskustelu: Aki Rasilainen,
Vanhan Suomen yhdistämisen selittäminen. Historiallinen Aikakauskirja 108 (2010), 238−243; Jyrki
Paaskoski, Miksi Vanha Suomi yhdistettiin Suomen suuriruhtinaskuntaan? Historiallinen Aikakauskirja 108 (2010), 355−363; Matti Klinge, Haminan rauha ja Viipurin läänin yhdistäminen. Historiallinen Aikakauskirja 108 (2010), 490−492; Aki Rasilainen, Vielä muutama näkökohta vanhan Suomen
yhdistämisestä. Historiallinen Aikakauskirja 108 (2010), 492−493.
E. G. Palmén, Itä-Suomen lahjoitusmaista. Teoksessa OM 1911(c), 350−352, 354−355 (lainaukset s.
354, 355); vertaa Paaskoski 1997; Riikka Myllys, Kapinoivat karjalaiset. Talonpoikaisvastarinta Viipurin
läänin lahjoitusmailla 1830-luvulla. Teoksessa Marko Junkkarinen & Arto Nevala & Yury Shikalov &
Jussi Virratvuori (toim.), Ajan valtimolla − mukana muutoksessa. Professori Tapio Hämysen 60-vuotisjuhlakirja. Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitos 2011; 1800-luvun aikalaiskokemusten perusteella Viipurin läänin alempien suomalaisten virkamiesten toimia kuvanneen Arvid
Järnefeltin (Järnefelt 1980 (1900), 80) mukaan viranhoitajien ”toimena ei oikeastaan ollut mikään
muu kuin häätämiskäskyn totteleminen!”
O. Hannikainen, Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18lla vuosisadalla. J. C. Frenckell ja poika
1888, 151−157; E. G. Palménin arvio teoksesta: E. G. Palmén, Valvoja 8 (1888), 333−336.
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