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LUKIJALLE

Suomalaista aikuiskasvatusta ja sen tieteellistä tutkimusta ja koulutusta 
arvostetaan maailmalla. Onko arvostukseen todella aihetta ja mihin se 
perustuu? Mitä aikuiskasvatuksella tarkoitetaan? Mikä on sen tulevai-
suus elinikäisen oppimisen ylikansallisessa politiikassa?

Käsissäsi on Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerros-
tumat (SAKKE)-tietoteos, jonka neljässä osassa laaja joukko kas-
vatus-, yhteiskunta- ja historiatieteiden tutkijoita ja asiantuntijoita 
luotaa suomalaisen aikuiskasvatuksen kehitystä ja ominaislaatua. 
SAKKE-hanketta on siivittänyt aikuiskasvatuksen tutkijoiden ja 
erityisesti vapaan sivistystyön toimijoiden huoli alan tutkimuksen 
ja koulutuksen kohtalosta korkeakoulu- ja aikuiskoulutuspolitiikan 
uudistuksissa. Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa 1920-luvulla keh-
keytyneestä oppiaineesta on tullut pääaine seitsemässä yliopistossa 
ja aikuiskasvatukseen kohdistuvaa tutkimusta tehdään myös muissa 
kasvatus-, yhteiskunta-, hallinto- ja taloustieteissä. Laajentuminen ja 
kiinnittyminen kasvatustieteiden laitoksiin alkoi kuitenkin haastaa 
oppiaineen itseymmärrystä ja perinteisiä suhteita käytäntöön ja poli-
tiikantekijöihin. Yliopistojen sisällä ja välillä kärjistynyt resurssikilpailu 
on vaikeuttanut alan hajanaisen tutkijakunnan yhteistyötä. Samalla 
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aikuiskasvatus on räjähdysmäisesti lisääntynyt ja tullut keskeiseksi ta-
loudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tekijäksi. Millaisten tulkintojen 
ja tietämyksen varassa aikuiskoulutuspolitiikkaa tehdään, koulutusta 
järjestetään ja aikuisia kasvatetaan, kenellä ja missä on vastuu alan 
tutkimuksesta ja tieteellisestä koulutuksesta?

SAKKE-hanke käynnistyi osana Aikuiskasvatuksen tutkimusseu-
ran, Vapaan sivistystyön yhteistyöjärjestön ja Kansanvalistusseuran 
pitkäaikaisempaa pyrkimystä edistää suomalaista aikuiskasvatustie-
dettä, joka itsestään tietoisena ja itsekriittisenä pystyisi osallistumaan 
myös kansalliset rajat ylittävään tutkimuskeskusteluun. Hankkeella 
koottiin eri yliopistoista ja tieteenaloilta tutkijoita luotaamaan yh-
dessä suomalaiselle aikuiskasvatukselle ja sen tutkimukselle ominaisia 
piirteitä ja lähestymistapoja.

Teoksessa avataan aikuiskasvatuksen toimintakenttien sekä niiden 
tulkintojen moninaisuutta ja keskinäisiä jännitteitä. Aikuiskasvatusta 
tarkastellaan aatteiden ja oppien, yhteiskuntasuhteiden, vaikutta-
javerkostojen ja pedagogis-didaktisten käytänteiden näkökulmista, 
vapaan sivistystyön, ammatillisen ja henkilöstön koulutuksen sekä 
korkeakoulutuksen kentillä.

            	Osa Aikuiskasvatuksen muuttuvat paradigmat (toimittajat Anja 
Heikkinen ja Jukka Tuomisto) käsittelee aikuiskasvatuksen 
kenttiä muotoilleita yhteiskunnallisia ohjelmia ja aatteita, ai-
kuiskasvatuksen asemaa ja kehitystä yliopistollisena oppiaineena 
sekä aikuisten sille antamia merkityksiä. Osassa kuvataan myös 
tilastojen valossa aikuiskasvatuksen instituutioiden kehitys. 

	 	 	 	 Osa Aikuiskasvatus ja demokratian haaste (toimittajat Arto 
Jauhiainen ja Risto Rinne) tarkastelee aikuiskasvatusta kan-
salaisuuden ja työntekijyyden rakentajana, yhteiskunnallisen 
tasa-arvon tuottajana sekä normiaikuisuuden muotoilijana. 

					Osa Aikuiskasvatuksen vaikuttajia (toimittajat Kari Kantasalmi 
ja Mauri Nest) tuo esiin aikuiskasvatuksen kenttiä muotoilleita 
merkittäviä tieteen, politiikan ja talouden henkilöitä ja verkos-
toja 1800-luvulta nykypäivään. 
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						Osa Aikuisten kasvu ja aktivointi (toimittajat Anja Heikkinen 
ja Eeva Kallio) käsittelee aikuiskasvatukselle ominaisia käsityksiä 
aikuisuudesta ja aikuisten oppimisesta, toimintatapoja ja pe-
dagogisia ratkaisuja sekä aikuiskasvatuksen ammattilaisuutta. 

SAKKE on tarkoitettu oppikirjaksi kasvatus-, yhteiskunta- ja huma-
nististen tieteiden opintoihin ja aikuiskasvatuksen asiantuntijoiden 
perus- ja täydennyskoulutukseen sekä tietolähteeksi kaikille suoma-
laisen aikuiskasvatuksen tilasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneille. 
Toivottavasti se herättää myös keskustelua ja jatkotutkimuksia. Teok-
sen valmistamista ovat tukeneet eri vaiheissa VSY, opetusministeriö, 
Alfred Kordelinin säätiö sekä toimittajien kotiyliopistot. Ilman Leena 
Saloheimon, Sanna Rekolan, Senja Kemppaisen ja erityisesti Jenni 
Pätärin tutkimus-, tiedonhankinta- ja koordinointiapua urakka ei olisi 
onnistunut. Ratkaisevan panoksen ovat tietysti antaneet sisällöntuot-
tajat, jotka muiden toimiensa ohessa ovat ryhtyneet tähän yhteiseen 
voimainponnistukseen.

Anja Heikkinen
Aikuiskasvatuksen tutkimusseura
SAKKE-hankkeen vetäjä
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JOHDANTO

VALISTUKSESTA ELINIKÄISEEN OPPIMISEEN:

VAIKUTTAVAA SEMANTIIKKAA 

RAKENTEELLISISSA YHTEYKSISSÄ

Kari Kantasalmi ja Mauri Nest

Käsitehistoriallisesti tarkasteluna suomalaisen kasvatusajattelun ja suo-
menkielellä kirjoitetun valistustematiikan juuret ovat Ruotsi-Suomessa. 
Tässä historiallisessa kontekstissa yhteiskunnallistumisen ongelma-
lähtöisen pohdinnan ja kuvaamisen käsitteistö noudattaa usein san-
ajuuriltaan germaanisia ratkaisuja. Suomenkielen sanalliset valmiudet 
muotoutuivat yhteisen poliittisen historiamme aikana ja perinteiden 
vaikutusten vuoksi myöhemminkin tässä kielellisessä yhteydessä. Sa-
nojen käsitteellisistä yhteyksistä riippuen, yhteiskunnallistumisen 
keskeisten refleksiokäsitteiden merkitysten ja tulkintamallien muo-
toutumisessa on voinut syntyä myös omintakeisia ratkaisuja. 

Valitusfilosofian peruskäsitteistöä alkoi 1800-luvulla yhdistyä 
siihen havaintoon, että lasten opetuksen rinnalla yhä useammin tun-
nistettiin myös varttuneeseen ikään tulleiden opinnolliset pyrkimykset 
tai ulkopuolelta hahmotetut tarpeet.  Näiden havaintojen tekeminen 
edellytti lapsen ja aikuisen erottelun yhteiskunnallista ajankohtaistui-
mista. Tässä kohdin on usein korostettu J-J. Rousseaun (1712–1778) 
vuonna 1762 julkaistun Émile -teoksen vaikutusta. Niin sanottu lapsen 
löytäminen tarkoitti pedagogisessa refleksiossa merkittävää perspek-
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tiivin muutosta, missä siirryttiin modaaliajattelun suuntaan. Kyse oli 
lapsen täydellistettävyydestä niiden mahdollisuuksien rajoissa, joihin 
kokemusperäisesti tunnistettu lapsuusaikainen kehityspotentiaali antoi 
yhä täsmällisemmin käsitetyt edellytykset. Teemasta seurasi varsinkin 
koulunkäynnin yleistyessä 1800-luvulla yhä pidemmälle meneviä 
pohdintoja mm. kouluiän suhteen. Näin käsitys kouluiän ohittaneiden 
kasvatettavuudesta ja koulutettavuudesta nousi viimeistään 1800-luvun 
jälkimmäisellä puoliskolla omaksi teemakseen.1  

Nykyään puhumme elinikäisestä oppimisesta, mutta edelleen 
näemme oppimisen liittyvän käytäntöihin, joihin tartutaan sivistyk-
sen, kasvatuksen, koulutuksen käsittein. Edelleen myös rajaamme 
oppimisen vuorovaikutustapahtumiin, joissa opetuksen käytännöt 
ovat keskeisiä. Perinteisten roolien rinnalle on kuitenkin muotoutunut 
erilaisia variaatioita. Puhutaan ohjauksesta tai mentoroinnista, mutta 
yksilön elämänkulun monimutkaisuus nostaa esille myös elämänta-
paodotusten ja habitukseksi muodostuneiden tottumustemme jännit-
teitä, joihin henkilökohtaiset valmentajat tarjoavat palveluksiaan. Tässä 
monimuotoisuudessa myös oppilaitosrakenteelliset ja yhteiskunnalliset 
odotukset muodostuvat vaikeammin hahmottuviksi. Aikuiskoulutuk-
sen käytäntöjen vuorovaikutusmuodot ovat adaptiivisia suhteessa odo-
tuksiin, mutta samalla tästä seuraa monia käytännöllisiä rajauspulmia. 
Aikuiskoulutuksen viimeisen kahdensadan vuoden aikana tällaisten 
rajausten kehityksessä on ollut muutamia olennaisia käsitteitä, jotka 
edelleen seuraavat meitä, kun pohdimme ajankohtaisia ratkaisuja.                 

Valistus, kulttuuri, sivilisaatio ja sivistys ovat käsitteitä, joiden 
suomenkielistä historiaa tunnemme toistaiseksi vain fragmentaarisesti. 
Näistä sivistystä käsiteltiin useamman kirjoittajan toimesta poliittisen 
kulttuurimme laajassa käsitehistorian projektissa. Muut em. käsitteet 
eivät päässeet sanahakemistoon. Sivistyksen käsitteen varhaishistoriasta 
on myös tuoreempaa tarkastelua.2 Käsitehistorian kautta voidaan sel-
ventää edellä mainittujen, usein toisiaan edellyttäneiden, käsitteiden 
tulkintamalleja eurooppalaisen ajattelun kehityksessä ja sen erilaisten 
kansankielisten muotojen käyttöyhteyksissä. Tällöin niiden histo-
riatieteellinen, valtio-opillinen ja kasvatustieteellinen teoreettinen 
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konteksti muodostavat oman ongelmansa. Kun taas käsitteiden arki-
semmat tulkinnat sosiaalisten liikkeiden ja erilaisten organisaatioiden 
konteksteissa muodostavat oman ongelmakenttänsä.       

Suomen kieleen edellä mainittujen käsitteiden oppinut välittymi-
nen kulki pitkälti ruotsinkielen kautta. Merkityksenannossa tiivistynei-
den tulkintamallien muotoutumisessa emme voi kuitenkaan pitäytyä 
yksinomaan tällaisessa oppineiston kielen määräävyyden oletuksessa. 
On tutkittava omintakeisten tulkintayhteyksien mahdollisuuksia eri-
laisissa käsitteen muovautumisen konteksteissa, kuten sivistys käsitteen 
johdannaisia kansansivistys ja vapaa sivistystyö.3  Niinpä suomenkielen 
sivistys -käsitteen muovautumisessa on saksankielen Bildung ja ruot-
sin bildning sanojen ilmeisen kielisukulaisuuden taustalla teoreettista 
merkitysvariaatiota, jonka kontekstikohtaisen vaihtelun mahdollisuus 
on syytä ottaa vakavasti. Akateemisen valistuksen Suomessa saattoi 
1800-luvulla korostua saksalaisen idealistisen filosofian ja uushumanis-
min konteksti. Kytkentä saksalaiseen myöhäisvalistukseen ja romantiik-
kaan on kiitatta ollut käsitteen muokkauksessa vaikuttavavana, mutta 
toki myös muita tulkintamallien muodostusta selittäviä yhteyksiä on 
ollut. Kuvamme akateemisista vaikutusyhteyksistä on jo osin jäsen-
tynyt, mutta edelleen riittää myös työtä.4 Vaikuttavien käsitteiden 
kontekstikohtaisten tulkintamallien muotoutumisen selventäminen 
on avain käytäntöjen itseymmärryksen syventämiseen. Tässä voi olla 
kyse sekä historiallistavasta että nykyistävästä analyyttisesta otteesta – 
historiallisen ja funktionaalisen tarkastelutavan yhdistelystä.            

Saksan alueilla Bildung käsitteen syventämisen kielellinen omape-
räisyys ei ollut sattumaa, vaan keino säilyttää muotoutumassa oleviin 
eurooppalaisiin ajatteluvälineisiin oman perinteen mukaista kriittistä 
etäisyyttä. Käsite syveni, mutta lopulta myös venyi, mitä moninaisim-
piin käyttöyhteyksiin 1800- ja 1900-lukujen aikana. Saksalaisen myö-
häisvalistuksen aikalaistodistajan Moses Mendelsonin (1729–1786), 
vuonna 1783 julkaistun käsityksen mukaan, ”Aufklärung, Kultur 
ja Bildung” kuuluivat tuolloin ainoastaan oppineiston seurallisen 
elämän ”Büchersprache” sanastoon.5 Vuosisadan vaihteessa myös Wil-
helm von Humboldt (1767–1835) viittasi mielellään Mendelsoniin 
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ja operoi itsekin näillä termeillä, joskin hänen sivistysteoriansa mieli 
(Sinn) ammensi jo rikkaammasta idealistisen filosofian kontekstista. 
Mendelson erotti Bildung -käsitteen alla valistuksen ja kulttuurin 
käsitteet, joiden suhteen syventämisen kautta hän ajatteli ylittävän-
sä ihmisten ”Menschen” semanttisen vastakkainasettelun ihmisenä 
”Mensch” ja poliittisena kansalaisena ”Bürger”.6 Teeman oli nostanut 
vaikuttavasti esille jo Rousseau.7 Valistuspedagogien keskellä kasvanut 
von Humboldt työsti samaa pulmaa, mutta ranskalais-englantilaisen 
sivilisaatio -käsitteen sijaan, juuriltaan kristillis-mystisen germaanisen 
Bildung -käsitteen kautta.  Berliinin myöhäisvalistuksen kontekstiin 
liittyi myös orastavaa liberalismia, jota Preussissa ajateltiin tuolloin 
edelleen absolutismin jatkumossa.8 Eurooppalaisittain nähtynä erit-
täin kehittyneen koululaitoksen kontekstin synnyttämä vaikuttava 
Bildung -reaktio oli siis luontevasti omintakeinen. Suomessa tehtiin 
Preussin 1700- ja 1800 -lukujen vaihteen kontekstista muistuttavia 
oppilaitosuudistuksia paljon myöhemmin, mutta sivistyksen käsite 
saattoi silti tulla joissain suhteissa omintakeiseen käyttöön. 

Turun Akatemiassa jo tunnettu J. G. Herder (1744–1803) lienee 
kuitenkin Bildung -käsitteen vakavan teoreettisen kehittelyn varhaisin 
edustaja.9 Uusi sivistys -käsitys ilmeni Suomessa ainakin filosofina 
professorina tunnetuksi tulleen J.J. Tengströmin (1787–1858) Aura 
-kalenterin 1817/1818 kirjoituksessa, missä käsiteltiin Suomen kirjal-
lisuuden ja kulttuuriin kehityksen esteitä.10 Myöhemmin autonomian 
ajalla oppineisto kehitti bildning -käsitettä erityisesti pedagogisena 
käsitteenä. Tässä kehittelyn suunnassa J.V. Snellman (1806–1881) otti 
vaikutteita niin Herderiltä kuin F. Schellingiltä (1775–1854), kun hän 
loi perustaa  G.W.F. Hegelin (1720–1831) filosofiaa hyödyntävälle ja 
edelleen kehittäneelle traditiolle Suomessa. Tämä ote saattoi kuljettaa 
myös historiallisen prosessin ja maailmanyhteiskunnan tasoa mukana 
ajattelussa. Snellmanille sivistys oli myös valtioteorian kontekstissa 
keskeinen käsite. 

Tässä kirjoituskokoelmassa esitellään ja analysoidaan aikuisväestön 
valistustoiminnan, sivistyspyrintöjen ja opinnollisuuden järjestelyjen 
vaikuttavia ajatuksia käytännöllisissä yhteyksissään. Kirjoituksia ei ole 
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pyritty ennalta suuntaamaan käsitehistorialliseen suuntaan. Osa kir-
joituksista kuitenkin palvelee myös tällaista semanttisen tason selven-
nystä, jota käytäntöjen kehityksen ymmärtämiseksi ei ole kovin paljoa 
vielä tuotettu aikuiskasvatukseksi tai vapaaksi sivistystyöksi nykyään 
ymmärretyillä alueilla. Semanttisten ja rakenteellisten näkökohtien 
rinnakkaisen kehityksen tarkastelutavat poikkeavat toisistaan, sillä 
kukin kirjoittaja on valinnut lähestymistapansa. Kirjoituksissa tar-
kastellaan käytäntöjä siten, että nostetaan esille niihin vaikuttaneiden 
henkilöiden ajattelun ja toiminnan kuvauksia oppilaitosrakenteellisissa 
ja yhteiskunnallisissa yhteyksissään. 

Kokoelmaan otettujen tarkastelujen aikajänne on varsin pitkä. 
Ainoastaan yhdessä kirjoittajatapaamisessa voitiin jäsentää tämän 
pitkän kehityskaaren teemoja. Kirjoittajatapaamisessa esitetyn toi-
veen vuoksi luovuttiin ajatuksesta sisällyttää kirjoitusryhmittelyyn 
erillistä naissivistyksen teemaa naissivistyksen teemaa.11 Kokoelmasta 
jäi hieman uupumaan naiskuvauksen rehevyyttä. Varsinkin Maikki 
Fribergin (1861–1927), Sofie Mannerheimin (1863–1928) sekä Vera 
Hjeltin (1857–1947) kaltaisten sivistysliikkeen aktivistien merkittä-
vää panosta käytäntöjen monimuotoisuudessa olisi tuotava toisissa 
yhteyksissä enemmän esille. Käsillä olevassa kokoelmassa sukupuolen 
teema on korostuneesti esillä sekä Anna Halmeen kirjoituksessa, joka 
käsittelee kansanopistoliikkeen keskeistä vaikuttajanaista Edla Kojos-
ta (1879–1955) että Riitta Mäkisen osuustoimintaliikkeen Hedvig 
Gebhardia (os. Silén, 1867–1961) käsittelevässä kirjoituksessa. Anja 
Heikkisen kirjoitus puolestaan tuo esille miesverkostojen merkitystä 
osuustoimintaliikkeen valistuskäytännöissä. 

Kansalaistoiminnan eri muotojen ja yhteiskuntarakenteiden su-
kupuolitettujen odotusten jännitteet näkyvät erityisen dramaattisesti 
Anna Halmeen 1900-luvun alkupuoliskon kansanopistokuvauksessa. 
Aikuiskoulutusta onkin kuvattu naisten opintoväyläksi, mutta se on 
ollut myös naisten ammatillisten mahdollisuuksien varhainen alue.12 
Tätä ajatellen on selvää, että naiset myös tuottivat uraa uurtavaa reflek-
siota eräiden oppilaitosmuotojen varhaisvaiheen kehityksestä.  Esimer-
kiksi kansanopiston osalta naisten tuottamat refleksiot olivat sangen 
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kiinnostavia, mutta saattoivat tulla aikakautensa liikkeessä miesten 
ylenkatsomiksi.13 Myös oppilaitosmuotojen ulkopuolella, hoivateh-
tävissä ja maatalousnaisten organisoitumisessa tuotettiin toiminta-
muotoja joiden jäljet ovat olleet merkittäviä. Tällaisten instanssien 
selventämisen kautta saatetaan tunnistaa joustavan sivistyslähtöisyyden 
edellytyksiä oppilaitosrakenteissa ja elämäntilanteiden monimuotoi-
suudessa. Toivomme tämän kokoelman kirjoitusten kokonaisuuden 
avaavan tällaisten kohtaamisten kokemuksia niissä vaikuttaneiden 
henkilöiden ajattelun ja toiminnan valottamisen kautta. Tällainen 
lähestyminen aikuiskoulutuksen pitkään kehitykseen saattaa myös 
antaa lukijalle mahdollisuuden arvioida kehityksen institutionaalisia 
ulottuvuuksia kestäviksi osoittautuneiden organisaatioiden sisällä tai 
niiden ulkopuolella.  

Kirjan tuottamisen prosessi on ollut pitkä. Kirjoittajien välille ei 
ole pyritty voimakkaasti tuottamaan sisäisiä yhteyksiä. Pientä toimi-
tuksellista säätöä lukuun ottamatta kukin on kirjoittanut omista tutki-
muksellisista ja kokemuksellisista lähtökohdistaan. Osa kirjoituksista 
on jäsennetty oppilaitosrakenteiden tai organisaatioiden painotuksella 
siinä missä osa pyrkii enemmän valottamaan vaikuttaneiden persoonien 
aja tuksia ja toimintaa. Pienin toimituksellisin muutoksin olemme 
pyrkineet terminologian osalta käsitteellisesti johdonmukaiseen luki-
jakokemukseen. Tämä on erityisen tärkeää, kun aikuiskoulutukseksi 
nykyisin käsitettyjen alueiden yhteiskunnalliset kytkennät ovat mo-
nimutkaistuneet. Tällöin myös käytäntöjen refleksiivisyys lisääntyy ja 
terminologinen variaatio kasvaa.   

Kirjoituskokoelma lähtee liikkeelle neuvontatoiminnan juurilta, 
organisaatiosta missä akateeminen valistusaatemaailma kohtasi poh-
joismaisen elämänmuodon käytännöllisen kehittämisen haasteet. Jani 
Marjasen, Juha Mannisen ja Mikko Lahtisen kirjoituksista hahmottuu 
se pohjoismaisen valistuksen käytännöllinen tulkinta, jonka perinnön 
vaikutuksen saatamme tunnistaa myöhempiäkin aikoja käsittelevissä 
kirjoituksissa. Miten ajankohtaisilta tuntuvatkaan monet 150–200 
vuotta sitten avatut järjestelyt tieteen ja kansalaisyhteiskunnan väli-
sessä vuorovaikutuksessa. Näissä ilmenee Pohjoismaisen valistuksen 
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käytännöllisyys, jota J.V. Snellmanin praktinen kansansivistystoimi 
upeasti jatkaa. Ruotsin valtakunnassa esitettiin jo varhain myös kysy-
mys tietämisen vapaudesta, joka perintönä suorastaan kehottaa meitä 
etenemään teeman ajankohtaispoliittisiin selvennyksiin. Tällaisen 
keskustelun airuena Anders Chydenius (1729–1803) on mielenkiin-
toinen vaikuttaja, joka on saattanut jäädä yliopistosta käsin toiminei-
den valistusajattelijoitamme vähemmälle huomiolle valistustoimiem-
me juurien esityksissä. Sivistysprosessin puolustajat kokevat tiedon 
avoimuuden ja vapauden uhatuksi niin politiikan kuin taloudenkin 
suunnalta. Tällöin on hyvä olla tietoinen pohjoisen valon traditiomme 
pitkästä perspektiivistä. Kirjoituskokoelman ensimmäiseen koko-
naisuuteen voidaan hyvin liittää myös Eero Ojasen tapa tarkastella 
Kansanvalistusseuran varhaisvaiheita. Ojanen kyseenalaistaa historia- ja 
yhteiskuntatutkijoiden perustelut KVS:n luonteesta fennomaanien 
politiikan ohjauskeskuksena ja nostaa esille sivistysjärjestön luonteen 
suomalaisen kulttuurielämän ”henkisenä yhdistäjänä”. Kuvaan liittyy 
seuran varhaisvaiheen pitkäaikaisen sihteerin Aksel August Granfeltin 
(1846–1919) roolin puntarointia. 

Käsillä olevan kokoelman kirjoitusten toisen kokonaisuuden 
muodostavat tarkastelut, joissa aikuiskoulutukseksi nykyisin käsittä-
miemme käytäntöjen aatteellinen, organisatorinen ja ammatillinen 
variaatio on jo nykymuodossaan tunnistettavissa. Oppilaitosmuodot 
esiintyvät keskeisine alkuvaiheen vaikuttajineen. Mauri Nest kytkee 
meidät työväenopistojen alkuvaiheeseen ja Anna Halme kansaopis-
toliikkeen sisäoppilaitosluonteeseen, jota kiinnostavasti valotetaan 
vaikuttavan naisjohtajan kautta. Liikkeiden aatteellispoliittisen vari-
aation merkitys on ollut aikuiskoulutuksen kehityksessä suuri. Nest 
käsittelee artikkelissaan Severi Nuormaata (1865–1924) ja Zachris 
Castrénia (1868–1938). Nuormaa toimi Suomen ensimmäisen työvä-
enopiston, Tampereen työväenopiston alkuvaiheen johtajana. Hänen 
johtajuudelleen oli ominaista kansallisten demokratiapyrkimysten 
tuominen kansansivistykseen autonomian ajan Suomessa. Castrén 
puolestaan oli aikansa monialainen ja eheyttävä toimija. Hän rakensi 
johdonmukaisesti aatteellis-tieteellistä ja poliittista toimintakulttuuria 
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työväenopistoille ja koko vapaalle sivistystyölle. Hänen vaikutuk-
sensa on ulottunut viime vuosikymmeniin saakka. Anna Halme luo 
henkilökuvan Lahden kansanopiston johtajattaresta, Edla Kojosesta. 
Kojonen on esimerkki äitikansalaisesta, jolle kansanopisto oli työ ja 
elämäntapa, Johtajaparina hän aviomiehensä kanssa pyrki konkreti-
soimaan ihanne-elämänpiirin, miehen ja naisen välisen yhteyden ja 
roolit yhteiskuntaelämässä.

Seppo Niemelän kirjoituksen kautta lukija voi tutustua Santeri 
Alkioon (1862–1930), alkiolaisuuteen ja nuorisoseuraliikkeeseen. Al-
kiosta piirtyy kuva kouluttamattomasta itseoppineesta, joka yhdisteli 
maailmankatsomukseensa aineksia eri lähteistä.  Hänen kasvatusnäke-
myksensä edustavat puhtaimmillaan omaehtoista ja yhteisölähtöistä 
itseohjautuvuutta. Taide, erityisesti näytelmäharrastus oli fennomaa-
nilähtöisessä kansansivistyksessä yksi keskeinen pedagoginen muoto. 
Alkio tukeutui siihen omassa nuorisoseuraliikkeen piirissä tehdyssä 
valistustyössään. 

Maria Lähteenmäki analysoi sosiaalidemokraattisen raittiusmie-
hen, professori Väinö Voionmaan  (1869–1947) merkittävää panosta 
työväensivistyksen jännitteisen semantiikan alueella, johon Joni Kreko-
lan kirjoitus Yrjö Sirolasta (1896–1936) lisää olennaisen, mutta vähem-
mälle käsittelylle jääneen ulottuvuuden. Voionmaa oli pitkälle edennyt 
kansansivistysmies, jonka vaikutus ulottui yli puoluerajojen.  Hänen 
tapansa ottaa julkisuus haltuun ja vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen 
toteutui monella foorumilla. Sanoman läpimenoa edesauttoivat sekä 
poliittinen uskottavuus että tieteellinen arvostus. Yrjö Sirola puoles-
taan edustaa sivujuonnetta suomalaisessa aikuiskasvatuksessa. Hänen 
uransa kulki järjestäytyneen työväestön valistusmiehenä Yhdysvalloista 
Neuvostoliittoon ja siellä toimintaan SKP:n ulkomaanbyroon jäsene-
nä ja Lenin-koulun opettajana. Hänen aatteellista perintöään kantoi 
vuosina 1946–1994 toiminut Sirola-opisto.14

Aatteellisten liikkeiden ja elinkeinoelämän suuntaan muodos-
tuneiden kytkentöjen pariin lukijaa johdattelevat Riitta Mäkisen ja 
Anja Heikkisen osuustoimintaliikkeen tarkastelut sekä Pauli Kettusen 
porautuminen työvoiman käsittelyn teemaan. Koulutusintressien 
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rajautuminen on ajankohtaisestikin sekä työnantajia että työntekijöi-
tä kiinnostavaa. Elinkeinoelämän ja aikuiskoulutuksen kytkentöjen 
synnyn selventäminen auttaa myös oman aikamme havainnoijaa koh-
distamaan katsettaan. Riitta Mäkinen kirjoittaa Hedvig Gebhardista 
(1867-1961), joka miehensä Hannes Gebhardin (1864–1933) kanssa 
tunnetaan osuustoimintaliikkeen käynnistäjänä Suomessa. Hedvig 
Gebhardin varhaisissa puheissa osuustoiminta sai miltei uskonnollisia 
merkityksiä.  Paikalliset, jopa kyläkohtaiset osuuskunnat mobilisoivat 
aluksi satoja, mutta pian satoja tuhansia kansalaisia jäseniksi ja tuhansia 
luottamustehtäviin, taloudellisen elämän subjekteiksi aikana, jolloin 
luontaistalous vaihtui rahataloudeksi. Anja Heikkinen tarkastelee 
am mattikasvatuksen veliverkoston muotoutumista valistuksen ja kan-
sallisen vaurastumisen tiellä.  Hänen esittelemänsä toimijat vaikuttivat 
kolmella eri aikakaudella. Lars Gabriel von Haartman (1789–1859) 
toimi muun muassa finanssitoimikunnan päällikkönä autonomiaansa 
määrittelevässä Suomessa, Hannes Gebhard oli fennomaanisen liikkeen 
nuorsuomalainen kasvatti, joka visioi kumppaneineen tuotannollisen 
yhteistoiminnan ideologian puolesta ja kuului pellervolaisen osuus-
toiminnan luojiin. Verkostojen kolmantena tarkennuksena käsitellään 
Jalmari Kekkonen (1878–1948) ammattikasvatuksen pitkälti näky-
mättömiin jäänyt uurastaja. Hän toimi ammattikasvatustarkastajana 
Suomen itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä. Pauli Kettunen 
tarttuu työvoiman hallinnan kehityshistoriaan erityisesti Aksel Rafael 
Kurjen (1880–1950) kautta. Kuinka ajankohtaiselta tuntuvatkaan 
psykotekniikan varhaisvaiheen kehitykseen kuulunut sidos disipliinin 
muodostuminen ja teknologisten sovellusten välillä. Kari Kantasalmen 
tarkastelut puolestaan valottavat kansansivistäjän ja aikuiskasvattajan 
figuurien kautta näiden ammattien monimuotoisuuteen liittynyttä 
varhaista professionalismia. Tällöin katse kohdistuu sekä profession 
sosiologiaan että Z. Castrénin ja Urpo Harvan (1910–1994) käsityksiin 
sekä alan tiedekytkentöjen muutoksiin.    

Kirjan kolmas osa tuo aikuiskoulutuspolitiikan tarkastelun lähelle 
omaa aikaamme. Muodostuu kuva viime vuosikymmenten aikuiskou-
lutuspolitiikan kahdesta suuresta murroksesta. Jukka Tuomisto käsit-
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telee suunnittelukeskeisen aikuiskoulutuspolitiikan kahta vaikuttajaa 
Aulis Alasta (1929–1998) ja Veli Lehtistä (s. 1937). He olivat 1960-lu-
vulta 80-luvulle tunnistetun kauden toimijoita.  Tuona ajanjaksona 
aikuiskoulutuksen käsitteille pyrittiin luomaan systemaattinen koulu-
tus- ja yhteiskuntapoliittinen tunnistettavuus.  Heikki Silvennoinen 
puolestaan esittelee markkinasuuntautuneen kauden käänteentekijöitä. 
He olivat kasvottoman aikuiskoulutuspolitiikan vaikuttajia; usein 
ministeriön virkamiehiä ja muita ylikansallisen koulutuspolitiikan 
”hyvien käytäntöjen” kansallisia edusmiehiä, joiden rooliksi on jäänyt 
uuden politiikan tarjoilu julkisuuteen.  
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Valistuksen varhaisvaiheita 1

YKK:n opettajien ryhmäkuva vuonna 1955. Vasemmalta lehtori Helle Kannila, 
lehtori Aune Tuomikoski, lehtori Kyllikki Hästesko, rehtori Tuttu Tarkiainen, pro-
fessori Urpo Harva, yliopettaja Aune Mäkinen-Ollinen, lehtori Irma Kastari, lehtori 
Eino Leskinen, lehtori Erkki Valli, professori Eino Suova, professori Olavi Rytkölä, 
lehtori K.A. Telaranta, professori Unto Kupiainen, lehtori Antti Kilpiö, yliopettaja 
Esko Rekola, lehtori Veikko Piirainen, lehtori Guy v. Weissenberg.

Yksi suomalaisen kansansivistystyön kestävimmistä saavutuksista on julkinen kir-
jasto. Kirjastoja ja kirjastonhoitajien koulutusta 1910-luvulta asti kehittänyt Helle 
Kannila (1896–1972) opetti Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa kirjasto-oppia. 
Kannila oli nuorsuomalais-liberalistisen naisliikkeen johtava hahmo ja ajoi naisten 
tasa-arvoista osallistumista työelämään ja koulutukseen. Vapaassa sivistystyössä 
hän piti keskeisenä aikuisten itsekasvatusta.
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jasto. Kirjastoja ja kirjastonhoitajien koulutusta 1910-luvulta asti kehittänyt Helle 
Kannila (1896–1972) opetti Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa kirjasto-oppia. 
Kannila oli nuorsuomalais-liberalistisen naisliikkeen johtava hahmo ja ajoi naisten 
tasa-arvoista osallistumista työelämään ja koulutukseen. Vapaassa sivistystyössä 
hän piti keskeisenä aikuisten itsekasvatusta.
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LUKU 1

SUOMEN TALOUSSEURA JA PATRIOOTTINEN 
KANSANVALISTUS

Jani Marjanen

Yksi 1700-luvun reformiliikkeen ilmentymistä Suomessa oli Turussa 
1797 perustettu Kuninkaallinen Suomen talousseura (Kongl. Finska 
Hushållnings Sällskapet). Seuran toiminnassa kiteytyi ajatus oman 
maan taloudellisten olojen edistämisestä koko Ruotsin valtakunnan 
hyväksi. Vaikka talousseura oli 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun 
alussa eliitin organisaatio, kohdisti se katseensa myös alempien kan-
sankerrosten tilanteeseen, erityisesti koulutoiminnan ylläpitäjänä, 
suomenkielen kehittäjänä sekä opetuksellisen aineiston julkaisijana. 
Näissä pyrkimyksissä yhdistyi omalla tavallaan taloudellisen olojen 
parannuspyrkimys ja filantropia. 

1700-luvun talousseurat

Yksi 1700-luvun merkittävimmistä yhdistyselämän muodoista oli 
talousseuraliike. Ensimmäiset talousseurat perustettiin Skotlannissa 
ja Irlannissa 1720- ja 1730-luvuilla. Näistä tunnetuin on Dublinissa 
vuonna 1731 perustettu The Dublin Society for Improving Husbandry, 
Manufactures and Other Useful Arts. Skotlanti ja Irlanti olivat molem-
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mat tulleet liitetyksi Iso-Britannian imperiumiin 1700-luvun alussa. 
Paikallisia taloudellisen kentän suurtoimijoita, esimerkiksi maanomis-
tajia, huolestutti oman maan taloudellinen jälkeenjääneisyys verrattuna 
Englantiin. Nämä perustivat siksi omat seurat (society) edistämään 
maansa taloudellista kehitystä. Merkittävää on juuri vapaaehtoisen 
yhteenliittymän valjastaminen tällaisen tarkoitusperän edistämiseksi 
sekä tämän toiminnan kuvaaminen patrioottisena. Patriotismi tarkoitti 
tässä yhteydessä oman maan kehittämistä taloudellisessa mielessä, 
ei niinkään kirjallisuuden, historian, kielitieteen tai folkloren alalla.

Tultaessa vuosisadan puoliväliin samankaltaisia seuroja perustet-
tiin ympäri Euroopan. Erityisesti seitsenvuotinen sota teki näkyväksi 
kansakuntien välisen taloudellisen kilpailun. Yksi paikallinen vastaus 
tähän huomioon oli talousseurojen perustaminen. Monet Euroopan 
suurkaupungit kuten Lontoo (1754), Rennes Bretagnessa (1757), 
Bern (1759), Leipzig (1764), Zürich (1764), Hampuri (1765), Pie-
tari (1765), Vergara/Bergara Baskimaassa (1765), Tukholma 1766) ja 
Kööpenhamina (1768) saivat omat seuransa näihin aikoihin. Seurojen 
perustaminen jatkui vilkkaana aina 1800-luvun alkupuolelle. Monet 
niistä toimivat aktiivisesti yhä, mutta suurimmalla osalla toiminta-
kenttä on muuttunut ja supistunut.

Koska monet seurat olivat lyhytikäisiä tai eivät kutsuneet itseään 
talousseuroiksi, ei voida varmuudella sanoa kuinka monta talous-
seuraa perustettiin 1700-luvun aikana. On kuitenkin selvää, että 
lähes jokaisessa eurooppalaisessa suuremmassa kaupungissa toimi 
talousseura. Lisäksi eurooppalaisten imperiumien siirtomaissa toimi 
lukuisia samankaltaisia seuroja. Varmuudella voi sanoa, että seurojen 
perustettiin reilusti yli viiden sadan, mutta luultavasti määrä on paljon 
tätäkin suurempi.1

Suomen talousseuran perustaminen

Talousseura viittasi itse julkisessa perustamisilmoituksessaan talousseu-
rojen pitkään traditioon, mikä korostaa tarvetta nähdä pääosin Turussa 
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toiminut seura eurooppalaisessa kontekstissa.2 Ruotsin valtakunnassa 
oli Suomen talousseuraa ennen perustettu vain Kuninkaallinen pat-
rioottinen seura Tukholmassa, jossa oli myös Suomessa asuvia jäseniä, 
sekä vuonna 1793 perustettu Gotlannin talousseura, jonka toiminta 
oli kuitenkin melko vaatimattomalla tasolla.3

Läpi 1700-luvun oli esitetty arvioita Suomen alikehittyneisyy-
destä verrattuna valtakunnan keskukseen. Myös talousseuran perus-
tamisdokumenteissa on esillä ajatus siitä, että suomen taloudellinen 
kehitys oli jäänyt jälkeen: ”Storfurstendömet Finland har länge varit 
en tummelplats för krigare[…] under fredens korta lugn upplysning, 
efterdöme, understöd ock uppmuntran saknats [...] Fåkunnighet, 
Fördom och partiyra syntes hafva ämnat Finland till en ödemark, 
som med sina öknar skulle utestänga en öfverlägsen fiende.”4 Oli 
koko valtakunnan etu, että talousseuran kaltainen organisaatio työs-
kentelisi Suomen olojen parantamiseksi. Tähän yhtyi myös Kustaa IV 
Adolf, joka myönsi seuralle kuninkaallisen arvon, taloudellista tukea 
sekä mahdollisuuden tehdä aloitteita suoraan hänelle.5 On merkille-
pantavaa, että juuri Gotlanti ja Suomi saivat ensimmäiset alueelliset 
talousseurat Ruotsin valtakunnassa. Myös Gotlantia pidettiin ikään 
kuin omana erityistapauksena valtakunnassa.6 Vastaavia esimerkkejä 
alikehittyneiden tai muulla tavalla poikkeuksellisten alueiden aikaises-
sa aktivoitumisessa löytyy mainittujen Skotlannin ja Irlannin lisäksi 
Euroopasta useita, muun muassa Bretagne, Baskimaa, Bernin kantoni 
sekä norjalaiset seurat Tanskan valtakunnassa.7 On luonnollista, että 
juuri alueilla joiden katsottiin olevan alikehittyneitä, otettiin ensim-
mäisten joukossa uusi reformiorganisaatio käyttöön.

Suomen talousseuran perustaminen liittyi vahvasti Turun Aka-
temian piirissä toimineiden hyötyä korostaneiden oppineiden aloit-
teeseen. Professori Johan Gadolinin (1760–1852) kerrotaan tehneen 
varsinaisen aloitteen, mutta seuran ensimmäisenä puheenjohtajana 
toimi hänen isänsä, piispa Jacob Gadolin (1719–1802). Jäsenistöön 
kuului Akatemian oppineiston lisäksi myös korkeita virkamiehiä, kuten 
maaherrana tunnetuksi tullut Olof Wibelius (1752–1823), sekä jonkin 
verran menestyneitä kauppiaita. Talonpoikaissäädystä oli ensimmäisten 
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jäsenten joukossa vain kaksi edustajaa. Talousseuraa ei voi pitää jonkun 
tietyn klikin äänenkannattajana, vaan se pyrki sisällyttämään kaikki 
kyvykkäät toimintaansa. Turun oppineen elämän kenties keskeisin 
toimija, Henrik Gabriel Porthan (1739–1804) ei esimerkiksi ollut 
seuran perustajien joukossa, minkä on arveltu johtuvan hänen tuleh-
tuneesta suhteestaan Johan Gadoliniin, mutta Porthankin kutsuttiin 
pian seuran jäseneksi. Myös iäkäs, Anders Chydenius (1729–1803), 
kutsuttiin jäseneksi seuran perustamissyksynä.8

Suomen talousseuran määritteli 1790-luvulla tehtävänsä hyvin 
laveasti: ”Sällskapets föremål skall vara den enskilda Hushållningen 
i allmänhet och Landthushållningen i synnerhet, med hvad dertill 
hörer, eller thermed i någon måtto gemenskap äger.” Parhaina takei-
na tavoitteiden saavuttamiseksi pidettiin valistunutta tietoa kyseessä 
olevista aiheista ja tämän tiedon levittämistä mahdollisimman laajalle: 
”Upplysta och allmänt utspridda begrepp i förenämnda ämnen anser 
sällskapet vara den säkraste grund för all förkovran i vår hushållning.”9

Talousseuran keskittyi toimintansa ensimmäisinä vuosikym-
meninä erityisesti maatalouden, mutta myös muiden elinkeinojen 
edistämiseen. Se käsitteli myös aiheita, joita ei tämän päivän nä-
kökulmasta välttämättä pidettäisi seuran ydinalueisiin kuuluvina, 
kuten koulukysymyksiä ja terveydenhuoltoa (erityisesti rokotuksia). 
Tärkeimpinä toimintamuotoina olivat tiedon keruu kirjoituskilpailu-
jen sekä kokeiden kautta ja tämän tiedon levittäminen seuran omien 
julkaisujen, almanakkojen, lehdistön ja seuran jäsenten kautta, mikä 
noudatti omin painotuksin eurooppalaisten esikuvien esimerkkejä.

Kaikkien kansankerrosten aktivoiminen reformityöhön

Kuten monissa muissa 1700-luvun talousseuroissa, oli Turussa peruste-
tun seuran yhtenä lähtökohtana säätyrajojen ylittäminen. Tavoitteena 
ei ensisijaisesti ollut tasavertaisuus seuran toiminnassa, vaan kaikkien 
kansankerrosten sisällyttäminen parannustyöhön. Kunkin tuli osal-
listua reformityöhön omien varojensa ja kykyjensä mukaisesti: ”Den 
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ene medvärkar till den allmänna sällheten med sina kunskaper, den 
andre med sin nit och drift och åter en annan med sin förmögenhet.”10

Jollain tasolla seuran toiminnassa on nähtävissä myös pyrkimys 
yhteiskunnallisten hierarkioiden sijaan yhdenvertaisuuden korosta-
minen. Seurassa päätettiin esimerkiksi, että istumajärjestys kokouk-
sessa ei noudattaisi arvoa yhteiskunnassa, vaan nimenomaisesti arvoa 
seuran sisällä.11 Näin pöydän päässä istui esimerkiksi tietyn jaoston 
puheenjohtaja, ei jaoston yhteiskunnassa yleensä korkeamman ar-
von omaava jaoston rivijäsen. Toinen esimerkki yhdenvertaisuuden 
korostamisesta on seuran ensimmäinen jäsenluettelo, jossa jäsenten 
järjestys on arvottu.12

Talousseuran poliittisessa kielenkäytössä korostui patriotismin ja 
yhteisen hyvän kaltaiset käsitteet.13 Täten alleviivattiin nimenomaan 
säätyrajojen ylittämisen tarvetta. Sen sijaan, että ajettiin oman säädyn, 
korporaation, kylän tai oman itsensä taloudellista etua, tuli ajatella 
yleistä etua. On tietysti selvää, että ei voinut olla täyttä yhteisym-
märrystä siitä, mitkä asiat olivat yleisen edun mukaisia. 1700-luvun 
ruotsalaisessa poliittisessa kielessä yleinen saattoi viitata valtakuntaan, 
mutta sillä saattoi olla myös paljon abstraktimpia merkityksiä. Voidaan 
myös ajatella, että oman yksityisen edun ajaminen tietyssä tilanteessa 
oli yleisen edun mukaista.14 Vaikka yhteisymmärrystä yleisen edun 
luonteesta ei ollut, oli yleisen edun retoriikka talousseuran jäsenille ja 
muille aikakauden oppineille merkityksellistä. Sanaston käyttö liittyi 
yleiseen käsitykseen siitä, että kansalaiset saattoivat kukin edistää 
yhteistä hyvää. Tämä ei ollut vain hallitsijan tai aateliston tehtävä.

Seuran piirissä oli eri näkemyksiä siitä mitkä asiat toimivat maan-
viljelijöiden ja maanviljelyksen kehittymisen esteenä. Kysymys oli 
tietysti keskeinen talousseuran tavoitteiden kannalta. Siksi seura julisti 
heti alle vuoden perustamisensa jälkeen kirjoituskilpailun tärkeimmistä 
syistä suomalaisen maamiehen uutteruuden kahliintumiselle: ”Hvilcka 
äro de hinder, som fjättra Finska Landtmannens idoghet?”.15 Kysymyk-
seen tarjosi vastausta myös vanha Anders Chydenius. Chydeniuksen 
vastauksessa mainitaan kiinnostavalla tavalla monet niistä syistä, joita 
ehdotettiin kehityksen esteiksi talousseurassa käydyssä keskustelussa 
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myös tulevina vuosikymmeninä: talonpojan hitautta, kaupunkien 
puutetta, kannustuksen puutetta ahkeruuteen ja uutteruuteen, tärvel-
tynyttä kasvatusta ja suomalaisen talonpojan taipuvuutta juoppouteen: 
”Finska bondens naturliga tröghet, brist på flera Städer at lätta rörelsen, 
försummade upmuntringar til idoghet och flit, en förderfvad barna 
upfostran i gemen och finska bondens fallenhet för fylleri.” Hän ke-
hotti talousseuraa työskentelemään näiden seikkojen poistamiseksi tai 
helpottamiseksi, mutta jättää nämä syyt maininnan varaan ja siirtyi 
käsittelemään yhtä yleistä syytä ylitse muiden, nimittäin sitä ”joka 
on taloudellisissa säädöksissämme ja laeissamme” (”den som ligger uti 
våra hushålls författningar och lagar”).16 Teksti jatkuu melko seikka-
peräisenä katsauksena valtakunnan lakeihin. Merkillepantavaa tässä 
yhteydessä on, että tekstikohta kritisoi rivien välissä myös talousseuran 
valistuneen tiedon levittämistä painottanutta retoriikkaa. Samassa 
tekstissä Chydenius halusi osoittaa, ettei suomalaista kansaa (allmoge) 
ollut syyttäminen: ”däremot må väl ingen tro at Allmogen öfver allt 
i Sverige och andra riken vore mera driftige och arbetsamme än den 
Finska”.17 Tätä ei välttämättä tule tulkita vain kansan puolustuksena 
vaan pikemminkin niin, että Chydeniukselle kysymys oli valtiollisiin 
asioihin vaikuttamisen tarpeesta. Tämän päivän kielenkäytössä kyse 
oli politiikan avulla paremman tulevaisuuden luomisesta.

Valtiolliseen vaikuttamiseen liittyy yksi talousseuran alkuvuosi-
kymmenien suurista jännitteistä. Seura saattoi tehdä aloitteita kunin-
kaalle ja myöhemmin vuoden 1809 jälkeen keisarille, mutta käytännös-
sä aloitteiden tekeminen oli arka asia, johon seura turvautui harvoin. 
Sen sijaan Chydeniuksen mainitsemat, mutta toisarvoisina pitämät, 
teemat olivat muilla toimilla täydennettyinä seuran työn keskiössä.

Kuten muita 1700-luvun talousseuroja, on Suomen talousseuraa 
vaikea pitää maanviljelijäväestön omaehtoisen toiminnan foorumina. 
Seura toiminta oli pääasiallisesti ylhäältä alaspäin suuntautuvaa. Seu-
raa onkin pidetty osin virkamiesmäisenä organisaationa.18 Tämä ei 
sinänsä ole yllättävää, mutta on huomattava, että osin talousseura oli 
myös tärkeä poliittis-taloudellisten asioiden keskustelufoorumi erityi-
sesti 1809 jälkeen jolloin Suomen suuriruhtinaskunnassa odotettiin 
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maapäivien koolle kutsumista. Kun maapäiviä ei kutsuttu koolle, oli 
vaihtoehtoisille puolivirallisille kokoontumisille tarvetta.19

Vuonna 1828 perustettu Oulun läänin talousseura, oli sen si-
jaan jo vähemmässä määrin asiantuntijaorganisaatio ja enemmän 
maanviljelijöiden yhteenliittymä. Oulussakin säätyläiset olivat seuran 
johtoasemissa, ja myös sen toiminta perustui ylhäältäpäin kasvattavaan 
otteeseen, mutta ero akatemian naapurissa toimineeseen tässä vaiheessa 
Keisarilliseen Suomen talousseuraan oli selvä.20

Esimerkin voima

Valistuneen tiedon levittämistä pidettiinkin ensisijaisena keinona 
vaikuttaa olojen parantamiseksi Suomessa, vaikka arviot maanvilje-
lijäväestön kyvystä omaksua tätä tietoa vaihtelivat. Yksi seuran kan-
tavista jäsenistä piispa Jacob Tengström (1755–1832) oli esimerkiksi 
pessimistinen uskossaan kansan kykyyn omaksua uutta tietoa, mutta 
piti silti uuden tiedon levittämistä seuran keskeisimpänä toiminta-
muotona.21 Seuran pitkäaikainen ja kenties merkittävin sihteeri, Carl 
Christian Böcker (1786–1841), puolestaan korosti, ettei ongelma 
ollut tiedon vastaanottajissa, vain oikean tiedon puutteessa.22 Böcker 
oli aktiivinen käsikirjojen julkaisun, asiamiesverkoston kehittämisen 
ja suomenkielisten julkaisujen laatijana.

Tärkein kanava tiedon levittämiseksi oli oppineiden säätyläisten 
verkosto, joka koostui suurilta osin papistosta, maaherroista ja muista 
kruunun virkamiehistä. Tämän verkoston talousseura toivoi esimer-
killään ja konkreettisella neuvonnalla levittävän hyödyllisiä maanvil-
jelykseen ja muuhun taloudenpitoon liittyviä käytäntöjä. Esimerkiksi 
pappien omien tilusten ajateltiin olevan esimerkkitiloja, joiden hyvät 
käytännöt leviäisivät maahan. Talousseura oli tässä mielessä hyvin 
läheisessä yhteistyössä kruunun kanssa. Vaikka organisaatiomuotona 
oli juuri seura, toimi se paikoin ikään kuin valtion virasto. Asiamies-
verkoston tavassa opastaa paikallistasolla oli kuitenkin periaatteena 
vapaaehtoisuus, ei määräysten toimeenpano. Tultaessa 1810-luvulle 
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verkostoa alettiin Böckerin aloitteesta yhä enemmän käyttää tiedon 
keruuseen, ei vain tiedon levitykseen.23 Asiamiehet olivat myös muilla 
tavoin aktiivisia seuran suuntaan. Uusista innovaatioista saatettiin ra-
portoida seuran suuntaan, kuten esimerkiksi Gustaf Mauritz Armfelt 
(1757–1814) teki kehottaessaan vuonna 1813 talousseuraa tutustumaan 
talonpojan Matts Jacobsson Brusilan kehittämään oja-auraan.24

Talousseura käytti myös palkintoja työteliäisyyden kannustimena 
ja hyödyllisten käytäntöjen levittäjänä. Lusikoin, pikarein ja mitalein 
nimettiin esimerkilliset henkilöt, joiden palkitsemisen toivottiin levit-
tävän patrioottista henkeä myös naapureihin. Samalla talousseura loi 
myös itselleen näkyvyyttä paikallistasolla. Valtaosa palkinnoista, jotka 
jaettiin tilattomille, perusteltiin palkitun ahkeruudella ja pitkäaikaisella 
palveluksella. Naisten osalta korostui kehruutyön palkitseminen.25 
Palkitsemisjärjestelmässä uuden oppiminen oli taka-alalla, painopis-
te oli pikemminkin uutteruuden korostamisessa. Poikkeuksen teki 
oppineistolle jaetut huomionosoitukset, jotka seurasivat esimerkiksi 
erilaisten välineiden keksimisestä, maatalouteen liittyvistä kokeiluista 
tai uuden tiedon keräämisestä.

Maanviljelyksen tehokkuutta pyrittiin parantamaan myös jaka-
malla siemeniä, avustuksia, lainoja, siitoseläimiä tai työvälineitä. Usein 
esitettiin myös ajatus avainhenkilöiden kouluttamisesta paikallisiksi 
neuvonantajiksi. Oma roolinsa oli myös talousseuran mallikokoel-
malla, johon kuka tahansa Turussa vieraillut saattoi tutustua ja käyt-
tää inspiraation lähteenä esimerkiksi uuden auran valmistamiseksi. 
Näissä toiminnoissa näkyi usko siihen, että hyvät esimerkit auttaisivat 
kansalaisia kehittymään taloudellisissa pyrkimyksissään. Tämä näkyy 
erityisesti perunan ja mehiläishoidon edistämisessä, jossa symbolisesti 
tärkeät uudehkot elinkeinot haluttiin juurruttaa kansaan.26

Julkaisutoiminta

Esimerkkien, paikallistason kohtaamisten ja palkintojen lisäksi talous-
seura luotti kirjoitettuun sanaan valistuneen tiedon levittäjänä. Myös 
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kirjoitetun sanan osalta ajatuksena oli, että tieto leviäsi nimenomaan 
sivistyneempien kansankerrosten kautta. Talousseuran omat julkaisut 
koostuivat pääasiassa vuosittaisista julkaisuista, jotka sisälsivät osin ra-
portointia seuran toiminnasta ja osin jäsenten eripituisista ja -tasoisista 
taloudellisista havainnoista. Sarjan nimi vaihtui moneen otteeseen, 
mutta sen vuodesta 1800 lähtien sen henki oli vahvan reformistinen.27 
Teksteillä pyrittiin yhtäältä osallistamaan sivistyneistöä talousseuran 
hankkeisiin, kuten lähettämään tietoja metsien tilasta, sekä toisaalta 
tiedottamaan uusista käytännöistä, kuten kanamunien säilytystavoista 
tai rokotuksista.28 Lisäksi seuran oman toiminnan raportoinnin tar-
koituksena oli taata yleisölle mahdollisuus tarkastaa seuran toimintaa.

On vaikea nähdä oman toiminnan raportointia tietoisena kasva-
tuksellisena hankkeena, mutta kuten Margaret C. Jacob on esittänyt 
1700-luvun vapaamuurariliikkeen osalta, toimi tällainen seuran pää-
tösten ja sääntöjen esittely ikään kuin perustuslaillisen hallitsemisen 
kouluna.29 Verrattuna vapaamuurariliikkeeseen oli talousseuraliike 
lisäksi pääasiallisesti avoimuuteen pyrkivä, jolloin voidaan ajatella, 
että perustuslaillisen hallitsemisen muodot tulivat tutuiksi paitsi itse 
toimintaan osallistuneille, myös seuran toimintaa ja sen julkaisuja 
seuranneille.30

Varsinaisten omien julkaisujen lisäksi Suomen talousseura tuotti 
tekstiä sanomalehtiin, erityisesti hieman vaihtelevin nimin ilmestynei-
siin Åbo Tidningariin, almanakkoihin ja oppikirjoihin.31 Åbo Tidnin-
garissa ilmestyneet tekstit olivat pääosin seuran omien kausijulkaisujen 
jatkeita ja oppikirjat usein kattavampia esityksiä tietystä aiheesta, kuten 
Carl Christian Böckerin suomeksikin ilmestynyt Några Råd för Wä-
fwerskor, och dem som bereda eller spinna lin (1821). Almanakkatekstit 
ovat poikkeuksellisia sikäli, että niissä selvästi pyrittiin tavoittamaan 
tavallista laajempi yleisö. Tavallisten almanakkatietojen lisäksi al-
manakat sisälsivät informatiivisia artikkeleita, joiden tuottamisesta 
vastasi vuodesta 1805 lähtien Suomen talousseura. Tässä yhteydessä 
Suomen kansa ja yhteinen kansa nousi myös eksplisiittisesti neuvojen 
kohteeksi: ”Huoneen-Hallitus Seura on katsonut velvollisuudekseen 
antaa Suomen kunnioitettavalle kansalla neuvoja ja tietoja [... ja] joka 
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kirjoitetun sanan osalta ajatuksena oli, että tieto leviäsi nimenomaan 
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vuosi kirjoittaa yhteiselle kansalle hyödyllisen vähän kirjan [lyhyen 
kirjoituksen] ja sen Almanakkaan präntättäväksi tarjota.”32

Suomen kielellä julkaistut tekstit olivat 1800-luvulla vielä melko 
harvinaisia. Lukijakunta oli pieni, ja kielen kirjoitusasulle ei ollut selviä 
säädöksiä, eikä kielessä ollut käytössä monia poliittis-taloudellisia käsit-
teitä. Pitkään aina 1850-luvlle saakka suomenkielellä julkaistut tekstit 
rajoittuivat ainoastaan uskontoon ja talouden alaan.33  Talouden osalta 
on myös todettava että suomenkielisten tekstien talous oli 1800-luvun 
alussa huomattavasti rajatumpi ala kuin ruotsiksi julkaistut tekstit, 
mistä Suomen talousseuran kahdella kielellä julkaisemat kirjoitukset 
ovat hyvä esimerkki. Esimerkiksi Carl Christian Böckerin julkaisema 
Tidning för Landthushållare sai oman (1827–1831) suomenkielisen 
vastineensa, Sanomia Maanviljelijöille (1827), jota yleensä pidetään 
identtisenä alkuperäislehdelle, mutta joka itse asiassa ilmestyi vain 
yhden numeron verran ja poikkeaa sisällöltään merkittävästi ruotsin-
kielisestä lehdestä.34 Myös tarkasteltaessa aiemmin mainittua Böckerin 
pellavan jalostuksen oppaan eri kieliversioita, on suomenkielisessä 
versiossa jätetty pois oppineelle lukijakunnalle suunnattu esipuhe.35 
Suomenkielisillä teksteillä näyttää olleen ikään kuin potentiaalinen 
suomenkieltä lukeva lukijakunta, mutta ennen kaikkea lukijakunta, 
joka haki itse informaation ruotsinkielisestä laitoksesta, mutta luki suo-
menkielisen laitoksen osin osallistuakseen suomenkielen kehitystyöhön 
sekä pystyäkseen paremmin jakamaan tietoa asiasta myös suomeksi.

On selvää, että 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa suo-
menkielellä ja ruotsinkielillä oli eri funktiot ja ne liittyivät elämän 
eri toiminta-alueisiin. Tämän päivän näkökulmasta eriarvoistavalta 
tuntuva ajattelu- ja toimintatapa ei vielä 1800-luvun alussa tullut ky-
seenalaistetuksi. Ilmiö on tuttu myös monista tämän ajan monikielisistä 
yhteiskunnista.36 Suomenkielisen kirjallisuuden julkaiseminen ei siis 
välttämättä tarkoittanut sitä, että suomenkielellä olisi haluttu käsitellä 
samoja asioita kuin ruotsiksi. Lähinnä siihen liittyi kansanvalistukselli-
nen näkökulma ja pyrkimys tekstein ja ennen kaikkea suullisesti edistää 
yhä laajemman kansanosan ahkeruuden ja tuottavuuden kasvua. 
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Talousseurassa käytiin keskustelua eri murteiden sopivuudesta 
suomenkielisten käännösten pohjaksi. Kiista murteista ja niiden yhdis-
tämisestä on tunnettu suomen kielihistorian piirre, mutta keskustelu 
on myös merkki siitä, että talousseuran piirissä oletettiin suomenkie-
lisiä kirjoituksia kulutettavan paljolti kuuntelemalla, ei välttämättä 
lukemalla.37

Suomen talousseuran koulutoiminta

Suomen talousseura oli 1800-luvun alussa merkittävä koulujen yl-
läpitäjä. Seuran koulutoiminta sai ensimmäisen sysäyksensä asessori 
Gabriel Ahlmanin (1737–1799) testamenttivarojen myötä. Ahlman 
testamenttasi varansa seuralle, jotta seura perustaisi koulun köyhille 
talonpoikaislapsille. Oppilaiden tuli saada opetusta ulkolukemisessa, 
kristinuskossa, tarvittaessa laskuopissa ja kirjoituksessa sekä järkevässä 
maataloudenpidossa. Koulujen organisointi osoittautui kuitenkin ko-
vin hankalaksi. Ahlman kuoli 1799, mutta ensimmäiset koulut saatiin 
perustettua vasta vuonna 1811. Vuonna 1817 kouluja oli toiminnassa 
kuusi kappaletta.38 

Ahlmanin koulujen opetuksessa aiottu maatalousopetus ei kos-
kaan käynnistynyt toivotulla tavalla. Osin lukemisen opetus vei lei-
jonanosan kaikesta opetuksesta, osin maatalousopetus olisi vaatinut 
enemmän resursseja. Ahlmanin koulujen testamentin toteuttamisen 
hankaluuksista johtuen, käytiin Talousseuran aloitteesta melko pal-
jon kasvatukseen liittyvää keskustelua. Keskustelu ei rajoittunut vain 
koulujen organisoimisvaiheeseen, vaan jatkui 1810– ja 1820-luvuilla. 
Vuonna 1817 seura julkisti palkintokirjoituskilpailun jossa kiinnitet-
tiin erityisesti huomiota siihen, ”att även kännedom av en förbättrad 
lanthushållning inom vår finska fosterbygd må kunna den uppväxande 
ungdomen ändamålsenligt och med framgång bibringas? Kan någon 
praktisk handläggning vid de angelägnaste lantamannaarbeten vara [...] 
att påtänka [...] så att eleverna ej blotta av läxor i åkerbrukskatekesen, 
utan även av andras och egen erfarenhet måga lära huru en lantman 
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rätteligen bör sköta sin gård?” Kysymyksenasettelussa on taustalla huoli 
juuri talousopetuksen riittämättömyydestä sekä näkemys opetuksesta 
esimerkkien avulla. Keskustelu jatkui seuran sihteerin pitkähköllä 
muistolla aiheesta, jossa hän esitti Bell-Lancaster metodin käyttöä 
opetuksessa sekä muistioista seuranneella keskustelussa jonka kirjoi-
tuksista suurin osa julkaistiin Tidning för Landthushållare -lehdessä.39 

Ahlmanin kouluihin liittyvän keskustelun lisäksi ajatus erityisten 
taloudenalojen tukemiseksi alan koulutuksen kautta oli yleinen talous-
seurassa käydyissä keskusteluissa. Myös ajatus erityisten taloudenalojen 
tukemiseksi alan koulutuksen kautta oli yleinen talousseurassa käydyis-
sä keskusteluissa. Vuonna 1818 talousseura avasi pellavanjalostukseen 
keskittyneen opiston Bennvikissä. Pellavanjalostus kuului niihin elin-
keinoihin, jossa talousseura näki erityistä potentiaalia. Huomattavaa 
on myös että Bennvikin opisto keskittyi ammattiin valmistavaan toi-
mintaan ja ainoastaan tyttöihin. Bennvikin opistolla ei ollut rasitteena 
Ahlmanin koulujen kaltaisia testamenttimääräyksiä, mutta ei siltikään 
jäänyt pitkäikäiseksi. Opisto suljettiin vuonna 1825.40

Sekä Ahlmanin koulujen ja Bennvikin opiston osalta koulutus-
hankkeisiin liittyi filantrooppisia näkökohtia. Seurassa pohdittiin 
koulutoimintaa myös köyhyyden, kerjäämisen ja oppilaiden eri va-
rattomuuden kautta. Tämän voi osin mieltää pyrkimyksenä luoda 
myös köyhemmälle väestölle mahdollisuuksia, osin pyrkimykseksi 
minimoida köyhemmän väestön mahdollisia haittoja. Esimerkiksi 
seuran sihteerin Böckerin Turussa ylläpitämällä ”mekaanisella vers-
taalla” oli yhtäältä pyrkimys kehittää mekaanista tuotantoa, mutta 
myös sisällyttää tuotantoon myös heikommin työtehtävistä selviävää 
työvoimaa. Vuonna 1824 Böcker haki suomenkielisellä ilmoituksella 
työvoimaa: ”Kaksi ynnä mykkää että kuuroa nuorukaista taikka poikaa 
wähemmin 13 wuoden ijästä, joilla on kewiä käsitys ja hiljainen luonto, 
otettaisin heti mieluisasti wastaan allekirjoitetun Turussa asetettuun 
Werstaan.”41 On mahdotonta arvioida jälkikäteen, mikäli ilmoitukseen 
vastattiin, ja jos vastattiin, kuinka paljon Böckerin hankkeessa oli kyse 
filantropiasta, mutta ainakin talousseura suuntasi toimintaansa myös 
vähempiosaisia kohtaan.
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Koulutuksen saralla Suomen talousseuran suurimmaksi hank-
keeksi muodostui Mustialan maatalousopisto, joka avattiin vuonna 
1840.42 Opiston perustaminen oli osaltaan pitkien ponnistelujen tulos. 
Ensimmäiset ajatukset maatalousopiston perustamiseksi nousivat esille 
jo keskusteluissa Ahlmanin kouluista. Opiston perustaminen 1840-lu-
vulla ja huomattavasti entistä ammattimaisempi koulutustoiminta on 
murros talousseuran toiminnassa. Kyse ei enää niinkään ollut patrioot-
tisesta yleisen hyvän ajamisesta talouden lukuisilla osa-alueilla, vaan 
keskitetystä koulutustoiminnasta, joka pohjasi nousevan tieteenalan 
tuottamaan tietoon. Kehitys on osin rinnakkainen monien muiden 
eurooppalaisten talousseurojen kehityksen kanssa. Talousseurat eri-
koistuivat jättäen yleisen koulutoiminnan, terveydenhuollon ja monet 
muut toiminnot uusille ”kilpaileville” organisaatioille, ja siirtyivät yhä 
enemmän maatalouden asiantuntijaorganisaatioiksi.

Lopuksi

On vaikea arvioida kuinka suuri merkitys Suomen talousseuran asia-
miesverkoston esimerkeillä, palkitsemisjärjestelmällä, julkaisuilla tai 
koulutoiminnalla oli tuotannon ja yleisten taloudellisten olojen ke-
hittämiseen. Historiallisessa tutkimuksessa on usein tapana vähätellä 
seurojen merkitystä – ainakin suhteessa aikakauden talousseurojen itse 
asettamiin tavoitteisiin,43 mutta on tärkeä huomata, että talousseurojen 
ja muiden modernin ajan reformiliikkeiden visioinnissa oli kyse myös 
mahdottomuuksien lupaamisesta. Epärealistisia tavoitteiden asettami-
nen oli osa paremman tulevaisuuden käsitteellistämistä, jonka avulla 
voitiin mobilisoida kansalaisia.

1700-luvun reformiajatteluun kuului ajatus siitä, että talouden 
ja muun yhteiskunnallisen toiminnan saralla saatettiin edistyä paitsi 
hyvien käytäntöjen, uuden tiedon ja uusien välineiden kautta myös 
kansalaisten tietotaidollisen kehittämisen myötä.44 Eurooppalainen 
talousseuraliike ja Suomen talousseura olivat yksi ensimmäisiä mo-
dernin ajan reformiajattelun ilmentymiä.
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LUKU 2

ANDERS CHYDENIUKSEN ANTI NYKYAIKAISEN 

KANSALAISYHTEISKUNNAN SYNNYLLE    

Juha Manninen

1700-luvun loppu tulvi erilaisia kansalais- ja ihmisoikeuksien julis-
tuksia, ajan ilmapiirissä kumouksellista vapaussanomaa, jota valistus-
ajattelu oli tuon vuosisadan varrella kypsyttänyt. Anders Chydenius 
oli valistuksen varhainen lintu osallistuessaan pappissäädyn edustaja-
na Ruotsin valtiopäiville ja tehdessään siellä mullistavia ehdotuksia. 
Niiden joukossa on ainutlaatuinen asema uudenlaisella julkisuuspe-
riaatteella, jota nyttemmin on tapana kutsua tietämisen vapaudeksi. 
Taustoitan seuraavassa tämän periaatteen ja erittelen sen syntyvaiheita.   

Periaate on verrattoman tärkeä nykymaailmalle, mutta näihin 
päiviin mennessä Chydenius ei ole saanut osakseen ansaitsemaansa 
huomiota, koska hänen kirjallinen tuotantonsa on ollut saatavilla 
vain vanhoina valikoimina ennen muuta alkukielellään ruotsiksi ei-
kä lainkaan ajankohtaiset mitat täyttävinä editioina maailmankielillä. 
Ratkaiseva muutos on Chydeniuksen kaikkien kirjoitusten meneillään 
oleva viisiosainen historiallis-kriittinen, kommentaarein varustettu ruot-
sinkielinen julkaisu, siihen perustuva suomennos sekä vuonna 2012 
englanniksi ilmestynyt, Routledgen kustantama ja Maren Jonassonin 
yhdessä Pertti Hyttisen kanssa toimittama valikoima Anticipating the 
Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius (1729–1803).
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Historioitsija Henrik Knif kuvaa kommentaarissaan Chydeniuk-
sen valtiopäivämuistioon ja sen luonnoksiin julkisuuden muutosta 
seuraavin sanoin:

 ”Alkujaan julkisuuden, sen erillisen piirin, jossa painettua tekstiä 
levitettiin ja luettiin, ajateltiin kuuluvan valtiovallalle tai kirkolle: 
Ruotsin samoin kuin muidenkin maiden vallanpitäjät olivat otta-
neet itselleen oikeuden valvoa ja säädellä sitä, mitä oli mahdollista 
sanoa ja lukea. Valistusajalla tämä käsitys järkkyi vähitellen sen 
näkemyksen hyväksi, että julkisuus kuuluu suurelle yleisölle, kan-
salaisille, ja että viranomaisvalvonta kirjoittamisesta ja painamisesta 
sensuurin ja rangaistusten avulla loukkasi kansalaisten oikeuksia.”

Perinteisesti yhteiskunnan ylimpien kerrosten tehtäväksi nähtiin valvoa 
alempia ja johtaa maata etenkin tärkeissä ulkopolitiikan ja talouden 
kysymyksissä, joiden käsittelystä niitä ymmärtämättömiksi katsotut 
alemmat säädyt suljettiin ulkopuolelle. Chydenius käänsi, kuten Knif 
kuvaa, tämän pystysuoran suhteen vaakasuoraksi, jossa jokainen on 
”yhtä merkityksellinen kuin toinen, missä tasa-arvoiset veljet korjaavat 
toistensa erehdyksiä”. Sana ”veli” tosin korvattaisiin nykyisin ylipäänsä 
”sisaruksella”, mutta olisi kohtuutonta vaatia, että Chydenius olisi ollut 
näin paljon aikaansa edellä. Aika häikäisevästi hän oli.

      
 Painovapaus, tietämisen vapaus, ilmaisunvapaus. 
 Mihin vaatimus niistä perustui?      

Tietämisen vapaus on yhdysvaltalaisen esikuvan mukaisesti maailmalla 
omaksuttu nimike vapaudelle päästä käsiksi viranomaisten hallussa 
olevaan asiakirjatietoon. Yhdysvalloissa sellainen laki hyväksyttiin 
vuonna 1966, käytännössä tehokkaaksi se tuli vuonna 1974 maan 
suuren kuohunnan aikana tehdyin lisäyksin. Voi sanoa, että siitä alkoi 
tietämisen vapauden lakien voittokulku maailmalla. 

Kuitenkin tilanne on se, että jo tasan kaksisataa vuotta ennen lain 
hyväksymistä Yhdysvalloissa ja siis myös ennen Yhdysvaltain perusta-
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Historioitsija Henrik Knif kuvaa kommentaarissaan Chydeniuk-
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vuonna 1966, käytännössä tehokkaaksi se tuli vuonna 1974 maan 
suuren kuohunnan aikana tehdyin lisäyksin. Voi sanoa, että siitä alkoi 
tietämisen vapauden lakien voittokulku maailmalla. 
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mista vastaava laki oli hyväksytty Ruotsissa, myrskyisien valtiopäivien 
1765–66 päätteeksi, jolloin painotuotteiden poliittinen ennakko-
sensuuri lakkautettiin. Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående 
Skrif- och Tryck-friheten merkitsi sitä, että tietyin hallitsijanhuonetta, 
uskontoa ja hyviä tapoja koskevin varauksin viranomaistieto tuli jul-
kiseksi. Sitä oli lupa julkaista painettuna. Se taas edellytti, että tieto 
tuli lain §:n 10 mukaisesti vapaasti saataville: ”Och bör til then ändan 
uti alla Archiver fri tilgång lemnas, at sådane Handlingar få in Loco 
afskrifwa eller i bewittnad afskrift utbekomma.” Jos vastuullinen ei 
näin menetellyt, häntä koski §:ssä 7 mainittu rangaistus: ”[...] och 
thet vid förlust af Ämbetet för then som detta wägrar, eller sig i någor 
måtto häremot sätter[...]”1

Julkisuus oli lähtökohtaisesti ensisijainen, salassa pidettävästä 
määrättiin erikseen. Tämä on täsmälleen se, mitä maailmalla nykyisin 
tarkoitetaan ”tietämisen vapaudella”. Vastaavaa rangaistusta ei ole maa-
ilmalla hyväksytty, mutta kenties sekin on hyvä muistaa puhuttaessa 
maailman ensimmäisestä tietämisen vapauden laista.

Joulukuun 2. päivänä 1766 annettu painovapauslaki kuuluu 
nii hin tekijöihin, joiden seuraamuksena aikaisemmin toisenlaisesta 
Pohjolasta on ollut maailman vähiten korruptoitunutta ja samalla 
sosiaalisesti erityisen vastuullista ja demokratian periaatteisiin sitou-
tunutta aluetta. Oppineimmat osaavat ilmoittaa laille sen nimikkeen 
offentlighetsprincipen. Suomeksi tätä lainsäädäntömme osaa nimitetään 
vastaavasti ”julkisuusperiaatteeksi”, jonka on viimeksi vahvistanut 
vuoden 2000 perustuslaki. 

Periaate on hyväksytty lainsäädäntöön noin seitsemässäkymme-
nessä maassa Etelä-Afrikasta Uuteen Seelantiin ja Intiaan, vahvim-
millaan perustuslakeihin. Tällaisen Freedom of Information Actin (ly-
hyesti FOIA:n) omaksujista 35 on 1990-luvulla toteutuneen globaalin 
”avoimuuskumouksen” tulosta. Joukko kasvaa, vaikka samantapaisia 
vaikeuksia tietämisen vapauden vaatimuksella on eri puolilla vastassaan 
kuin Ruotsissakin tuli olemaan. Se nähdään nykyisin vaikutusvaltai-
sissa kansainvälisissä organisaatioissa tehokkaimmaksi keinoksi torjua 
korruptiota kehitysmaissa. Se liittyy läheisesti oikeusturvaan. George 



 Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita – 43

Washington -yliopiston kansallisen turvallisuuden arkiston johtaja 
Thomas S. Blanton korostaa sen arvoa turvallisuuden edistämiselle 
yleensä. Kansalaisten tietoisuus ja kyky toimia sen pohjalta on usein 
ylenpalttista salailua tärkeämpi turvallisuustekijä. 

Tietämisen vapaus osataan yhdistää maailmallakin lain syntyyn 
keskeisimmin vaikuttaneen henkilön nimeen.2 Anders Chydeniuksen 
(1729–1803) muotoilujen pohjalta valtiopäivät hyväksyivät painovapa-
uslain,  joka oli ennennäkemätön, vailla vertauskohtaa missään maassa. 
Chydenius lähti siitä, että rajoitettu vapaus ei ole mikään vapaus ja että 
rajoitettukin pakko olisi täydellinen pakko. Niukoissa muistelmissaan 
vuodelta 1780 hän väitti: ”Minkään asian hyväksi en näillä valtiopäivillä 
niin ahkerasti työskennellyt kuin kirjoitus- ja painovapauden”.3 

Kirjoittaminen valtioelämän perusteista oli ollut kiellettyä, kir-
joittaminen myös yksinkertaisesti kynällä paperille, ei pelkästään aja-
tusten julkaiseminen painotuotteena. Ei auttanut, että oli kirjoittanut 
itseään varten tai kirjeessä toiselle. Jos joku vastustaja sai tekstin kä-
siinsä, saattoi seurata ankara rangaistus.4 Niinpä painovapauslaissa tuli 
esiintymään kaksoisluonnehdinta skrif- och tryckfrihet. Alkuperäisen 
lain elinikä tosin jäi kuudeksi vuodeksi, mutta se tuli silti piirtymään 
lievennetyissäkin muodoissaan pohjoiseen oikeustietoisuuteen. Siihen 
palattiin. Paljon myöhemmin se alkoi saada jalansijaa muuallakin maa-
ilmassa. Se ymmärretään nykyisin ilmaisunvapauden edellytykseksi. 
Sellaisena se on yhä laajemmin nähty ihmisoikeuksiin kuuluvaksi. 

Chydeniuksen nimi liitetään taloudellisen vapauden ja talouspo-
litiikan historiaan. Talouden vapauttamista vaativat äänet olivat läh-
töisin valtakuntien periferioista. Ruotsia voi verrata tässä Britanniaan. 
Chydeniuksen valtiopäiväpamfletin Den nationnale Winsten (1765) ja 
Adam Smithin pitkään kypsyneen teoksen Wealth of Nations (1776) 
voi kumpaisenkin voi nähdä syntyneeksi samanlaisesta sosiaalisesta 
tilauksesta. Jakobiittikapinan kukistuttua Alamaan skotit riemuitsivat 
englantilaisten kanssa yhdenvertaisesti avautuneista mertentakaisen 
kaupan mahdollisuuksista.5 Vastaavasti Pohjanmaan ja Perämeren 
kaaren kaupungit pyrkivät Ruotsissa aikaisempaa suurempaan valta-
kunnalliseen yhtenäisyyteen, yhteiseen vapauteen.
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Myös tietämisen vapauden puolustaminen oli luontevaa juuri 
periferioista tulleille ja vertailuun kykeneville. Asuminen valtakunnan 
periferiassa korosti syrjässä pidettyjen myssyjen yleistä tarvetta päästä 
perille hattuhallinnon salaisuuksista. Vanhojen sukujen mahtimiehet 
olivat ammoisista ajoista olleet kuninkaan ympärillä, missä heillä oli 
mahdollisuus saada nopeasti selvää asioista ja tulla kuulluiksi. Sama 
asema oli Tukholman uusrikkailla säätyvallan aikana. Keskuksissa 
suorat ja salailevat yhteydet vallan ytimiin toimivat, mutta periferioille 
oli tärkeää laajentaa yhteisiä asioita koskevan tiedon saatavuutta ja sitä 
kautta itsenäisen toiminnan edellytyksiä.

Painovapauden – ja samalla tietämisen vapauden – kohottamiseen 
perustuslakien arvoon Chydeniuksella ei voinut olla suoraa vaikutusta. 
Asian lopullisen hyväksymisen ajankohtana hänet oli jo erotettu valtio-
päiviltä. Ei tiedetä, mistä ajatus näin korkeasta asemasta painovapau-
delle oli lähtöisin, mutta Chydeniukselta voi löytää siihenkin vihjeen.

    

Kokkolan uhmakkaat maapäivät

Kokkolassa pidetty lääninkokous helmikuussa 1763 muodostui Chy-
deniukselle käännekohdaksi, poliittisen uran aluksi.6 Kokous tiivisti 
pohjalaisten pitkäaikaiset ponnistelut kaupankäyntinsä vapauksien 
puolesta. Tilanne palautui vuoden 1617 purjehdussääntöön ja sen 
aset tamiin rajoituksiin. Määräys antoi oikeuden purjehtia alueelta 
vain kahteen tapulikaupunkiin, Tukholmaan ja Turkuun. Näiden 
kauppiaat sitten välittivät pohjalaisten tuotteet ulkomaille. Tervan 
vienti oli monopolisoitu Tukholman suurkauppiaille ja sama koski 
tuontitavaroita, minkä Pohjanmaan porvarit ja talonpojat katsoivat 
loukkaavan oikeuksiaan ja tuottavan aiheettomia etuja pääkaupungille. 
Ehdotukset tilanteen muuttamiseksi oli kerta kerran jälkeen torjuttu.  

Tapulioikeuksien puute vaivasi valtakunnassa käytännöllisesti 
katsoen vain Pohjanlahtea ympäröiviä alueita ja etenkin Pohjanmaata. 
Todelliseksi voimainkoitokseksi muodostuivat vuonna 1760 alkaneet 
valtiopäivät. Pohjanmaan talonpojat ehdottivat kolmen tapulikaupun-



 Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita – 45

gin perustamista ja norlantilaisetkin vaativat itselleen kahta. Kokkolan 
raatimies Petter Stenhagen laati asiasta useita muistioita todistellakseen 
vääryydeksi sen, että Tukholma hyötyi ulkomaankaupasta maakunnan 
kustannuksella. Stenhagen oli löytänyt kannalleen yleisiäkin peruste-
luita. Talonpoikaissäädyssä ehdotuksella uusista tapulikaupungeista oli 
vahva kannatus. Aateli ja pappissäätykin asettuivat niiden kannalle. 
Tukholman porvaristo vastusti kuitenkin ehdotusta tiukasti ja nosti 
sen kaikkien säätyjen hyväksymistä edellyttäväksi säätyprivilegioitaan 
koskevaksi kysymykseksi. Asia onnistuttiin lykkäämään. Se jäi selvitet-
täväksi valtaneuvostolle, joka siirsi sen kamari- ja kauppakollegioille, 
jotka puolestaan pyysivät siitä lausuntoa Pohjanmaan ja Norlannin 
läänien maaherroilta.

Tässä tilanteessa maaherran tehtäviä hoitanut pitkän linjan myssy 
Johan Mathesius päätti kutsua koolle Kokkolassa erityisen kokouksen, 
jota Chydenius nimittää muistelmissaan valtiopäivien välillä järjes-
tetyksi ”yleisiksi maapäiviksi” tarkoituksenaan ”liittää Pohjanmaan 
kaupungit ympärillä olevaan maaseutuun”.7 Näin siksi, että seuraavilla 
valtiopäivillä voitaisiin työskennellä yhteisesti sekä ”ennen pyydetyn 
purjehdusvapauden puolesta että myös varustautua sitä vastarintaa 
vastaan, mitä Tukholman ja Turun kauppiaat sitä vastaan voisivat teh-
dä”.8 Monitoimiseksi tunnetulta Chydeniukselta pyydettiin puhetta. 
Hän perehtyi aiheesta edellisillä valtiopäivillä syntyneeseen aineistoon 
ja kävi keskusteluja aihetta tuntevien kanssa. Jälkeenpäin hän kertoi: 
”Kirjoitus oli rohkea, ja tahdoin pysyä tuntemattomana, mutta kukaan 
ei ollut maapäivillä kyllin uskalias sitä esittämään; sen vuoksi minun 
täytyi itse astua esiin ja luin sen koko kokouksen kuullen, yleisön 
osoittaessa mitä suurinta suosiotaan [...]”9 

Chydenius muisteli, että puheen aiheuttaman kateuden johdosta 
hän oli samana iltana joutua vangituksi, minkä vain muutamat hänen 
suosijansa hänen tietämättään saivat estetyiksi. Uhkatilannetta ei 
voi pitää mahdottomana. Mathesius oli jo yli kaksi vuosikymmentä 
aikaisemmin saanut maksaa karvaasti yhdessä silloisen kumppaninsa 
Johan Arckenholtzin kanssa harjoittamastaan hattujen sotapolitiikan 
vastaisesta toiminnasta.10 Sittemmin tuomitseva asenne oli vain jyrken-
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tynyt tuollaisia pyrkimyksiä kohtaan, joilla haluttiin vaikuttaa alhaalta 
käsin valtiopäiviin. Valtiopäivämiesten vastuullisuus valitsijoilleen oli 
julistettu perustuslain vastaiseksi. Jyrkimmillään sellainen vastuulli-
suus, ”prinsipalaattioppi”, tarkoitti sitä, että valitsijat voisivat vetää 
valtiopäivämiehensä pois, kun tämä toimi vastoin heidän tahtoaan.

Chydeniuksella näyttää eri vaiheissa olleen mielessään kansakun-
nan suorittama valtiopäivämiesten valvonta, lähelle prinsipalaattioppia 
tullut näkemys, kuten ilmenee Chydeniuksen painovapausmuistion 
luonnoksesta: ”Vapaus tietyssä kansakunnassa ei koostu siitä, että 
kaikkivaltaiset säädyt saavat toimia mielensä mukaan, vaan siitä, että 
kansakunnan valo sitoo niiden kädet, jotta ne eivät pääse toimimaan 
mielivaltaisesti.”11 Myöhemmässä painovapausvaliokunnalle esitetyssä 
versiossa kohta on lievennetty muotoon: ”Vapautta tietyssä kansa-
kunnassa ei ylläpidetä pelkästään laeilla, vaan kansakunnan valolla ja 
tiedolla niiden käytöstä.”12 Valtiopäivät käsitettiin kaikkivaltaisiksi, 
sanamuotoa kannatti varoa.

Vuoden 1752 valtiopäivillä hatut olivat asettaneet kaupungeissa 
pidettäville julkisille kokouksille vakavia rajoituksia, jotka kumottiin 
vasta myssyjen päästyä valtaan. Vapaudenajan perustuslaki ei tuntenut 
muinoin esiintyneitä, paikallisia etuja ajamaan kutsuttuja maapäiviä. 
Sellaisesta Kokkolan kokouksessa oli kysymys. Siellä olivat edustajat 
Pohjanmaan eri kaupungeista, papistoa, talonpoikaistoa, Pohjanmaan 
rykmentin päällystöä ja joitakin itäsuomalaisiakin, kaikkiaan monia en-
tisiä ja tulevia valtiopäivämiehiä. Se oli eräänlainen ”paikallisparlament-
ti”, joka uhmasi kaikkivaltaisiksi katsottujen valtiopäivien päätöksiä.13 

Chydeniuksen puheesta ei ole mainintaa Johan Mathesiuksen 
kollegioille laatimassa kokouksen pöytäkirjassa. On voitu päätellä, 
että Mathesius harkitusti salasi Kokkolan kokouksen Pohjanlahden 
kauppavapautta ajaneen luonteen.14 Mathesius järjesti kokouksen 
tietoisena siihen liittyvistä vaaroista, antoi sille mahdollisimman viat-
toman muodon ja suojeli Chydeniusta. 
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Chydeniuksen selostus lähteistään

Myssyjen saavuttama vaalivoitto nosti Chydeniuksen vuosien 1765–
1766 valtiopäiville Pohjanlahden kaupunkien kaupankäynnin vapau-
den puolustajaksi Tukholman ja myös Turun nauttimia etuoikeuksia 
vastaan. Tarkoitustaan ajaakseen Chydenius perehtyi vallitsevien sää-
dösten historiaan ja kirjoitti valtiopäivämiehiin ja suurempaan yleisöön 
vetoavia pamfletteja. Käytännön intresseistä hän päätyi yleistämään 
näkemyksensä teoreettisesti.

Jo maastamuuton syistä kirjoittaessaan vuoden 1763 lopulla 
Chydenius painotti sitä, että vapaissa valtioissa tarvitaan laajaa tieto-
pohjaa, koskapa sellaisissa enemmistön on ratkaistava asiat.15 Vapaa 
kansa ei voinut uskoa asiaansa harvojen käsiin. Mitä monilukuisempia 
hallitsevat ovat, Chydenius ajatteli, sitä paremmin he edustavat yhteis-
kuntaa. Sitä vähemmän he ovat myös uhkauksilla vaiennettavissa, sitä 
vaikeammin lahjottavissa. Tästä piti päätellä: ”Jotta se [että enemmistö 
määrää asiat] voisi tapahtua, on kansakunnan itsensä oltava valistunut, 
mutta siihen tarvitaan järkeä; se harjaantuu parhaiten, kun laitamme 
ajatuksemme paperille. Mutta siihen ei ole suurtakaan yllykettä ole-
massa, jollei kirjapaino tee sitä yleiseksi.”16

Mistä valtiopäivämies oppisi järkeä? Chydenius vastasi: ”Kai-
kenlaisista puolesta ja vastaan ilmestyvistä kiistakirjoituksista isän-
maamme menestystä ja onnettomuutta koskevissa asioissa, sillä siten 
totuus parhaiten selviää. Sen vuoksi on kirjoitus- ja painovapauden 
luvallisuus vapautemme lujimpia ajateltavissa olevia puolustuskeinoja. 
Mutta jollei mitään muita kuin yksipuolisia perusteita ja oikaisuja 
pääse päivänvaloon, korkeat asianomaiset itse pysyvät pimeydessä. 
Korkeimman vallan tulee siis hellin ja valvovin silmin katsella vapau-
temme tätäkin puolta.”17

Sellainen ”hellä ja valvova silmä” saattoi vielä tarkoittaa korkeinta 
valtaa edustavaa sensoriakin tai miksei myös Nordencrantzin ehdotta-
maan tapaan säätyja. Tuon ajan sensori Niklas von Oelreich ymmärsi 
itsensä tosiasiassa painovapauden edistäjäksi. Voi toisin sanoen todeta, 
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että korkeimman vallan painovapautta valvovaa tehtävää, poliittista 
sensuuria, Chydenius ei tässä vaiheessa päätynyt kiistämään.

Puhuessaan muistelmissaan kiitollisuudenveloistaan painova-
pausasiassa Anders Chydenius mainitsi vain kaksi nimeä. Kumpikaan 
näistä ei ollut valtiopäiville esitettyjen painovapausmuistioiden tekijä. 
Kysymyksessä olivat jo iäkkäät myssyt, myrskyisä ajankohtaiskirjoittaja 
kauppaneuvos Anders Nordencrantz18 ja kansliakollegiossa palvellut, 
mielipiteidensä vuoksi erotettu Johan Arckenholtz.

Nordencrantzin kirjoitukset olivat tärkeitä Chydeniukselle: ”Pa-
piksi tullessani en tuntenut mitään aluetta heikommin kuin politiikkaa, 
mutta vuoden 1756 valtiopäivien aikana ilmestyneet Valtiopäivälehdet 
avasivat silmäni ensimmäisen kerran ajattelemaan jotakin ruotsa-
laisesta hallitsemistavasta ja poliittisista perustuslaeistamme ja kun 
herra kauppaneuvos Nordencrantz vuoden 1761 valtiopäivillä esitti 
seikkaperäisen muistionsa valtakunnan säädyille ja se tuli pian käsiini 
samoin kuin hänen muita kirjoituksiaan vaihtokurssista innostuin 
menemään pitemmälle sellaisissa aiheissa.”19  

Chydeniuksen ensimmäisenä mainitsema vuoden 1756 Riksdags-
tidningar oli pelkästään tiedotuslehti, joka sisälsi informaatiota valtio-
päivien päätöksistä. Sellaisena siihen ei sisältynyt poliittista analyysiä 
eikä myöskään kritiikkiä. Se oli silti merkittävä kertomuksena siitä, 
mitä valtiopäivät olivat ja mitä niillä tapahtui. 

Jo edellisten valtiopäivien yhteydessä Nordencrantz oli saanut 
luvan julkaista kaksi aikaisemmin kirjoittamaansa kirjaa, joissa arvostel-
tiin ankarasti hattuja ja puolustettiin pitkälle menevää painovapautta. 
Englantia Nordercratz ei kuitenkaan esitellyt painovapauden esiku-
vaksi, koska hän ei hyväksynyt siellä hallitsevaa Whig-puoluetta. Sen 
sijaa hän nosti malliksi tuolloin laajasti ihallun Kiinan, josta hän poimi 
ranskankielisin sitaatein tietoja Jean-Babtiste Du Halden neliosaisesta 
kirjasta Description géographique et historique de l’empire de la Chine et de 
la Tartarie chinoise (1735), 1700-luvun Kiinan tuntemuksen perusteok-
sesta. Vaikka Nordencrantz puhui laveasti painovapaudesta ja vastusti 
salailua, hän ei vaatinut sensuurin lakkauttamista. Hän kyllä edellytti 
julkista keskustelua politiikasta, pitkälle menevää painovapautta. Hän 
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salli jopa kapinalliset kirjoitukset, joista ei olisi tullut rankaista, vaan 
tyytyä julkisesti oikaisemaan niiden käsitykset. Kirkollisen sensuurin 
hän oli valmis säilyttämään entisellään. Poliittisen sensuurin hän vaati 
siirrettäväksi sensorilta ja kansliakollegiolta säätyjen alaisuuteen. 

Painovapausasian yhteydessä Chydenius mainitsi Nordencrantzis-
ta muistelmassaan vain tämän: ”Nordencrantzin kirjoitukset olivat jo 
avanneet silmäni siten, että pidin sitä [painovapautta] vapaan valta-
kunnan silmäteränä.”20 Usein käyttämänsä metaforan painovapaudesta 
kansan vapauden tai perustuslain ”silmäteränä” Chydenius olikin 
saanut Nordencrantzilta.21  

Ylistystä kiinalaiselle mielipiteenvapaudelle
    
Tapahtumia muistellessaan Chydenius ei maininnut julkaisemaansa 
pientä pamflettia, joka ilmestyi keväällä 1766 hänen tanskankielestä 
kääntämänään, hänen allekirjoittamallaan johdannolla varustettuna 
sekä omistettuna kruununprinssi Kustaalle, tulevalle Kustaa III:lle. 
Tanskalainen fysiokraatteihin perehtynyt talouskirjailija F.C. Lütken 
oli julkaissut Du Halden kirjasta Kiinan Tang-dynastian (618–907 
AD) aikaista sensoraattia koskevan otteen.22 Sen Chydenius oli kään-
tänyt  otsikolla Berättelse om Chinesiska Skrif-Friheten, Nordencrantzin 
Kiinan ihailua seuraten.23 

Kirjoituksen alussa viitattiin muinaiseen tapaan ripustaa palatsin 
seinään tauluja, joihin alamaiset saivat kirjoittaa käsityksiään. Sitten 
esitys siirtyi joukkoon viisaita keisareita, jotka olivat asettaneet itselleen 
sensoreita muistuttamaan velvollisuuksista, varoittamaan virheistä ja 
kertomaan kaikesta valtakunnan hallintoon kuuluvasta. Mistään hei-
dän esille tuomastaan ei pahastuttaisi, joten he voisivat tehdä tämän 
avoimesti ja ilman pelkoa. Viisaat keisarit osoittautuivat vastaanotta-
vaisiksi kaikenlaisille huomautuksille ja korjasivat menettelyjään. Siinä 
oli selitys Kiinan menestykselle ja pitkäikäisyydelle.

Johdannossaan Chydenius yhtyi tähän käsitykseen. Samat me-
nettelytavat toisivat kaikkialla samat tulokset, niin myös Euroopas-
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sa. Menettely oli syntynyt jo yksinvallan oloissa, mutta se soveltuisi 
ruotsalaiseenkin asuun, ”kalliin Vapauden nimen suojassa”. Valon ja 
totuuden tuli johtaa ihmisiä, mutta syntyessään ei kenelläkään niitä 
ollut.  Kansakunnasta vastaavien oli ne hankittava. Usein  hallitsijan 
istuimelle loistonsa antavat valot häikäisivät hallitsijoita näkemästä 
”etäisten alamaistensa kohtaloita”. Sen sijaan hallitsijat, joiden sydän 
syttyi myötätunnosta, kun he ”astuvat alas vähäisimpien majoihin 
ja kuulevat Kansakunnan äänen”, suorittivat kansan siunauksella 
ikimuistoisia kunnian tekoja.

”Etäiset alamaiset”, ”vähäisimpien majat” ja ”Kansakunnan ääni” 
olivat kaunopuheisessa johdannossa aitoa Chydeniusta. Tosiasiassa 
Chydenius oli pamfletin ilmestyessä jo toiminut radikaalimman rat-
kaisun hyväksi kuin pamfletista saattoi päätellä. Jos olisi tarpeen tehdä 
arvaus Chydeniuksen painovapausmuistion ensimmäisen, hävinneen 
luonnoksen sisällöstä, ei ehkä olisi kaukaa haettua olettaa siinä esiin-
tyneen kiinalaisteemoja.

Chydenius kertoi muistelmassaan vuonna 1765 alkaneiden valtio-
päivien ajasta, että hänen ajamansa asia oli ”aivan sen puolueen maun 
mukainen, joka oli ollut pitkään alakynnessä ja nyt istui ensimmäistä 
kertaa ohjaksissa haluten saada avata ne salaisuuksien kätköt, jotka 
edellinen puolue oli luonut ja jonka vallan alle ne olivat niin pitkään 
olleet painettuina”.24 

Säilyneiden asiakirjojen perusteella saa sen vaikutelman, että Chyde-
nius on tässä hieman virtaviivaistanut tilanteen kuvausta. ”Salaisuuksien 
kätköjen” avaaminen, oikeus asiakirjajulkisuuteen ei ollut puheena pai-
novapausmuistion vanhimmassa säilyneessä versiossa. Varmaan Chydeni-
us kuuli sellaisia vaatimuksia, jotka olivat tilanteessa mitä luontevimpia, 
mutta niistä hän ei lähtenyt liikkeelle. Kiina-kirjoitus saattaa kuvastella 
hänen varhaisimpia tuntojaan asiasta ja on otaksuttavasti alkujaan pe-
räisin ajalta, jolloin Chydenius alkoi tutustua kysymykseen, vaikka hän 
julkaisi sen vasta myöhemmin. Johdanto sisälsi ajatuksen kuninkaasta 
ja kansasta ja siihen sisältyi piikki aristokratiaa kohtaan. Se vakuutti, 
että hallitsijat tarvitsivat neuvoja ja että viisaat hallitsijat tervehtisivät 
suopeasti kriittisiäkin huomautuksia. Ehdotukseksi sensuurin lakkaut-
tamiselle esitystä on vaikea nähdä.
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Arckenholtzin ja Sereniuksen ateljeekritiikkien merkitys
    
Chydenius jatkoi muistelmassaan, ilmeisen luotettavasti: ”Tein sen 
vuoksi siitä [painovapaudesta] muistion, jonka annoin tiedoksi edes-
menneelle herra piispa Sereniukselle, joka johdatti minut tuttavuuteen 
niihin aikoihin äskettäin Tukholmaan tulleen edesmenneen herra ho-
vineuvos Arckenholtzin kanssa ja kehoitti neuvottelemaan muistiosta 
tämän  kanssa. Monien keskustelujen ja pohdintojen jälkeen kirjoitin 
muistioni uudelleen [...]”25

Chydenius siis kävi kertomansa mukaan painovapausmuistionsa 
kadonneesta  varhaisimmasta versiosta ”monia keskusteluja” nimen-
omaan Johan Arckenholtzin kanssa. Ne johtivat erään mutkan kautta 
muistion uuteen, mutta ei vielä lopulliseen, todella esitettyyn versioon. 
Voi kysyä, miksi muistion varhaisin versio ei ole säilynyt. Mahdollisesti 
siihen tuli niin olennaisia muutoksia, ettei sitä maksanut vaivaa säi-
lyttää. Voimme vain arvailla sen sisältöä Chydeniuksen vuonna 1766 
julkaiseman Kiinaa käsittelevän kirjoituksen perusteella.

Ruotsin politiikan eri vaiheet sisältä käsin tiukasti kokenut myssy, 
vanha kettu Jakob Serenius osoittautui Chydeniukselle tässä kysy-
myksessä pettymykseksi. Serenius kyllä luki muistion ja lyhensi sitä, 
”mutta näpäytti vapaussuunnitelman lopussa, että ei ollut luvallista 
kirjoittaa mitään valtiota koskevaa, mikä tyrmistytti mieltäni kovasti, 
koska näillä muutamalla sanalla oli jo myönnetty kaikki, mitä pakon ja 
salailun ystävät saattoivat vaatia, ja minä irtisanouduin mukanaolosta 
kaikessa sellaisessa. Hän valitti, että asia oli hyvin arkaluonteinen ja 
kohdannut vastarintaa, mutta pyysi minua sitten kirjoittamaan omissa 
nimissäni mieleni mukaisesti, minkä myös tein [...]”26 

Mikä siis oli Sereniuksen rooli muistion synnyssä? Chydenius mai-
nitsee sellaiseksi kaksi asiaa. Ensinnäkin Serenius lyhensi muistiota. Tä-
män voi nähdä säilyneestä versiosta, jossa on pyyhitty yli useita laajoja 
ja suppeita kohtia. Mahdollisesti Serenius teki yksityiskohtaisempiakin 
kommentteja, joita on vaikea jäljittää. Vanhana valtiopäivämiehenä 
Serenius oli tottunut sanelemaan ja kirjureiden käyttöön. Valtiopäivillä 
tapana oli, että kaikki puhuttu kirjattiin muistiin. Sereniuksen oli 
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helppo sanoa Chydeniuksen lukiessa ääneen luonnostaan, että poista 
tuo ja tuo, minkä Chydenius näyttää käsikirjoitukseensa tehneen. Entä 
toinen asia? Vasta muistion loppu oli sellainen, joka sai Sereniuksen 
suorasti varoittelemaan ja samalla Chydeniuksen pillastumaan. 

Sekä muistion säilyneessä varhaisversiossa että lopullisessa tietyt 
loppuosan epäilemättä kärjekkäät asiat ovat säilyneet lähes samoina. 
Varhaisversiossa Chydenius kirjoitti, että kaikki, jotka rikkovat hal-
lintosääntöämme ja puolustavat hylättyä kuninkaan yksinvaltiutta ja 
vahingollista aristokratiaa, tuomittakoon maksamaan sakkoa 1000 
hopearahaa. Lopullisessa versiossa hän oli korottanut sakon 4000:een 
hopearahaan. Tätä seurasi vielä molemmissa viittaus: missgiernings 
Balkens 4. Cap: 8.§. Chydenius ei kirjoittanut näkyviin, mitä siinä 
sanottiin, mutta kysymys oli rangaistuksesta edellä mainitun tavoitteen 
saavuttamiseksi liittoutumisesta:

 ”Söker någor, eller låter sig bruka, at uppenbarliga, eller genom 
hemlig stempling, införa, uphielpa, eller befordra en oinskränkt 
enwålds regering i Riket, eller annat regerings sätt, än thet Ständerne 
i Riket fastställdt hafwa; straffes såsom Rikets förrädare, och miste 
lif, ära, och gods.”

On vaikea löytää muistion lopusta mitään muuta kohtaa, jota Sere-
nius olisi perustuslakiin puuttumisellaan tarkoittanut kuin tämä: siis 
kuninkaan rajoittamattoman itsevaltiuden tai jonkin muun hallit-
semistavan kuin säätyjen hyväksymän tavoittelijoita rangaistakoon 
maanpetturina kuolemalla, kunniansa ja maaomistustensa menettä-
misellä. Tässä voi kysyä, tiesikö Chydenius edes viittaamansa pykälän 
sisältöä. Sereniukselta tämä viite ei ole voinut tulla, koska hän juuri 
tästä ilmeisesti varoitti Chydeniusta onnistumatta taivuttamaan tätä. 
Maanpakolaisena Hessenin-Kasselin linnankirjastonhoitajana pitkään 
eläneeltä, katkeroituneena Ruotsin politiikkaa seuranneelta ja myös 
1750-luvun kuningasmielisestä kaappausyrityksesta ja sitä seuran-
neista rangaistuksista hyvin tietoiselta Arckenholtzilta se sen sijaan 
on voinut tulla.
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Pulman muodostaa se, että mitään tähän häivähtävääkään ei ole 
löydettävissä Chydeniuksen vuoden 1766 Kiina-kirjasessa. Kun sitten 
kuningas vuonna 1772 toteutti lähes täydelliseen itsevaltiuteen johta-
neen vallankaappauksensa, Chydenius asettui hänen puolelleen. Mikä 
on selitys hänen jyrkälle kannalleen painovapausmuistion yhteydessä? 
Emme luultavasti koskaan saa tietää varmaa vastausta, mutta epäilen 
Arckenholtzin vaikutuksen alaisuutta.

Serenius ei tohtinut ryhtyä Chydeniuksen muistionsa muokatussa 
versiossa ilmaisemien ajatusten julkituojaksi. Sellaisen nämä ajatuk-
set saivat porvoolaisesta lehtori Anders Kraftmanista, jonka nimissä 
muistio esitettiin, Chydeniuksen mukaan Kraftmanin edes tietämättä 
kirjoittajaa. Vähäpätöinen Chydenius piiloutui tai piilotettiin koke-
neemman valtiopäivämiehen taakse. Täsmälleen oikeassa Serenius oli 
ollut siinä, että valtion olemuksesta kirjoittaminen oli tuohon aikaan 
kiellettyä, perustuslakeja tuli vain noudattaa. 

Muistion lopullinen esitetty versio on säilynyt. Sitä on hieman 
lyhennetty verrattuna keskimmäiseen versioon. Tämän selitykseksi 
sopii Chydeniuksen viittaus joihinkin Sereniuksen tekemiin poistoi-
hin. Lopullisesta versiosta oli hävinnyt esimerkiksi – Virrankosken 
sanoin – ”myrkylliset viittaukset säätyjen kaikkivaltaisuuteen ja mieli-
valtaiseen menettelyyn sekä kansalaisten oikeuksiin, jotka on poljettu 
magnaattien jalkoihin”.27 

Chydenius on vaitelias siitä, miksi hän kirjoitti luonnoksensa 
uudelleen Arckenholtzin kanssa käymiensä keskustelujen jälkeen. 
Näiden kahden kohtaamisesta ole säilynyt aikalaistodisteita. Aihe-
todisteiden perusteella asetelmasta voi kuitenkin tehdä päätelmiä. 
Arckenholtz oleskeli Tukholmassa keväällä 1765 helmikuun puolivä-
listä toukokuun loppupuolelle. Tälle välille hänen ja Chydeniuksen 
keskustelujen on täytynyt sijoittua. Arckenholtz oli ylen kiinnostunut 
entisen ja nykyisen ajan politiikasta. Chydeniuksen muistelma ei liitä 
Arckenholtziin sellaista vastakkainasettelua kuin Sereniukseen, vaan 
kuvaa tapaamiset hyödyllisiksi. 

Arckenholtzin voi olettaa esittäneen erinomaisen Euroopan olo-
jen tuntemuksensa perusteella konkreettisia ehdotuksia samoin kuin 
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kertoneen henkilökohtaisesta historiastaan. Salailukäytäntöihin hän 
ei ollut mukautunut. Englantiin ihastunut Arckenholtz oli jo varhain 
käsikirjoituksessaan Ruotsin eduista päätynyt siihen, että salailu oli 
jäänne itsevaltiuden ajoilta.28 Tuolloin Arckenholtz oli kirjoittanut, 
että lakien säätäjät eivät voineet luoda järjestynyttä valtiota kerralla, 
utopian toteutuksena. Työ jouduttiin tekemään vähä vähältä. Ai-
neksia vanhasta sisältyi uuteenkin. Vaikka onnistuttiin poistamaan 
itsevaltainen hallitsemistapa, jäljelle saattoi jäädä julkisiin asioihin 
kohdistunut tarpeeton salailu, kielto kirjoittaa ja julkaista painosta 
ajatuksiaan. Sellaisia itsevaltiuden jäänteitä vapaan kansakunnan tuli 
kavahtaa. Mikään ei viittaa siihen, että jääräpäinen  Arckenholtz olisi 
tässä muuttanut mieltään.29 

Painovapauden valmisteluissa vedottiin Englantiin toistuvasti 
esikuvana. Kysymys oli idealisoidusta esikuvasta, ei kuitenkaan kat-
teettomasta, kun verrattiin eri maiden oloja. Poliittinen sensuuri oli 
Englannissa lakkautettu, vaikka siellä ei ollutkaan erityistä painova-
pauslakia. Samanlaista viittaamista esiintyi eri puolilla Eurooppaa. 
Arckenholtz oli yksi suuremmassa kuorossa. Ajatus saattoi olla peräisin 
muualtakin kuin häneltä, mutta kovin laajaa kirjallisuuden tuntemusta 
ei Chydeniukselta voi edellyttää. Eikä Chydenius ollut laveita yhteyksia 
luonut salonkileijona. Miksi vanhaa maailmanmiestä oli tarpeen mai-
nita, jos hänellä ei ollut erityistä antia? Selkeä, varmasti Arckenholtzin 
näkemystä vastaava maalaus saarivaltakunnan esikuvallisuudesta on 
painovapausvaliokunnan välimietinnön johdannossa: ”Olennaisen 
hyödyn sellaisesta vapaudesta ovat kaikki valtiot riittämiin kokeneet, 
ja Englanti, jonka painovapauden turvaaminen on maksanut verta, 
lukee sen perustuslakinsa vahvimpiin etuvarustuksiin.”30

Nimenomaan Arckenholtzilla oli edellytykset ja motivaatio va-
kuuttaa Chydenius siitä, että katse oli suunnattava Kiinan asemesta 
Englantiin.31 Häneltä saattoi myös saada neuvoja siitä, mistä merkityk-
sellisiä asiakirjoja olisi löydettävissä. Hän oli aikoinaan reistraattorina 
vastannut kansliakollegion asiakirjoista ja viettänyt pääosan myöhem-
mästä elämästäänkin historiallisia asiakirjoja etsimällä, kokoamalla, 
järjestämällä ja julkaisemalla, tunnetuimpana hänen massiivinen Vol-
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tairenkin suututtanut kirjansa Kristiina-kuningattaresta.32 Kantansa 
oikeutuksesta jatkuvasti vakuuttunut Arckenholtz oli katkera siitä, että 
hän oli joutunut hattujen hyökkäysten kohteeksi ja lopulta käytännössä 
pakolaiseksi Kasseliin, maakreivin, silloisen Ruotsin kuninkaan kir-
jastohoitajaksi kylläkin. Hän etsi nyt Tukholmasta hyvitystä, eläkettä, 
josta hattuvallan romahdus antoi toivoa. Siinä määrin häntä painoi 
hänen ”onnettomuutensa”, että on mahdoton kuvitella, ettei hän olisi 
purkanut siitä mieltään Chydeniuksellekin. Puhe säätyjen mielivallasta 
ja oikeuksien polkemisesta oli hänen asenteidensa mukaista.

”Kynien kilpailu” omintakeisena perusteluna
    
Arckenholtz vastusti salailua, mutta tuskin on perusteltua väittää häntä 
lähteeksi tärkeimmälle Chydeniuksen varhaisimman säilyneen muis-
tion korostukselle, visiolle eri tavoin ajattelevien kirjoittajien vapaasta 
kirjallisesta kilpailusta totuuden saavuttamisen menetelmänä. Korostus 
erotti Chydeniuksen ajattelua hattujen tiedotuspolitiikasta, julkisuuden 
valikoivasta käytöstä säätyjen valtaa vakauttavasti, hallitsevan puolueen 
valtiopäiväpropagandan tarpeisiin Se erotti häntä myös Arckenholzista, 
joka aina uskoi olevansa oikeassa ja muiden väärässä. Sen sijaan siinä 
voi nähdä yhteyden siihen, että Chydenius oli aikaisemmin osallistunut 
maan asioita parantaakseen tiedeakatemian kirjoituskilpailuun.

Kantava ajatus on myöhemmissä kommentaareissa jäänyt varjoon, 
kun on käyty keskustelua siitä, kummalle vastuun painovapausasetuk-
sessa määriteltävistä rikkomuksista tulisi kuulua, kirjan painajalle vai 
tekijälle. Chydenius käsitti asian aluksi siten, että Englannissa vastuu 
oli kirjanpainajilla, mitä hän myös suositteli. Käsittelyn kuluessa hän 
muutti kantaansa ensin mainitun vastuusta jälkimmäiselle, tosin alun 
alkaenkin hän piti silmällä molempia mahdollisuuksia.  

Ydinkysymys, painovapauden päätavoite oli Chydeniuksen mu-
kaan kuitenkin muualla. Vapaus synnytti ”kynien kilpailun”. Sitä 
täytyi rohkaista. Sen vaikutukset olivat muistioluonnoksen mukaan 
mitä arvokkaimmat: 
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”Eikä mitään linnoitusta voi ylistää enemmän kuin sitä, joka 
on kestänyt vaikeimmat piiritykset. Jos päämäärä on epäselvä, niin 
totuutta täytyy etsiä kirjoitusten vaihdolla. [...] Mikään ei kunnioita 
viattomuutta enempää kuin saada asettaa perustelunsa yleisön silmien 
eteen. En todellakaan löydä vähäisintäkään syytä sille, miksi painami-
sen tulisi olla ankaramman sensuurin alaisena kuin puheemme. [...] 
Valhekirjoitukset häpäisevät tekijänsä mutta hyödyttävät kansakuntaa 
siinä, että totuus perustellaan ja juurtuu paremmin. Jos taas me ereh-
dymme emmekä kestä sen paljastamista, ilmennämme ylpeyttä, joka 
ei kuulu kristitylle...”33

Chydenius nosti ohjelmaksi totuuden tavoittelun erilaisia kantoja 
esittävillä puheenvuoroilla, genom skrift växlingar. Sama julkisuus 
kuului sekä väitteille että niiden kumoamisille. Väärätkin väitteet 
olivat kansakunnalle hyödyksi, jos ne panivat liikkeelle kumoami-
syritykset ja kumoamiset taas toivat esiin aikaisemmin tunnettuja 
paremmat perustelut. Vahvimpia olivat sellaiset väittämät, jotka olivat 
kestäneet ankarimman kritiikin. Tällainen ajatus keskinäisestä, itse 
itseään korjaavasta vuorovaikutuksesta syntyvästä ja siihen perustu-
vasta totuudesta oli enemmän kuin yleistys Du Halden kuvailemasta 
Kiinan mallista, oikeudesta ilmaista hallitsijoille mielipiteensä, jotta 
nämä voisivat valita. En menisi päättelemään, että Chydenius ”oli [...] 
löytänyt julkisuusihanteensa Kiinasta [...]”.34 Julkisuus itsessään oli 
hänellä totuuden tuottamisen ja samalla hallitsevassa asemassa oleviin 
kohdistuvan ohjaamisen väline.

Chydeniuksen perustelu oli merkittävä totuutta tavoittelevan 
yhteisön painoarvon esiin nostanut oivallus. Se ei tarkoittanut pelkkää 
hallitsijoille tuotua mielipidetarjotinta, vaan kansakunnan valistu-
neisuuden kasvattamista ja siihen nojautuvaa hallitsevassa asemassa 
olevien kontrolloimista. Tänään tosin ymmärrämme, että politiikka 
ei ole pelkistettävissä tietämiseen, vaan edellyttää erilaisia arvoja ja 
päämääriä. Chydeniuksen valistusajattelussa yleiseen tapaan korostama 
politiikan tietopuoli ei silti koskaan menetä merkitystään.
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Kolme painovapausmuistiota
    
Kaupanvapauspamfletteja valmistellessaan Chydenius oli valtiopäi-
väasemansa vuoksi saanut luvan perehtyä vanhoihin, usein yllätyksiä 
sisältäviin asiakirjoihin, jotka olivat merkityksellisiä myös ajankohtaisia 
kannanottoja muotoiltaessa. Sellainen työtapa loi osaltaan pohjaa 
asiakirjajulkisuuden vaatimukselle. 

Ryhdyttäessä käsittelemään painovapausasiaa keväällä 1765 sää-
dyille esitettiin kolme muistiota. Ensimmäiset kaksi olivat tehneet 
valtakunnanhistorioitsija Anders Schönberg ja tykistön aliluutnantti 
Gustaf Cederström, kumpainenkin toukokuun puolivälissä. Kol-
mantena ja viimeisenä tuli kuukautta myöhemmin Chydeniuksen 
laatima esitys. Näistä kolmesta Chydenius tuli pääsemään ainoaksi, 
joka suorasti itse osallistui painovapauslain valmisteluun.

Schönberg perusteli yksityiskohtaisesti kaiken se, mikä tuli olla 
kiellettyä, mutta tämä ei ollut pääasia. Schönbergin muistio kertasi 
hänen jo edellisille valtiopäiville esittämäänsä muistiota. Se käsitteli 
laajasti ja myönteiseen sävyyn viranomaisten asiakirjojen julkaisemista. 
Jo hatut olivat aloittaneet valtiopäiväasiakirjojen julkaisemisen, eivät 
kylläkään mielipidevapauden ja kriittisen väittelyn edistämisen nimissä, 
vaan levittääkseen valtansa hedelmistä tietoa ja siten vahvistaakseen 
asemiaan, siis harjoittaen valikoivaa valtiopäiväpropagandaa. Käytäntö 
vallitsi ennen vuosien 1765–1766 valtiopäiviä, hattuvallan aikana. 
Asiakirjajulkisuus sinänsä ei siis saanut alkuaan painovapauslaista, 
vaan oli tässä rajoitetussa mielessä osa siihen johtanutta kehitystä. 
Näennäisestä vapaamielisyydestään huolimatta Schönberg kannatti 
muistiossaan sensuuria. Cederström puolestaan ehdotti kokonaan 
uutta aatetta, eräänlaista vapaaehtoista, neuvoa antavaa sensuuria.35 
Myös hän esitti Schönbergin tavoin pitkän luettelon julkaistavaksi 
sallittavista asiakirjoista. 

Chydenius vaati ainoana sensuurin lakkauttamista kokonaan, luo-
pumista ylipäänsä poliittisesta sensuurista. Kirkolliseen sensuuriin hän 
ei sentään ulottanut vaatimustaan. Juuri Chydeniuksen ohjelma tuli 
toteutumaan vuoden 1766 painovapauslaissa. Samalla on todettava, 
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että tuota ohjelmaa ei ollut vielä kokonaisena esitetty Chydeniuksen 
muistiossa säädyille. Se täydentyi olennaisesti myöhemmässä valio-
kuntatyöskentelyssä, joka teki siitä ainutlaatuisen kattavan. Muutkin 
kuin yksi henkilö vaikuttivat lain lopulliseen muotoon ja ylipäänsä sen 
syntyyn, kuten valtiopäivillä on tapana. Edeltävä valtiopäiväkeskustelu 
ei ollut käsitellyt täydellistä poliittisesta sensuurista luopumista, vaikka 
yksittäisiä sellaisia mielipiteitä oli esiintynyt, kuten Peter Forsskålin 
tähdenlennoksi jääneessä loisteliaassa tiivistyksessä valistuksen ohjel-
malle.36 

Tarvittiin uusi painokas ajatus, kuten Chydeniuksen ”kynien 
kilpailu”. Kukaan ei voinut olla sen yläpuolella valvojana, oikeuden 
käsittelyyn kuuluvia tapauksia lukuun ottamatta. Julkisuus tuli Chy-
deniuksen mukaan vapauttaa ohjailusta siinä kuin talouskin, avata 
kilpailulle. Ainoalaatuista tuli olemaan se, että lakiin sisällytettiin Ruot-
sissa kirjoitus- ja painovapauden lisäksi asiakirjajulkisuus, kansalaisten 
oikeus saada vapaasti tietoa viranomaisten hallussa olevista asiakirjoista. 
Se ei ollut päällimmäinen asia, mutta se tuli kuvaan siksi, että totuutta 
tavoitteleva julkinen kirjoittaminen edellytti arkistotietojen avaamista.

Myssyjen saavutettua valta-asemansa ehdotettiin valtiopäiväasia-
kirjojen julkaisemista. Sellaista pidettiin tarpeellisena yleisen luotta-
muksen herättämiseksi ja epäluulojen torjumiseksi, itse asiassa samasta 
syystä kuin hatutkin olivat raottaneet asiakirjajulkisuutta. Kiisteltiin 
kyllä siitä, tulisiko julkaista valtiopäiväkeskustelut kaikkinensa päivän-
valoon tuovia pöytäkirjoja vaiko vain erityisiä muistioita. Pöytäkirjojen 
julkistamista vastustettiin esimerkiksi sillä, että valtiopäivämiehillä 
olisi suurempi vapaus ilmaista ajatuksensa, jos olisi tiedossa, ettei 
pöytäkirjoja julkaista. 

Kannanotossaan asiaan suuressa deputaatiossa Chydenius oli 
jo 3. huhtikuuta 1765 yksiselitteisesti sitä mieltä, että yhtä hyvin 
pöytäkirjat kuin muistiot tulisi voida julkaista vapaasti. Samaa vaati-
musta hän puolusti useassa yhteydessä. Se vastasi hänen näkemystään 
tarpeesta valvoa valtiopäiviä, joita hän ei perinteestä poiketen pitänyt 
kaikkivaltiaana elimenä. Tulokseksi tuli vastoin Chydeniuksen kantaa 
se, että muistiot julkaistaisiin, ei pöytäkirjoja. Kannanotto osoittaa 
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Chydeniuksen olleen varsin pian valtiopäivien alun jälkeen laajan 
asiakirjajulkisuuden kannalla. Sitä hän ei vielä tuolloin ainakaan jul-
kisesti yhdistänyt painovapauskysymykseen.

Tietämisen vapaus Anders Schönbergin tapaan
    
Schönbergin muistio oli itse asiassa jo edellisillä valtiopäivillä valmis-
teltu säätyjen suuren deputaation asettamassa valiokunnassa. Sensuurin 
säilyttämisestä huolimatta muistio puolusti laajaa asiakirjajulkisuutta 
ikään kuin uskoen mahdollisuuteen yhdistää tuli ja vesi. Tuolloisilla 
valtiopäivillä painovapausasia raukesi. 

Muistiossa käsiteltiin ensin oikeudenkäyntiasiakirjojen painamis-
ta: ”Niin pian kuin tuomioistuimet, kollegiot, konsistorit tai muut 
julkiset laitokset ovat julkistaneet joitakin kirjattuja päätöksiä, tuo-
mioita tai asiakirjoja, olipa niiden laatu sitten mikä hyvänsä, olivatpa 
ne vanhemmilta tai myöhemmiltä ajoilta, deputaatio ei näe mitään 
perustetta kieltää niiden painamista sellaisina kuin ne ovat, ainoana 
tarkistuksena se, että ne ilmoitetaan sensorille (jonka sen jälkeen on 
kirjoitettava nimensä, sillä mikään sensuurihan ei voi muuttaa laillisesti 
luotua asiakirjaa)...”37 Vain sellaista voitaisiin poistaa, mikä koskee 
”karkeita, vähemmän tunnettuja rikoksia” tai ”tai jotain muuta säädyl-
lisyyden kanssa vähemmän yhteensopivaa”.38 Kaikkea eri oikeusasteissa 
käsiteltyä ei olisi tarpeen painaa. Kirjeenvaihdoista tulisi kylläkin 
painaa molempien osapuolien kirjoitukset tuomioistuimille. Kaikkien 
äänestyksien mukaan luettuina äänestäjien nimet piti tulla julki sekä 
luovutettaessa hovioikeuksien ja korkeiden kollegioiden päätöksiä 
kuninkaalle että jonkin osapuolen halutessa julki äänestyspäätöksen 
tai virkamiehen muistion, joka koskee yksilön oikeuksia, oli se sitten 
peräisin mistä hyvänsä tuomioistuimesta, kollegiosta tai julkisesta 
laitoksesta. Vain ylintä valtaa koskisi entiseen tapaan rajoitus: ”[...] 
poikkeuksen muodostavat kuitenkin valtaneuvoston äänestyspäätökset, 
jotka ainoastaan valtakunnan säädyt saavat tarkastaa...”39
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Julkisuudella arveltiin muistiossa voitavan edistää virkamiesten ja 
tuomareiden tarkkaavaisuutta äänestyksissään samoin kuin virkamies-
kasvatusta, koska ”näin saavutetaan se verraton etu, että kansalaisten 
oikeuksia käsitteleviä virkoja eivät hakisi ketkään muut kuin kypsät 
ja taitavat miehet, koskapa ei tule olemaan yhtä helppoa altistua har-
kitsemattoman äänen vaikutukselle kuin sen säilyessä vahingollisen 
vaitiolon piilossa [...]”40

Ja muistio pani vieläkin paremmaksi: ”Deputaatio arvioi samoin 
tarpeelliseksi sallia painatuksen kaikille kuninkaan, hovioikeuksien, 
kollegioiden, ja virkamiesten virkakirjeille, tuomioille ja päätöksille, 
välipäätöksille, käskykirjeille, ohjeille, asetuksille, säännöksille ja etu-
oikeuksille olipa näiden laatu tai luonne sitten mikä hyvänsä; samoin 
kaikkien yksittäisten henkilöiden tai yksittäisten yhteisöjen ja laitosten 
kuninkaalle tai valtakunnan säädyille, hovioikeuksille, kollegioille tai 
valtakunnan virkamiehille esittämien muistioiden, hakemusten, projek-
tien ja ehdotusten ja muun sellaisen painatuksen samoin kuin kaikkien 
hovioikeuksien, kollegioiden ja virkamiesten muistioiden, hankkeiden, 
virka- ja palvelussuhde-ehdotusten, niitä koskevien valitusten ja vasti-
neiden samoin kuin kuninkaalle tai valtakunnan säädyille annettujen 
valtiopäiväkertomusten sekä kertomusten kaikkien virkamiesten todis-
tettavista yhtä hyvin laillisista kuin laittomista tekemisistä sekä asioiden 
hoidosta olipa se hyödyllistä tai vahingollista. Lyhyesti sanoen, kaikki 
mikä ei ole ristiriidassa yllä esitettyjen sensuurin perussääntöjen kanssa 
on sallittua painaa asianmukaisen sensuurin alaisena.”41

Hengästyttävä luettelo jatkoi valtiopäiväasiakirjojen painamisesta: 
”...kuitenkaan deputaatio ei ole voinut asettua sille kannalle, että estet-
täisiin säätyjen tekemien päätösten ja deputaatioiden pöytäkirjojen sekä 
muistioiden painaminen; depotaatio ei myöskään näe mitään estettä 
sille, että valtiopäivämuistioita voidaan painaa sen jälkeen kun säädyn 
sihteeri on allekirjoituksellaan vahvistanut sellaisen olevan säädyssä 
luettu ja muistion tekijän saatua joko säätynsä luvan luovuttaa muistion 
toisille säädyille tai muistio on tullut heti hyväksytyksi tai toimitetuksi 
edelleen jollekin toiselle deputaatiolle.”42 Seurasi kuitenkin tärkeä vara-
us: ”Samoin deputaatio katsoo, että kaikki päätökset ja asiakirjat, joita 
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valtiopäivillä syntyy ja jotka voivat toimia hyödyllisenä valistuksena, 
voidaan painaa, koska niiden ei pidä olla salaisia ja vaitiolon piirissä, 
kuitenkin niin, että tähän kaikkeen tarvitaan sensorin allekirjoitus...” 

Vaikka siis valtiopäiväasiakirja ei olisi salaiseksi määritelty, sen 
painamisen oli palveltava ”hyödyllistä valistusta” ja saatava sensorin 
hyväksyntä. Sensorin tehtäväksi jäi toisin sanoen ratkaista saamiensa 
ohjeiden perusteella, mikä oli hyödyllistä. Tämä jätti sensuurille ra-
jattomat poliittisen ohjailun mahdollisuudet. 

Muistio ei nähnyt asiakirjajulkisuuden olevan ristiriidassa sensorin 
viran säilyttämisen kanssa. Pitkään yhden puolueen valtaan tottuneet 
henkilöt eivät osanneet kuvitella sellaista tilannetta, jossa julkisen 
mielipiteen suosiosta kilpailisivat erilaiset, keskenään ristiriitaiset kan-
nanotot – eivätkä varsinkaan nähdä sellaista hyödylliseksi totuuden 
etsinnän menetelmäksi. 

Jos kuitenkin totuus olisi saavutettavissa parhaiten väittelyn avulla, 
kuten Chydenius ajatteli, mikä tehtävä silloin jäisi sensuurille? Chy-
deniuksen muista muistioista poikkeava vastaus oli se, ettei mitään. 
Sensorin virka ja ylipäänsä viranomaisten harjoittama poliittinen 
sensuuri piti lakkauttaa.

Painovapauden käsittelyprosessissa oli kysymys muustakin kuin 
hyvin perustelluista vakuutteluista. Kansliakollegiolla oli ollut vaikeuk-
sia sensuurin ylläpitämisessä. Chydenius ei olisi päässyt tavoitteeseensa, 
jos ei olisi koettu poliittisten suhdanteiden muutosta, myssyjen vaali-
voittoa, mutta myös uusia ajatustapoja ja uusia henkilökoostumuksia 
myssyjen piirissä, samoin kuin joitakin onnekkaita sattumia. Aikai-
sempien valtiopäivien asiakirjajulkisuuden perintöä voi luonnehtia 
tärkeitä aineksia sisältäneeksi ja kuitenkin juuttuneeksi solmuksi, jonka 
Chydenius onnistui aukaisemaan sensuuriin kohdistuneella iskulla. 

Lopulliset päätökset

Painovapautta selvittämään asetettiin valtiopäivien suuressa depu-
taatiossa 26. elokuuta 1765 erityinen valiokunta. Siihen Chydenius 
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nimettiin. Se hankki käyttöönsä painovapaudesta laaditut muistiot 
ja perehtyi asian historiaan. Tässä vaiheessa Chydeniukselle selvisi 
tietämisen vapauden periaate koko laajuudessaan. Se sopi yhteen 
hänen omaksumiensa ajatustapojen kanssa. Hänestä tuli sen paperille 
panija. Käsiteltyään painovapauteen tarvittavat rajoitukset valiokunta 
otti saman vuoden lopulla, 9. joulukuuta 1765, kantaa asiakirjojen 
julkisuuteen näin: 

”Kaikki kollegioiden ja hovioikeuksien päätökset, ehdotukset ja 
virkakirjeet, alemmista virastoista puhumattakaan, olisivat vapaasti 
julkaistavia, ja kansalaisten tulisi halutessaan päästä arkistoihin jäljen-
tämään niitä. Sama koski kaikkien virastojen, jopa itse valtaneuvoston 
istuntojen pöytäkirjoja ja edelleen tuomioistuimien asiakirjoja, joskin 
tässä haluttiin jättää tietty yksityisiä henkilöitä koskeva intimiteetti-
suoja. Haluttiinpa säätää, että viranomaisten piti erottamisen uhalla 
luovuttaa pyydettäessä asiakirjat julkaistavaksi. [...] Kaikista laeista 
ja muista säädöksistä tuli saada esittää huomautuksia ja ehdotuksia, 
olivatpa säädökset jo lainvoimaisia tai vasta suunnitteilla. Myös ul-
kopolitiikasta olisi lupa kirjoittaa, ja ulkovaltojen kanssa tehdyt sopi-
mukset olisivat julkisia, ellei niitä ollut erityisesti julistettu salaisiksi. 
Valtiollista historiaa, kotimaista ja yleistä, piti saada vapaasti julkaista 
ja kommentoida.”43

Enää ei edes valtaneuvostoa, siis maan hallitusta, haluttu jättää 
yleisen julkisuuden ulkopuolelle. Monet edellisillä valtiopäivillä esitetyt 
ja silloin toteuttamatta jääneet vaatimukset kertautuivat, mutta linja 
oli terävöitynyt. Salailun kieltäminen virasta erottamisen uhalla oli 
viittaus ennennäkemättömään voimakeinoon. Sitä oli myös puuttumi-
nen diplomatiaa verhonneeseen salaisuuksien maailmaan. Seuraavissa 
vielä joulukuun aikana pidetyissä kokouksissa Chydenius hoiti valio-
kunnan sihteerin tehtäviä. Ehdotuksiksi tuli, edelleen Virrankoskea 
lainaten: ”[...] että valtiopäiville jätetyt muistiot voitaisiin julkaista 
asianomaisen säädyn luvalla ja muistion tekijän vastuulla. Valiokunta 
halusi lisäksi tehdä julkisiksi deputaatioiden mietinnöt sekä niiden 
ja säätyjen täysistuntojen pöytäkirjat.”44 Englannin esimerkki osoitti 
myös sen, että julkistamalla valtiopäivien asiakirjat koulutettiin tehok-
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kaasti niitä, jotka tulivat ensi kertaa valtiopäiville. Julkisuus oli keino 
siihen, että saattoi tarkata, ajoivatko valtiopäivämiehet valitsijoidensa 
ja valtakunnan hyvää, koska – Chydeniuksen sanoin – ”korkeimman 
vallan haltijoita ei muutoin voida saattaa mihinkään vastuuseen”.45

Suuri deputaatio käsitteli ehdotukset sisältävää välimietintöä 
seuraavan kevään ulotuttua jo pitkälle, 7. huhtikuuta 1766. Epäilyjä 
kohdistettiin siihen, että ehdotukset johtaisivat valtiopäivämiesten 
alistamiseen valitsijoidensa valvontaan. Chydenius onnistui puolus-
tamaan välimietintöä. Se hyväksyttiin vähäisin varauksin. Kamppailu 
poliittisen sensuurin lakkauttamiseksi oli monipolvinen ja täpärä. 
Chydeniuksen lopulta laatima 21. huhtikuuta 1766 päivätty mietintö 
tuli kuitenkin painovapausvaliokunnan kannaksi. 

Asiantuntijana mietinnön valmistelussa kuultu sensori Niklas von 
Oelreich pyrki esittelemään näkemystä sensuurin säilyttämisestä uudel-
ta pohjalta. Hän myönsi tarpeen havaittujen puutteiden korjaamiseen 
ja luonnosteli monien virkailijoiden virastoa ohjaamaan poliittista 
kirjoittelua arkaluonteisista hyödyllisiin aiheisiin, auttamaan kirjoittajia 
aina kielellisistä ongelmista alkaen. Chydenius selvitti, että luopumalla 
sensorin virasta von Oelreich saisi nimelleen vielä suuremman kunnian 
kuin Englannissa vuonna 1649 vastaavasta virastaan eronnut ja sen 
vahingolliseksi todennut Gilbert Mabbott. Ehdotus virastosta vaikutti 
valiokuntaan päinvastaisella tavalla kuin von Oelreich oli olettanut. 
Tärkeinä sensorin lausunnossa on pidettävä perusteita, joilla hän asettui 
vastustamaan kouluttamattomille kirjanpainajille sälytettävää vastuuta 
ja samalla Chydeniuksen aikaisempaa kantaa. Chydenius muuttikin 
mielensä. Hän katsoi, että jos teoksessa oli tuomioistuimessa rikolliseksi 
katsottavaa, vastuu oli tekijällä.

Ehdotus painovapaudeksi lähetettiin suuren deputaation nimissä 
edelleen käsiteltäväksi. Aatelittomien säätyjen yleiskokoukset hyväk-
syivät sen. Enempää ei valtiopäiväjärjestyksen mukaan tarvittu. Vaikka 
Chydenius toisen asian, rahapoliittisen kannanottonsa vuoksi erotet-
tiin valtiopäiviltä – painovapauslaki ei ollut vielä astunut voimaan –, 
hänen muotoilemansa kannat esiteltiin suurelle deputaatiolle ja ne 
myös kirjautuivat annettuun painovapausjärjestykseen.
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Viime vaiheessa asialle päädyttiin antamaan perustuslain järkky-
mätön turva. Kiina-pamflettinsa johdannossa Chydenius oli puhunut 
ilmaisunvapaudesta ”perustuslain silmäteränä”, mutta ei ole tiedossa, 
ketkä viime hetken lisäykset ovat tehneet. Arvonkohotus itse asiassa 
koitui joidenkin vuosien kuluttua kohtalokkaaksi, kun Kustaa III 
vuoden 1772 vallankaappauksensa seuraamuksena lakkautti vanhat 
perustuslait. Kunniasijan perustuslaeissa asia sai aikanaan takaisin.

Vähäinen historia, suuri painoarvo

Lain tultua voimaan monet kirjoittajat olivat edelleen varovaisia. 
Vastuu oli nyt heillä. Alkoi esiintyä salanimillä harjoitettua varjo-
nyrkkeilyä, akateemiset kirjoittajat eivät oikein ehtineet mukaan. 
Kirjanpainajat hyötyivät, lehdet ja pamfletit kukoistivat, ensimmäiset 
päivittäiset uutislehdet aloittivat uransa. Laki loi poliittista julkisuutta.

Lakiin itseensä tuli kuitenkin rajoituksia. Kolmessa ensimmäisessä 
pykälässä määriteltiin, mitä ei saanut arvostella, nimittäin kirkollista 
oppia ja perustuslakia sekä kuningasta, valtaneuvostoa ja säätyjä. Käy-
tännössä oikeudenkäynti oli uhkaamassa helposti esimerkiksi seuraavan 
kiellon vuoksi: ”Älköön kukaan käyttäkö yleisiä kirjoituksia halven-
taviin lausumiin kruunupäistä tai heidän lähimmistä verisukulaisista 
eikä oman ajan hallitusmahdeista.” Tämä määräys oli myöhäisessä 
vaiheessa tullut lisäys.46 Joitakin kuukausia lain astuttua voimaan 
annettiin kuninkaallinen julistus ja varoitus ”totuudettomien huhu-
jen levittämisestä”.47 Niinkin pian kuin maaliskuussa 1767 annettiin 
myssyjen käsissä olevan valtaneuvoston toimesta kielto kirjoittaa liian 
vapaasti hallitusasioista.48 Rajoitukset vahvistavat epäilyä, että paino-
vapaus on voinut olla osa sitä motiivitaustaa, joka johti Chydeniuksen 
karkottamiseen valtiopäiviltä.49

Luultavasti rajoitusten vuoksi Chydenius käänsi tanskasta ja jul-
kaisi ne perustelut sensorin virasta eroamiselle ja sensuurin tarpeet-
tomuudelle, joita sanottiin Gilbert Mabbottin esittämiksi. Eräässä 
kirjeessään vuodelta 1768 Chydenius vakuutti: ”Nyt valitetaan yleisesti, 
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että painovapaus tuottaa vain tietämättömyyttä ja juoruilua. [...] pysyn 
kuitenkin siinä ajatuksessa, että sen avulla voitettava hyvä, nimittäin 
kansakunnan valistus, ylittää pahan, ja kaikki saavat läksynsä ja tu-
levat varovaisemmiksi, minkä ansiosta kaikkein parhaiten säilytetään 
hallitsemistapa ja vapaus.”50

Huomio oli tosin Ruotsissa kiinnitetty vain kirjalliseen esitykseen, 
kun oikeutta puheeseen oli pidetty itsestään selvänä. Sellaista rajoitusta 
ei tullut olemaan Yhdysvaltain perustuslaissa, jossa suorasti liitettiin 
toisiinsa kaksi asiaa, puhuttu ja painettu sana: the freedom of speech, 
or of the press. Salaisesti toimilla laillista hallistusvaltaa vastaan luodun 
Yhdysvaltain perustuslaissa jäi vaille huomiota Ruotsin valtakunnassa 
toteutettu erikoisuus, ”tietämisen vapaus”, kattava virallisten asiakir-
jojen julkisuus. Se tosin ei estänyt maan historiassa pitkää käytännön 
avoimuuden kautta.

 Englanti oli Chydeniuksen esikuvana sensorin viran lakkaut-
tamisessa ja painovapaudessa, ei Kiina. Hänen tietonsa Englannin 
lainsäädännöstä eivät tosin olleet asianmukaiset. Tietämisen vapauden 
laki, FOIA, astui nimittäin siellä voimaan vasta vuoden 2005 alussa. 

Chydeniuksen yhteen punomat langat ovat kokeneet jatkuvasti 
toisiaan seuraavia uudistusten ja vastaiskujen kausia. 1990-luvun 
avoimuusmullistus on tehnyt asiasta nyttemmin maailmanlaajuisesti 
peruuttamattoman. Globaalissa maailmassa kaikki alkavat olla vähän 
samassa asemassa kuin Alavetelin vaivaisten kolmenkymmenenkuuden 
savun kappalainen. Valta on jossakin etäällä ja sen ytimiä varjostavat 
salaisuudet. Yhä useammat ymmärtävät tarvitsevansa sellaista tietoa, 
jonka puolesta Chydenius puhui. 
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LUKU 3

J. V. SNELLMAN JA KANSAKUNNAN 

SIVISTYKSEN EDELLYTYKSET

Mikko Lahtinen

Aluksi

Johan Vilhelm Snellman (1806–1881) on kaikkien aikojen merkittävin 
ja vaikutusvaltaisin suomalainen filosofi, joskin hänen toimintansa 
ulottui kauas yliopiston seinien ulkopuolelle. Häntä juhlittiin jo hänen 
elinaikanaan kansallisena suurmiehenä, ja hänen maineensa kansallisfi-
losofina vakiintui viimeistään itsenäisen Suomen alkuvuosikymmeninä. 
Snellmanista on esitetty lukuisia tulkintoja, ja ”snellmanilaisuus” on 
saanut toimia monenlaisten poliittisluontoisten pyrkimysten palve-
luksessa. Monet Snellmanin seuraajat ovat kuitenkin olleet taipuvaisia 
näkemään oppi-isänsä konservatiivisempana hahmona kuin tämä 
tosiasiallisesti oli varsinkaan 1840-luvulla Saiman aikoina tai sitä 
seuranneen Litteraturbladin alkuvaiheessa. Siinä missä hän näissä 
lehdissään peräsi varsin ennakkoluulottomasti oikeuksia ja elämisen 
edellytyksiä syrjäytetylle ja laiminlyödylle suomenkieliselle rahvaal-
le, näkivät varsinkin 1900-luvun alkuvuosikymmenten nationalistit 
työväestön uhkaavana massana, joka tuli ”snellmanilaisessa” hengessä 
kasvattaa kuuliaiseksi ja työteliääksi alamaiskansaksi.
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Myös Snellman ennakoi työväenluokkien nousua – ja näki sen 
jo kehittyneimmissä valtioissa alkaneenkin – mutta piti sitä väis-
tämättömän historiallisen kehityksen ilmauksena. Snellmanille oli 
selvää, että palkkatyötä tekevä toimelias ja sivistynyt työväenluokka 
oli nykyaikaisen yhteiskunnan perusvoima. Snellmanin ajan Suomi 
oli vielä kaukana ”modernista” yhteiskunnasta, mutta hän ennakoi, 
että myös Suomen suuriruhtinaskunnan tulevaisuus tulisi ratkeamaan 
sen mukaan, miten väestön enemmistön asema yhteiskuntakokonai-
suudessa tulisi järjestymään.

Snellmanin ajattelussa sivistys ei tule esille akateemis-korkeakult-
tuurisena humanismina, vaan päinvastoin, kansakunnan sivistyksen 
kysymykset osoittavat suoraan kysymyksiin elinkeinojen, aineellisten 
olojen ja yhteiskunnallisia suhteiden järjestämisestä. Seuraavassa esi-
tyksessä tarkastelen varsinkin Snellmanin 1840-luvun kirjoituksia, 
sillä niissä hän esitti kaikkein voimallisemmassa ja radikaalimmassa 
muodossaan sivistystä koskevan ajattelunsa keskeisiä periaatteita ja 
sovelsi niitä taidokkaasti aikansa akuutteihin kysymyksiin.1

Sivistys ja elinkeinot

Se, että ”sivistys” oli Snellmanille monella tapaa mitä käytännöllisin 
kysymys, näkyi myös hänen omissa toimissaan ja pyrkimyksissään. 
Saiman oli määrä olla tuottoisa liikeyritys. Hän toteaa useammassa 
yhteydessä julkaisevansa lehteään tuntuvien lisäansioiden toivossa, sillä 
jo 500 lehden myyntitulot tarjosivat sievoisen lisän ala-alkeiskoulun 
rehtorin palkan päälle2. Muutenkin lehtihanketta oli syytä tuoda esille 
”pelkästään rahalliseen voittoon tähtäävänä yrityksenä”, sillä muus-
sa tapauksessa lehti ”ei kestä minkäänlaista arvostelua”.3 Tietenkin 
viranomaisten suhtautuminen puhtaaseen liiketoimintaan oli suo-
peampaa kuin jos poliittisemmat tarkoitusperät olisivat korostuneet. 
Taloudellinen kannattavuus toi myös pelivaraa, mikäli sensuuri- ja 
muut viranomaistoimet aiheuttaisivat häiriöitä julkaisutoiminnassa. 
Ansaitsemisen motiivin korostaminen ei tietenkään ollut esteenä sille, 
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etteikö Snellmanilla olisi ollut myös ylevämpiä pyrkimyksiä. Toisaalta 
poleemisuus herätti kiinnostusta – myönteistä ja kielteistä – ja kas-
vatti lehden levikkiä. Hän jopa ehdotti ystävälleen Fabian Collanille, 
että tämä houkuttelisi Helsingfors Tidningaria toimittaneen Zachris 
Topeliuksen asettumaan poikkiteloin Saiman tulevien suomen kieltä 
koskevien näkemysten kanssa. Näin saataisiin aikaan yleisön mielen-
kiinnon herättävää polemiikkia.4

Snellmanin osoittama kiinnostus elinkeinotoimintaa kohtaan 
ei rajoittunut vain hänen omiin ansaitsemisen pyrkimyksiinsä, vaan 
taloudellis-tuotannollisilla kysymyksillä oli merkittävä rooli koko 
hänen sivistysajattelussaan. Hänen mukaansa varsinkin kaupan ja teol-
lisuuden merkitys ”koko eurooppalaiselle sivistykselle” oli ratkaiseva. 
Erityisesti pienissä kansakunnissa, kuten Suomen suuriruhtinaskun-
nassa, edistys vaati ”intensiivistä ja karaistunutta henkeä”, joka ”voi 
kehittyä ainoastaan vilkkaassa teollisessa elämässä ja sen varassa elpy-
neen yleisemmän intellektuaalisen sivistyksen oloissa”.5 Myös omassa 
elämässään Snellman näki lupaavia mahdollisuuksia juuri liike-elämän 
piirissä. Kun hän päätti luopua rehtorin virastaan Kuopiossa ja asettua 
pääkaupunkiin, vaikka ei saanutkaan virkaa yliopistosta, eikä hänen 
suunnittelemaansa kauppaoppilaitosta perustettu, hän ei suinkaan vain 
pakon edessä ottanut vastaan tointa Henrik Borgströmin kauppaliik-
keen palveluksessa.6 Liike-elämässä oli mahdollisuus olla toimia myös 
isänmaan hyväksi, semminkin kun ”elinkeinoelämä on Suomessa tällä 
hetkellä suhteellisesti kaikkein tyydyttävin toiminnan ala ja se antaa 
parhaat mahdollisuudet hyödyttää isänmaata”.

Vakuuttavin osoitus hänen liike- ja elinkeinoelämään suuntau-
tuneista ambitioistaan ovat hänen lukuisat artikkelinsa elinkeinojen 
kehittämisestä ja tämän vaatimista yhteiskunnallisista uudistuksista. 
Niissä näkyy Snellmanin ajattelun vahva taloudellisen liberalismin 
juonne. Snellman olikin vankkumaton elinkeinovapauden kannat-
taja. Lainsäädännön ja muiden valtiollisten järjestelyjen ei tullut olla 
vapaan liiketoiminnan este, kuten ne merkantilismin oloissa olivat, 
vaan vapaan toimeliaisuuden myötävoima. Toisaalta myös liberalismin 
kääntöpuoli, varallisuuden keskittyminen ja väestön enemmistön 
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proletarisoituminen, nousee aika ajoin esille. Euroopan suurten ja ke-
hittyneiden valtioiden elämää tarkkaan seuraava Snellman oli tietoinen 
siitä, että liberalismin ja kapitalismin kehityksen myötä muodostuvat 
proletaariset massat tulisivat aiheuttamaan suuria ongelmia, ellei kansaa 
alettaisi toden teolla kouluttaa ja sivistää. Myös joukkojen hallittu yh-
teiskunnallistaminen edellytti systemaattista koulutus- ja sivistystyötä:

 ”Mitä suuremmaksi elinkeinovapauden aiheuttama varallisuuden 
ja ulkoisen hyvinvoinnin ero pakosta kasvaa, sitä välttämättömäm-
mäksi käy tasoittaa eroa koulutuksella. Sitä tietä voidaan varakkaan 
omaisuutta myös jakaa oikeudenmukaisimmin kovempiosaiselle. 
On varakkaan luokan oman edun mukaista synnyttää koulutuksella 
joukoissa sitä lainkuuliaisuutta, jota ilman varakkailta puuttuu 
kaikki turva, sillä suuri ero hyvinvoinnissa houkuttelee helpos-
ti käyttämään voiman oikeutta. Niin kuin olen edellä yrittänyt 
osoittaa, kaikki omistajan ja työläisen yksityisiä suhteita koskevat 
lait voidaan syrjäyttää, jolloin ne menettävät valtansa. Valtiolla on 
kuitenkin oikeus edistää kaikkien jäsentensä koulutusta ja valtion 
velvollisuutena on antaa heille tilaisuus saada koulutusta. Niiden 
yhteiskunnan jäsenten, jotka omistavat kansallisomaisuutta, on, 
kuten aina muulloinkin, luovutettava valtion tähän tarkoitukseen 
tarvitsemat rahavarat. Heidät pakottaa siihen heidän oman etunsa 
lisäksi myös enemmistön kasvava valtiollinen vaikutus. Ja lisääntyvä 
koulutus helpottaa kerralla työläisen asemaa. Osaksi se näet opettaa 
työläisiä käyttämään omia ansioitaan tarkoituksenmukaisemmin, 
osaksi se sitoo moraalisesti omistajan menettelemään anteliaam-
min sekä vihdoin siksi, että työläisen mahdollisuudet siirtyä työ-
väenluokasta omistajaluokkaan ovat helpottuneet, toisin sanoen 
omistusoikeuden nopeamman vaihtuvuuden vuoksi. Kaikkien 
niiden, jotka toimivat filantrooppisin perustein elinkeinovapauden 
puolesta, pitäisi ajaa myös kansanopetuksen lisäämistä, sillä se on 
ainoa keino, jolla elinkeinovapauden tuomia epäkohtia voidaan 
tasapainottaa.”7
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Suomalaisen sivistyksen ainoa ongelma ei ollut sen niukkuus ja perin 
epätasainen jakautuminen väestöryhmien kesken, vaan myös olemassa 
olemassa olevan säätyläissivistyksen yksipuolisuus ja vääristyneisyys. 
Mikäli koko kansakunnan tulevaisuuden kannalta välttämätöntä talou-
dellista edistystä aiottiin saada aikaan, niin ”tärkeintä on epäilemättä 
se, että nuoret muuten tieteellisesti sivistyneet miehet omaksuvat 
myös teknisiä tietoja omistaakseen kykynsä kotimaisen teollisuuden 
asialle ja kohottaakseen sen samalla siitä alennustilasta ja arvostuksen 
puutteesta, josta se elämänurana on kärsinyt”.8 Se, että vanhemmat 
halusivat kasvattaa lapsensa virkamiesuralle, kertoi tyhmänylpeästä 
turhamaisuudesta. Sellainen oli omiaan pitämään maan köyhänä ja 
kansan yleisen sivistystason matalana.9 Varsinkin virkamiesperheiden 
keskuudessa pidettiin alentavana ”sallia jonkun pojista antautua teolli-
suuden palvelukseen”. Suomessa dominoi saksalainen sivistysideologia, 
jossa ”julkinen ja yksityinen opetus tähtää yksinomaan oppineisuuteen 
tai virkamiessivistykseen”.10Vikaa löytyi myös Ruotsin suunnalta, sillä 
elinkeinojen heikon kehityksen eräs syy oli ruotsalaisesta ”kansanluon-
teesta” peritty haluttomuus teollisuusammatteihin.11

Toisaalta Snellman epäili, voisiko suomalainen teollisuus menestyä 
kilpailussa suurten ja kehittyneiden kansakuntien kanssa. Hänestä oli 
varsin epätodennäköistä, että Suomessa voisi syntyä kannattavaa vien-
titeollisuutta.12 Hän myös epäili kotimaan markkinoille suuntautuneen 
suurteollisuuden mahdollisuuksia, sillä köyhässä ja harvaanasutussa 
maassa ei juuri ollut kysyntää teollisuustuotteille. Metsätuotteidenkaan 
viennin varaan Snellman ei ollut valmis laittamaan Suomen tulevai-
suutta. Suomesta tosin vietiin Englantiin ja muualle Eurooppaan 
mäntypuuta, mutta sen kysyntä uhkasi vähentyä kiven ja raudan käytön 
lisääntymisen myötä. Myös korkeat kuljetuskustannukset arveluttivat 
filosofia. Metsätalouden ongelma oli myös se, että hakkuuvalmiin 
tukkimetsän kasvattamiseen kului 100–130 vuotta, kun taas maanvil-
jelys tarjosi säännölliset vuotuiset tulot. Hän ei kuitenkaan tyrmännyt 
metsänviljelyä, vaan katsoi sen voivan kehittyä maanviljelyksen kelpo 
sivuelinkeinoksi. Pitkä kasvuaikakaan ei olisi ongelma, jos valtio ottaisi 
tehtäväkseen metsänviljelyn ja -hoidon, sillä valtiolla ei ollut pakkoa 
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saada välitöntä tuottoa metsäinvestoinneistaan.13 Snellmanin mukaan 
Suomessa olikin realistista panostaa maatalouden ohella pien- ja käsite-
ollisuuteen. Hän visioi viidenkymmenen vuoden päässä häämöttävän 
ideaali-Suomen, jossa olisi ”tusina pelkästään uutterien käsityöläisten 
asuttamia kauppaloita”. ”Henkisessä mielessä” ne merkitsisivät maalle 
enemmän kuin yksi yliopisto, joskin tuolloin maassa voisi olla tarvetta 
toisellekin yliopistolle.14 

Aleksanteri II:n vapaamielisen ajan koitettua Snellmankin rohkeni 
suhtautua entistä optimistisemmin suomalaisen teollisuuden tulevai-
suuteen, joskaan vientiteollisuuden mahdollisuuksiin hän ei vieläkään 
uskonut. Tärkeintä oli teollinen tuotanto maan väestön omiin tarpeisiin. 
Nyt hän katsoi, että teollisuus ja kauppa tulevat kasvamaan juuri niillä 
aloilla, joilla ne ”tyydyttävät massojen tarpeita”. Massojen sivistyksen 
kasvaessa – missä suomen kielen aseman parantuminen oli olennainen 
tekijä – ja yleisen vaurastumisen myötä myös teollisuuden tuotteiden 
kysyntä tulisi kasvamaan. Sen tähden työ suomen kielen aseman paran-
tamiseksi oli myös teollisuuden ja kaupan etujen mukaista.15

Snellmanin sivistyskonseptiossa kielikysymys, väestön sivistämi-
nen ja elinkeinojen kukoistus liittyivät elimellisesti toisiinsa. Hänen 
mukaansa oli pelkkää pötypuhetta, että vain virkamies työskentelisi 
kansakunnan yhteiseksi hyväksi, kun taas elinkeinonharjoittaja ajaisi 
vain ahtaasti omaa etuaan. Todellisuudessa juuri jälkimmäinen saat-
toi oivalluksillaan ja uutteruudellaan avata maalle ”uusia elinkeinon 
lähteitä, jotka pulppuavat vuosisatojen mittaan yhä voimakkaammin 
[…] Hän ei ole vain tällä hetkellä suonut sadoille ahkerille maanmie-
hilleen varmaa toimeentuloa, vaan myös helpottanut heidän lastensa ja 
lastenlastensa, satojen tuhansien ihmisten elämää ja valmistanut heille 
tietä myös korkeampaan sielunsivistykseen, joka sekin tavallisesti on 
hyvinvoinnin seuralainen”.16 Teollisuudenharjoittajien keskuudessa 
sivistyminen tarkoittaisi kasvavaa ymmärrystä omien pyrkimystensä 
yhteydestä ”oman kansansa, aikansa, ihmiskunnan katsantokantaan 
ja pyrkimyksiin”. Kun ihmisyksilö oppii tarkastelemaan toimiaan 
yleisemmältä näkökannalta, hän samalla oppii tuntemaan oman pa-
noksensa kansa- ja ihmiskunnan rakennustyössä.17
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 ”Ranskalainen kritiikki”

Snellmanin keskeinen kritiikin kohde oli ajan kapea ja yksipuolinen 
humanistinen kulttuuri, jossa yliopisto keskittyi virkamiesten ja pap-
pien kouluttamiseen, kouluopetusta hallitsi klassisten kielten pänttäys, 
filosofian ja tieteiden harjoittaminen merkitsivät kammioihin vetäyty-
vää oppineisuutta, ja luonnontieteellinen opetus- ja tutkimustoiminta 
olivat lapsen kengissä:

 ”Maamme kouluissa ja lukioissa opetetaan näitä tieteenaloja [so. 
luonnontieteitä] niin vähän, ettei maksa vaivaa juuri puhuakaan. 
Yliopistossa tulevat lääkärit ja ylipäänsä filosofisen tutkinnon suo-
rittajat opiskelevat jotakin niistä. Kuitenkin vain harvat perehtyvät 
tarkemmin edes yhteen alaan, kun taas melkoinen joukko jää 
vaille kaikkea tietoa […] Selvä osoitus yleisen sivistyksemme vi-
noutumisesta tässä suhteessa on se, että vain harva häpeää suurinta 
tietämättömyyttään luonnontieteissä, vaikka muuten haluaisikin 
käydä sivistyneestä miehestä […] naisten sivistyksestä tässä suhteessa 
emme voi edes puhua.”18

Kehittyvän kansakunnan tuli suuntautua tulevaisuuteen, eikä tähyillä 
menneisyyteen. Snellmanin sapen saivatkin kiehumaan Suomelle 
mahtavaa muinaisuutta kepeästi sepittelevät ”suunsoittajat ja fraasinik-
karit”, eikä Kalevalakaan häntä liiemmin innostanut. Lemminkäisen 
lemmenteoista oli turha etsiä syvempiä merkityksiä, sillä ”koko Lem-
minkäisen esiintymisessä ei ole mitään, joka ylittäisi tällaisen yöjalassa 
kulkijan vietit”.19 Kokonaisuudessaan Kalevala oli kielenkäyttötapansa 
takia ja osin ikävän sisältönsä takia lukukelvoton.20 Myöhemmin hän 
lievensi kantaansa ja myönsi, että suomalaisilla oli sittenkin ollut sanka-
riaika, joka oli luonut perustan Kalevalan runoudelle.21 Kansanrunous 
ei kuitenkaan voinut korvata sivistyneistön piiristä lähtevää, moderniin 
aikaan kiinnittyvää taiderunoa, eikä Kalevalan kielestä ollut suomen 
kirjakielen perustaksi.22 
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Tieteissä ja filosofiassa Snellman arvosteli voimakkaasti Suomen-
kin yliopistoon levinnyttä ”saksalaista skolastiikkaa”: ”Me saksalaisen 
sivistyksen vasallit kärsimme saksalaisen tieteen nykyisestä skolasti-
suudesta ja muodollisuudesta enemmän kuin olisi tarpeen”. Nuoren 
miehen paras aika kuluu hukkaan elämälle vieraita akateemisia opin-
näytteitä lukiessa ja väsätessä. Seurauksena on vajoaminen ”kirjalliseen 
suursyömäriyteen ja sen seurauksina henkisiin ruoansulatushäiriöihin 
ja kyvyttömyyteen tehdä mitään kunnollista”.23 Snellmanin mukaan 
1840-luvun saksalaisessa filosofiassa vallitsi lähes täydellinen pysäh-
tyneisyyden tila, vaikka jokainen kynnelle kykenevä professori pyrki 
luomaan oman filosofisen järjestelmänsä. Samaan aikaan Saksassa oli 
käynnissä voimakas uskonnollinen ja poliittinen liikehdintä, mutta 
filosofit olivat vetäytyneet kammioihinsa järjestelmiään rakentamaan. 
Niillä oli kuitenkin ”niin vähän vaikutusvoimaa, että ne eivät pysty 
edes herättämään kirjallista keskustelua”.24

Snellmanin teesi oli selvä: ”Kamppailut on käytävä muualla kuin 
akateemisen väittelyn kentillä”.25 Saksalaisen oppineisuuden sijasta 
Snellman otti esikuvakseen 1700-luvun ranskalaisen valistusfilosofian. 
Siinä ei oltu rakenneltu raskaita systeemejä, vaan harjoitettu kaikille 
elämänaloille ulottuvaa kritiikkiä, jonka periaate oli ”järjen ikuinen, ei 
tuhottavissa oleva oikeus ja velvollisuus ratkaista, mikä on totta ja mikä 
epätotuutta, mikä hyvää ja mikä pahaa”. Populaareja valistusfilosofeja 
oli kiittäminen siitä, että ”koko moderni sivistyksemme on täynnä niitä 
vakaumuksellisia käsityksiä, joihin tämä vakaumuksellinen punninta 
johti”.26 Snellmanin mukaan hänet itsensä oli vapauttanut saksalai-
sesta filosofiasta ja varsinkin hegeliläisyydestä nimenomaan ”vanha 
pinnallinen ranskalainen”. Kirjeessään entiselle yliopisto-opettajalleen, 
filosofian professori Johan Jakob Tengströmille Snellman tunnusti 
pyrkineensä irtaantumaan Hegelin ja hegeliläisyyden vaikutuspiiristä 
”mahdollisimman paljon”.27 Vuonna 1842 Tukholmassa julkaistun 
Läran om staten -teoksen (”Oppi valtiosta”) ”sävy ja muoto” olivatkin 
hänen oman todistuksensa mukaan ”täysin ranskalaisten filosofien 
teosten lukemisen hedelmää” – jos toisaalta kirja kertoi hegeliläisen 
skolastiikan siteistä irtautumisen vaikeudesta.28 Teoksen Hegelin Oi-



 Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita – 77

keusfilosofiaa muistuttava osastojako (perhe, kansalaisyhteiskunta, 
valtio) on kuitenkin vahvistanut nykytutkijoiden keskuudessakin 
vallitsevaa virheellistä käsitystä Snellmanin ”hegeliläisyydestä”. Si-
täkin hänen ajattelussaan toki oli, mutta toisaalta on jäänyt vähälle 
huomiolle varsinkin Montesquieun ja Rousseaun näkemysten vahva 
vaikutus itse teoksen sisältöön tai laajemmin hänen intellektuaalisessa 
toiminnassaan.

Tengström puolestaan oli päätynyt siihen, että hänen oli korkea 
aika jäädä eläkkeelle, sillä ”filosofia minun suosimassani muodossa 
[so. abstraktina systeeminä] on menettänyt merkityksensä”. Hänkin 
oli sitä mieltä, että filosofian on omaksuttava ”uusi asu” ja ”ulotettava 
vaikutuksensa yleissivistykseen”.29 Snellman meni vielä pitemmälle. 
Hän ilmoitti, että merkittävin tutkimus ei ole sellaista, joka vaikuttaa 
”oppineen yksinäisessä toiminnassa”, vaan sellaista, ”joka valaisee mil-
joonia!”.30 Aktiivisesta yhteydestä ”miljooniin” hyötyi myös itse tiede, 
sillä se kehittyi nopeasti hengittäessään ”julkisuuden ilmaa”. Sama päti 
myös kansalliskirjallisuuteen, sillä ”kansan tietoisuuden kohoaminen 
kohottaa myös äkillisesti kansalliskirjallisuutta ja valaa uutta raikasta 
henkeä kaikkiin korkeamman sivistyksen tuotteisiin”.31

Kehittyneimmissä eurooppalaisissa kansakunnissa, Ranskassa ja 
Englannissa, tiede olikin jo ”hylännyt yhä enemmän linnakkeitaan 
ja astunut myös oppimattoman yleisön pariin”. Tästä todistivat lu-
kuisat yleistajuiset aikakausjulkaisut, joihin myös tieteilijät ja filosofit 
kirjoittivat. Ne kertoivat siitä, ettei tiede ”enää pelkää menettävänsä 
loistoaan poliittisten puoluekirjoitusten, kaupallisten ilmoitusten ja 
pienien novellien välittömässä läheisyydessä”. Julkisuuden muotojen 
monipuolistumisen taustalla vaikutti myös ”uuden yhteiskunnallisen 
voiman paine” eli työläismassojen tuleminen tietoiseksi oikeuksistaan 
ja siihen liittynyt työväen joukkoliikkeiden synty. Ranskan, Englannin 
ja Pohjois-Amerikan työläisten keskuudessa julkaistiinkin jo lukuisia 
sanoma- ja aikakauslehtiä, joissa nämä ”käsittelevät itse omaa ase-
maansa, omia oikeuksiaan ja omia toivomuksiaan”.32

Toinen yhteiskunnassa alistetussa asemassa oleva ryhmä, jon-
ka asemaa ja sivistysnäkymiä Snellman pohti, olivat naiset. Naisen 
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asemaan käsittelevissä kirjoituksissaan Snellman korosti avioliiton 
ja perhe-elämän merkitystä. Hän kuitenkin osoitti ymmärtävänsä 
hyvin myös niitä vaikeuksia ja ongelmia, jotka näissä yhteiskunnan 
peruselementeissä modernina aikana vääjäämättä kohdattiin. Nouseva 
naisemansipaatio sai hänestä ymmärtäjänsä. Kuopion vuosinaan hän 
myös raportoi aktiivisesti työväenluokan tytöille tarkoitetun suomen-
kielisen tyttökoulun toiminnasta ja kuului säätyläistytöille tarkoitetun 
sisäoppilaitoksen johtokuntaan.33 

Raja tuli vastaan silloin kun naisen yhteiskunnallinen toiminta 
uhkasi naisen asemaa äitinä ja kodin moraalisena kurkihirtenä, sillä 
perhe tapoineen oli Snellmanille yhteiskunnallisen elämän perusta. Sitä 
romuttamatta nainen oli kelpo ja oikeutettu omaksumaan kirjallista 
sivistystä ja yhteiskunnallisia toimia siinä missä mieskin. Mitenkään 
mahdollista ei ollut kuitenkaan se, että naisten enemmistö työsken-
telisi kodin ulkopuolella. Tässä yhteydessä Snellman ei kiinnittänyt 
huomiota siihen, että työväenluokan naisten enemmistö tosiasiallisesti 
joutui suoriutumaan maatyöläisen tai teollistuneissa maissa myös 
tehdastyöläisen tehtävistä, joissa ei myöskään lapsityövoimaa liikoja 
säästelty. Edellisessä ”nainen” olikin ennen muuta keskiluokkainen sää-
tyläisnainen, jonka koti oli porvariskoti, ei proletaarinaisen työläiskoti.

Suuri yleisö, julkisuus ja yleinen mielipide

Snellman sovelsi oppimaansa lehtihankkeissaan. Hänen tavoittee-
naan oli filosofisten ja tieteellisten näkemysten esittäminen ”suurelle 
yleisölle”, vaikkakin Saiman ja Litteraturbladin ruotsinkielisyys esti 
välittömän yhteyden suomenkieliseen kansaan. Saiman kirjallisuusliite 
Kallaveden (myös se oli nimestään huolimatta ruotsinkielinen julkaisu) 
lukijat saivat kuulla, että ”Suomea varten tarkoitetun ruotsinkielisen 
kirjallisuuden täytyy jäädä siksi mitä se on ollutkin, ristiriidaksi, kei-
notekoiseksi tuotteeksi, joka on tehty ilman intomieltä ja rakkautta”. 
Ankaraa ja itsekriittistä tuomiotaan lieventääkseen hän myönsi, että 
jos ruotsinkielinen kirjallisuus käsittelee kansallisia aiheita, ”niin sillä 
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voi olla sen kautta jonkinlaista hetkellistä vaikutusta”.34 Tämä ei muuta 
muuksi sitä, että Snellmanin lehdillä ei voinut olla suoraa vaikutus-
ta suomenkieliseen väestöön. Lähempiä yhteyksiä varten tarvittiin 
suomenkielistä ”kansalliskirjallisuutta”, mutta Snellman piti itseään 
liian vanhana (40 vuotta) pystyäkseen kunnolla omaksumaan suomen 
kielen. Hän katsoikin jo olevansa väistyvän sukupolven mies, ”pelkkä 
kääntäjä”, joka saattoi huutaa kansalliskirjallisuuden puolesta, mutta 
ei ryhtyä sen todelliseksi kirjoittajaksi.35 

Snellman arvosteli ankarasti niukassa suomalaisessa lehdistössä 
esiintyvää ”mielivaltaisuutta” eli sellaisia kynänkäyttäjiä, jotka eivät 
piitanneet tuon taivaallista yleisestä mielipiteestä. Nerokkaimmankin 
yksilön mielipiteet jäivät vain satunnaisiksi päähänpistoiksi, ellei esi-
tyksen lähtökohtana olleet ”suuren yleisön” keskuudessa jo esiintyvät 
käsitykset siitä itsestään ja sen omista tarpeista. Kirjoittajan velvollisuus 
oli ottaa selkoa näistä käsityksistä ja tarpeista, analysoida niitä ja sitten 
esittää niistä tulkintansa tälle yhdelle ja samalle yleisölle.36

Vaikka yleinen mielipide saattoi olla hämärä, se ei koskaan ollut 
täysin väärä. Snellmanin mukaan suuri joukko saattoi hetkeksi har-
hautua ”oikeasta päämäärästä”, mutta se ei voinut jatkuvasti tavoitella 
sellaista, minkä se tajusi tai vaistosi hyödyttömäksi ja vahingolliseksi 
itselleen. Siksi vain ”yksi ja toinen luuloteltu nero” saattoi typeryydes-
sään pitää suurta joukkoa tahdottomana laumana, joka ei ymmärrä 
etujaan ja tarpeitaan, eikä osaa erottaa valhetta totuudesta:

”Välitön kokemus opettaa ihmisille helposti, mikä heitä hyödyttää 
ja mikä vahingoittaa eikä se koskaan erehdy siitä, mistä niin sanotusti 
kenkä puristaa, vaikkei se aina ymmärräkään asiantilan syytä eikä pysty 
osoittamaan parasta keinoa epäkohdan poistamiseksi.”37 

Välittömällä kokemuksella Snellman ei tarkoittanut satunnaisen 
ihmisyksilön subjektiivisia kokemuksia, vaan vuosisatojen kuluessa 
muodostuneita kansan ja kansakunnan toiminta- ja ajattelutapoja 
ilmentäviä kollektiivisia kokemuksia. Vuosisataisuudesta johtui, että 
esimerkiksi mikään ”tieteellinen agronomia tai valtiomiesviisaus ei voi 
kilpailla yksinkertaisen talonpojan oman ja vuosisataisen perinnön 
tuloksena saadun kokemuksen kanssa”.
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Yleisen mielipiteen ”yleisyys” ei kuitenkaan sulkenut pois erilaisia 
tulkintoja, kiistoja ja keskusteluja ”yleisen” sisällöstä ja merkityksestä. 
Päinvastoin, vain ja ainoastaan julkisessa keskustelussa ”yleinen” saattoi 
tulla julki lausutuksi. Snellmanin mukaan sanoma- ja aikakauslehtien 
tulikin käydä julkista kriittistä keskustelua:

”Kuka lopultakin saa selville, mikä mielipide on oikea yleinen 
mielipide? Kunakin hetkenä on jokaisen tietysti omasta puolestaan 
ratkaistava, mikä mielipide on järkevin ja siten yleinen. Tässä ratkai-
sussa auttaa julkinen keskustelu.”38 

”Yleisyys” tai ”yleinen” intressi ei ollut vain kuvitelma tai satun-
naisen yksilön käsitys asiasta, vaan todella olemassa oleva, mutta vain 
ja ainoastaan julkisessa keskustelussa esille siilautuva vaikuttava totuus. 
Totuus oli ”taistelevien vakaumusten tulos”.39 Julkiseen keskusteluun 
osallistuvan tuli olla ”sivistynyt ja ajatteleva”, mutta toisaalta juuri 
keskusteluun osallistumalla nuo inhimilliset ominaisuudet saattoivat 
kehittyä sekä suuren yleisön että sen kirjoittavan osan keskuudessa. 
Snellman ei nähnytkään jyrkkää tai periaatteellista eroa sanomaleh-
den toimittajan ja lukijan välillä. Sanomalehti oli ikään kuin suuren 
yleisön peili, josta se saattoi tarkastella itseään. Suurin osa suuresta 
yleisöstä ei tietenkään kirjoittanut lehtiin, joita se luki. Mutta tuon 
enemmistönkään – joka vielä 1840-luvulla oli vain pieni väestön vä-
hemmistö – asema ei ollut ulkopuolisen asema, sillä saattoihan sekä 
lukea lehdistä nimenomaan omia ajatuksiaan ja lukijana osallistua 
sivistymisen yleiseen prosessiin.

Suomen kieli ja ”keskiluokan” hegemonia

Snellmanin voimalliset puheenvuorot elinkeinotoiminnan ja laaja-alai-
sen sivistyksen puolesta tulee suhteuttaa vallinneeseen tilanteeseen. 
Varsinkin Saiman aikoihin 1840-luvulla sille oli ominaista hyvin jyrkkä 
sääty- tai luokkajako ruotsinkielisen säätyläistön ja suomenkielisen 
köyhän ja sivistymättömän suuren enemmistön välillä. Sivistys oli 
ruotsinkielisen eliitin yksinoikeus, kun taas suomenkielinen väestön 
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enemmistö oli vajonnut aineellisen kurjuuden ja henkisen välinpi-
tämättömyyden tilaan. Varsinkin Itä-Suomessa tilanne vaikutti toi-
vottomalta, kuten Snellmanin Saimaan laatimasta matkakuvauksesta 
selviää.40 Jos rahvas oli ympäri maan passiivista ja ponnetonta, niin 
suorastaan flegmaattista se oli Itä-Suomessa: ”Tarvitseekin vain nähdä 
savolaisen työskentelevän, niin tietää millaista hänen tarmonsa on. 
Jahkailu, hitaus, taitojen vähäisyys – kaikki todistaa halun puutetta. 
Karjalainen kuuluu olevan hiukan eloisampi, mutta myös hän näyttää 
jäävän tarmokkuudessa kauas jälkeen muiden maakuntien asukkais-
ta.”41 Ärhäköistä arvioistaan huolimatta Snellman ei moralistisesti 
tuominnut itäsuomalaista köyhää kansaa, vaan kohdisti syytöksensä 
”sivistyneempiin yhteiskuntaluokkiin”.

Toivo paremmasta sisältyi siihen, että ”kaikissa maissa joskus 
koittaisi sellainen aika, jolloin ihmiset yhteiskunnallisesta asemastaan 
riippumatta etsisivät sivistystä”. Silloin kirjallinen sivistys on muut-
tunut ”kaikkien yhteiskuntaluokkien yhteiseksi omaisuudeksi ja sitä 
opitaan, niin kuin asian kuuluukin olla, pitämään kansalaisoikeuksien 
välttämättömänä ehtona”.42 Suomessa myös kieliero ja siihen perustuva 
suomen kielen heikko asema syvensi eliitin ja kansan enemmistön 
välistä kuilua. Kieli muodosti ”ylittämättömän muurin herrojen ja 
rahvaan välillä” ja hallinnon ja oikeuslaitoksen ruotsinkielisyys lisäsi 
rahvaan riippuvuutta herroistaan. Tämä puolestaan ”ikään kuin yllyttää 
herraa sortamaan ja antaa samalla välineet sorron rankaisemattomaan 
harjoittamiseen.”43 

Suomenkielisen väestön aseman parantaminen olisikin järkyttänyt 
vanhoja alistus- ja riippuvuussuhteita, kun ruotsinkielinen säätyläistö 
”menettäisi yksinoikeutensa sivistykseen, maan lainsäädäntöön ja 
hallitukseen”.44 Snellmanille kysymys suomen kielen asemasta tai 
suomenkielisestä sivistyksestä ei suinkaan ollut vain ”kielikysymys”, 
vaan osa yhteiskunnallista kysymystä, joka koski eri väestönosien välisiä 
suhteita. Kielikuilun oloissa säätyläistö oli eräänlainen yläkasti, rahvas 
paarialuokka, Snellman kiteytti Litteraturbladissa vuonna 1859.45 

Toisaalta hän sanoutui irti siitä nimiinsä laitetusta näkemyksestä, 
että suomen kielestä voitaisiin väkipakolla ja muitta mutkitta tehdä 
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maan ainoa kieli. Suomenkielistyminen voisi toteutua vasta pitkään 
kestäneen kaksikielisyyden vaiheen jälkeen. Snellman suhtautuikin 
torjuvasti suunnitelmiin perustaa pelkästään suomenkielistä opetusta 
tarjoavia oppikouluja. Suomen- ja ruotsinkieliset oppilaat tuli koota 
saman katon alle ja opettaa kummallekin kieliryhmälle samoja oppi-
sisältöjä kummallakin kielellä. Ajan oloon kehitys kyllä veisi siihen, 
että suomi syrjäyttäisi ruotsin, ja ruotsinkieliset omaksuisivat suomen 
myös kotikielekseen.46 

Suomenkielistyminen liittyi läheisesti suomenkielisen ”keski-
luokan” (medelklass) muodostumiseen. Snellmanille keskiluokka oli 
yhteiskunnan kokoava voima, eräänlainen hegemoninen liittouma, 
joka ilmaisi työn ja pääoman välisen luokkarajan ylittävää integroivaa 
kansallista ideologiaa, jonka väestöryhmiä yhdistävänä sideaineena 
toimisi Suomessa suomen kieli. Snellman ei kuitenkaan selkeästi 
määritellyt, mitä väestöryhmiä ”keskiluokkaan” kuuluisi. Ainakin 
siihen sisältyi elinkeinonharjoittajat, mutta toisaalta tämä luokka 
avautui palkkatyöläisväestön, käsityöläisten ja pientilallisten suuntaan. 
Näiden lisäksi siihen kuuluisivat valtion ja kuntien virkamieskunnat 
perheineen.

Snellmanin ”keskiluokkastrategia” pyrki myös ennakoimaan 
joskus tulevaisuudessa myös Suomessa tapahtuvaa modernin työvä-
enluokan syntyä ja sen organisoitumista. Hän aavisteli, että tulevissa 
yhteiskunnallisissa mullistuksissa keskiluokan haastajaksi ja haasteeksi 
nousisivat juuri proletaariset kansanjoukot. Miten luokkasuhteet silloin 
tulisivat järjestymään, oli hämärän peitossa.47 Ajan merkit oli kuitenkin 
jo luettavissa Euroopasta. Ranskan helmikuun 1848 vallankumouksen 
edellä Snellman esitti, että nykyaikainen sivistys on siirtymässä ”kol-
manteen vaiheeseensa”. Ensimmäistä vaihetta edusti ”salonkien kan-
tajoukko, ylhäisaateliset, arvonimien haltijat ja heidän kannattamansa 
kirjailijat”. Toisessa vaiheessa muutosvoimien ytimessä oli sivistynyt 
keskiluokka, ”jonka jäsenet kirjoittavat sanoma- ja aikakauslehdet, 
jotka päivittäin miljoonina kappaleina kuljettavat sen mielipiteitä 
maapallon ympäri. Se matkustaa rautateillä ja kansoittaa höyrylaivat, 
valvoo teollisuuden ja kaupan etuja.” Kolmannessa vaiheessa keskiluo-
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kan haastajiksi nousisivat suuret massat, ”neljäs sääty”: ”Tämän luokan 
[keskiluokan] takana kasvaa uusi, työläisten luokka, suuren massan 
edustajat niin kirjallisuudessa kuin kaikilla yhteiskunnallisen kehi-
tyksen urilla”.48 Elämänsä loppupuolella, kun työväenluokka alkoi jo 
Saksassa ja muualla Euroopassa organisoitua radikaaleiksi sosialistisiksi 
joukkopuolueiksi, ei Snellmankaan enää pidättäytynyt negatiivisista 
arvioista. Monen muun työväenluokkien nousun ilmauksista (mm. 
Pariisin kommuuni 1871 ja sosialististen työväen joukkopuolueiden 
synty Saksassa) säikähtäneen intellektuellin tapaan Snellman kavahti 
sosialistista työväenliikettä ja piti siihen osallistuvia työläisiä pelkkänä 
kiihotukselle alttiina massana.49 

 Lopuksi

Snellmanin sivistystä koskevat näkemykset ansaitsevat huomiota en-
nen muuta siksi, ettei hän määritellyt sivistystä tai kulttuuria kapeasti 
”korkeakulttuuriksi” tai ”humanismiksi”, vaan ymmärsi ne laajasti 
mitä moninaisemmissa yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Esimerkiksi 
kielikysymys, naisemansipaatio, suomenkielisen väestön oikeudet, 
kansakunnan vaurastuminen, elinkeinojen kehitys, koulu- ja yliopis-
tokysymys – ja lopulta myös työväestön organisoitumiseen liittyvät 
”uhkat” – kytkeytyvät Snellmanin ajattelussa ja toiminnassa mitä 
moninaisimmilla tavoilla toinen toisiinsa. Snellman ei olekaan kaikkien 
aikojen merkittävin ja vaikutusvaltaisin suomalainen filosofi siksi, että 
hän olisi julkaissut merkittäviä akateemisia tutkimuksia ja niitttänyt 
niillä mainetta myös ulkomailla, vaan siksi, että hän pystyi omassa elä-
mässään realisoimaan teesinsä, jonka mukaan valistuksen aikakauden 
”kamppailut on käytävä muualla kuin akateemisen väittelyn kentillä”.

Olen käsitellyt Snellmanin intellektuaalista toimintaa käsillä ole-
vaa esitystä laajemmin kirjassa Snellmanin Suomi (Lahtinen 2006). 
Uusin ja laajin biografinen esitys Snellmanista on Raimo Savolaisen 
teos Sivistyksen voimalla. J.V. Snellmanin elämä (Savolainen 2006).
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LUKU 4

KANSANVALISTUSSEURAN VARHAISET VAIHEET 

JA A.A. GRANFELT

Eero Ojanen

Kansanvalistusseura on pitkäaikainen ja keskeinen vaikuttaja  suoma-
laisessa vapaassa sivistystyössä. 1874 perustettu seura oli varhaisimpia 
valtakunnallisia yhdistyksiä Suomessa ja nykyisistä tämän alan toimi-
joista se on pitkäikäisin.

Seuran historiaa ei kokonaisuutena ole kuitenkaan paljoa tutkittu. 
Kirjoitin aiheesta suppeahkon historiateoksen seuran 140-vuotisjuhliin 
syksyllä 2014 (1) ja tämä artikkeli perustuu samaan materiaaliin, mutta 
käsittelen tässä artikkelissa asiaa laveammin kuin tuossa historiikissa. 
Aiemmin olen käsitellyt KVS:n ja koko vapaan sivistystyön kentän 
historiaa myös kirjoittamassani Oriveden Opiston 100-vuotishisto-
riateoksessa (2010). 

Kansanvalistusseuran historia ja rooli suomalaisessa sivistystyössä 
kaipaa edelleen tutkimusta ja pohdintaa. Tässä tekstissä pohdin ja 
kyseenalaistan eräitä näkemyksiä, joita KVS:n varhaisvaiheista ja koko 
1800-luvun kansansivistystyöstä on tutkimuksessa ja kirjallisuudessa 
viime vuosikymmeninä usein esitetty.

Kansanvalistusseuraa ja sen varhaisvaiheita käsittelevässä tai sivua-
vassa uudemmassa tutkimuksessa on havaittavissa kaksi piirrettä, jotka 
enemmän tai vähemmän julkilausutusti tulevat esille varsin monilla 
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kirjoittajilla. Ensimmäinen on etenkin Ilkka Liikasen tutkimuksissa 
esiin tullut ja paljon siteerattu näkemys, jonka mukaan Kansanvalis-
tusseura oli perustamis- ja alkuvaiheessaan fennomanian eli poliittisen 
suomalaisuusliikkeen tärkeä komentokeskus.3 Toinen tällainen seikka 
on esimerkiksi Tiina Päivärinteen varsin tuoreessa väitöskirjassa ko-
rostuva käsitys siitä, että varhainen kansansivistys oli ylhäältä päin 
tapahtuvaa toimintaa, jossa sivistyneistö autoritaarisesti halusi kaataa 
kansan päähän valmista tietoa ja valmista käsitystä suomalaisuudesta.4 
Tämä jälkimmäinen käsitys näyttää olevan nykyään hyvin yleinen 
1800-luvun jälkipuoliskon suomalaisuusaatteista puhuttaessa.

Erityisesti jälkimmäinen, mutta ehkä myös edellinen käsitys esi-
tetään myös helposti jollain tapaa negatiivisessa, kriittisessä sävyssä. 
Tällöin nämä käsitykset vaikuttavat siihen, miten 1800-luvun kansan-
sivistystyötä ja koko kansansivistyksen käsitettä ylipäänsä hahmotetaan. 
1800-luvun Kansanvalistusseurassa korostuu tutkimuksessa nyt siis 
kaksi asiaa, joista kumpikaan ei ole kansanvalistusaatteiden ja tuon ajan 
toimijoiden kannalta erityisen mairitteleva. Nämä kaksi asiaa myös 
yhdistyvät mielikuvissa helposti toisiinsa ja johdattavat ajattelemaan, 
että kansanvalistusaate ja valistustoiminta oli alistettu joillekin muille 
valtapyrkimyksille ja tavoitteille, ja että Kansanvalistusseura oli ko-
rostetusti poliittisen pelin tai ideologisen manipulaation välikappale.

Myös vapaan sivistystyön omalla kentällä ajatellaan ilmeisesti 
varsin helposti siihen suuntaan, että 1800-luvun kansansivistys oli 
autoritaarista ylhäältäpäin kaatamista, jota nyt aivan erityisesti ha-
lutaan välttää. Nousee kysymys, suhtautuuko nykyinen sivistyneistö 
liiankin nuivasti muutaman sukupolven takaisiin edeltäjiinsä, jotka 
kaiken panivat liikkeelle.

Mielestäni molemmat väittämät tai korostukset ovat hyvin kyseen-
alaisia ja vahvasti ylikorostettuja. Tässä artikkelissa keskityn kuitenkin 
enemmän ensiksi mainitun väittämän, siis Kansanvalistusseuran väi-
tetyn poliittisen luonteen pohtimiseen.

Varhaisen Kansanvalistusseuran näkeminen poliittisen suomalai-
suusliikkeen komentokeskuksena liittyy siihen, että KVS:oa on viime 
vuosikymmenten kirjallisuudessa jo lähtökohtaisesti tutkittu ja tulkittu 
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juuri politiikasta ja poliittisten aatteiden historiasta käsin, Kansan-
valistusseuran esiintuominen poliittisesta näkökulmasta, poliittisen 
suomalaisuusliikkeen ja koko aatteellis-poliittisen kentän kautta on 
ollut ehkä yleisin tapa viitata Kansanvalistusseuran historiaan5. Ajan 
yleisten poliittisten kuvioiden ja kehityslinjojen käsitteleminen myös 
Kansanvalistusseuran kohdalla on sinänsä tietenkin paikallaan, mutta se 
on korostunut liiankin yksipuolisesti eikä tämä näkökulma tee riittävästi 
oikeutta Kansanvalistusseuran oman historian koko moninaisuudelle.

Voisikin väittää, että KVS:aa on tutkittu liikaa politiikasta, liian 
vähän sivistyksestä ja sivistystoiminnan omista lähtökohdista käsin. 
On helppo sanoa, että ilmiötä tulee tutkia laajemmissa yhteyksissä, 
mutta tässä tapauksessa joutuu pohtimaan, onko itse ilmiön ja sen 
konkreettisen sisällön tutkiminen jäänyt liian vähälle.

Suomalaisessa historiankirjoituksessa on aikojen mittaan syntynyt 
eräs suuri kertomus, jossa nykyaikainen politiikka ja siihen liittyen 
moderni puoluelaitos vähitellen syntyy 1800-luvun jälkipuoliskon ja 
1900-luvun alun Suomessa. Kansanvalistusseura ja erityisesti sen synty 
on tällöin eräs varhaisvaiheen ilmiö tuossa kentässä, kunnes sitten 
aika ajaa tämän vaiheen ohi ja aatteelliset sekä poliittiset asetelmat 
muotoutuvat toisella tavalla.6

Näin ajatellen Kansanvalistusseuran synty edustaa vielä eräänlais-
ta epäkypsää, autoritaarista vaihetta jossa sivistyneistö kaataa oppia 
”kansan” päähän sen sijaan että kansa itse olisi aktiivinen. toimiva 
subjekti.. Tärkeäksi tämän seikan tekee se, että varsin usein – ei kui-
tenkaan aina – tästä asiasta kirjoitettaessa tuntuu taustalla selkeämmin 
tai piilotellummin ilmaistu arvoarvostelma siitä, että autoritaarinen 
sivistys on tai oli huonompaa, kansasta itsestään lähtevä toiminta taas 
automaattisesti demokraattisempaa ja parempaa. Juuri tämän helpon 
arvoarvostelman vuoksi myös nämä ajatusmallit on pohjiaan myöten 
kyseenalaistettava. ”Ylhäältä kaadettu” tai ”kansasta itsestään lähtevä” 
saattavat olla hyvin tulkinnanvaraisia ja problemaattisia yleistyksiä sii-
hen nähden, miten helposti niihin liitetään tunnepitoisia merkityksiä. 
On myös syytä kysyä, onko tässä suositussa jaottelussa sekä liian ro-
manttinen että liian suppea näkemys ’kansan’ erilaisista merkityksistä.



 Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita – 89

On selvää, että Kansanvalistusseuran synty ja varhaiset vaiheet 
1870-luvulla liittyivät monilla tavoin ajan politiikkaan. Meidän aika-
namme tätä asiaa voidaan silti myös ylikorostaa. Kansanvalistusseuraan 
perustamiseen liittyi toimintamalleja, jossa voi nähdä raflaavia yksi-
tyiskohtia ja yhtymäkohtia vaikkapa 1970-luvun opiskelijaliikkeen ja 
yliopistomaailman poliittisiin taistoihin. 1980-luvulla tutkija saattoikin 
sanoa että KVS:n perustavassa kokouksessa juntattiin kuin ”meidän 
päivinämme”.

Mutta kuinka paljon perustavan kokouksen värikkäille käänteille 
sittenkään kannattaa laittaa painoa, se on kokonaan toinen juttu. Kan-
sanvalistusseura oli perustamisvaiheessaan aivan uudenlainen toimija 
kulttuurin kentässä ja perustaminen tapahtui poliittisesti latautuneena 
aikana.  Seuran idea ja rooli eivät etukäteen olleet eivätkä voineetkaan 
olla erityisen selviä, perustettavaa seuraa kohtaan kohdistui hyvinkin 
monenlaisia ajatuksia, toiveita, hankkeita ja kaavailuja. Mukana oli 
poliittisesti hyvin vaikutusvaltaisia tai sellaiseksi nousevia henkilöitä 
ja hankkeen ympärillä esiintyi kiivastakin poliittista spekulointia. 
Kaikkea tätä voidaan kuitenkin korostaa myös liikaa.

Kansanvalistusseuran poliittista roolia fennomaniassa on perustel-
tu muun muassa juuri sillä, että fennomaanien poliittiset johtajat Yrjö 
Sakari Yrjö-Koskisesta ja Agathon Meurmanista alkaen olivat seuran 
piirissä alusta alkaen keskeisiä henkilöitä. Heidän kirjoituksilleen ja 
pohdinnoilleen on KVS:n roolia pohdittaessa annettu suuri paino, 
samoin heidän mielipide-eroilleen tai erilaisille painotuksilleen.

Voidaan silti kysyä, kuinka merkittäviä nämä henkilöt, heidän 
poliittis-spekulatiiviset pohdintansa ja vivahde-eronsa sittenkään lo-
pulta olivat seuran käytännön toiminnan ja myöhempien vaiheiden 
kannalta. Samoin on kysyttävä, oliko Kansanvalistusseura sittenkään 
kovin merkittävä tekijä heidän laajakantoisessa poliittisessa toimin-
nassaan. Molempien fennomaanijohtajien laajoissa, moniosaisissa 
elämäkerroissa Kansanvalistusseuran rooli sivuutetaan varsin lyhyesti, 
vaikka kumpikin kyllä toimi seuran johtotehtävissä ja uhrasi sille 
aikaansa. Onko tässä kysymys siitä, että KVS:n merkitystä on jostain 
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syystä aliarvioitu vai onko niin, että poliittisen suomalaisuusliikkeen ja 
sen historian kannalta sillä ei sittenkään ollut niin suurta merkitystä?

Samoin on kysyttävä, oliko seuran alkuvaiheisiin liittyneellä po-
liittisella spekulaatiolla ja kiistelyllä sittenkään suurta vaikutusta sen 
käytännön toiminnan ja roolin muotoutumiseen. KVS:n poliittista 
roolia analysoitaessa on pantu paljon painoa erilaisille lehtikirjoituksille, 
joissa edellä mainitut ja muut keskeiset toimijat esittelivät omia kaa-
vailujaan seuran luonteesta, tai joissa eri tahoilta otettiin kantaa seuran 
mahdolliseen poliittiseen rooliin. Tällöin on kahden mainitun lisäksi 
nostettu vielä kolmantena nimenä J.F.F: Perander ja näin on saatu esiin 
sinänsä hyvin mielenkiintoinen joukko erilaisia ajatuksia nousevan kan-
salaistoiminnan suhteesta valtioon, vallitsevaan järjestelmään, ihmisen 
itseorganisoitumiseen ym. seikkoihin. Mutta kun seuraa tällä tavoin 
tutkitaan taustalla vaikuttaneiden henkilöiden toiveiden ja yleispoliit-
tisten mielipiteiden kannalta, niin tässäkin on vaarana että seuran oma 
todellisuus jää sivuun. Puhutaan Kansanvalistusseurasta, mutta ei tuoda 
välttämättä selkeästi esille, mitä siitä lopulta tuli, mitä sen käytäntö oli.

Ajatusta Kansanvalistusseurasta fennomanian voimakeskuksena 
voidaan tällä tavoin problematisoida kahdelta suunnalta. Oliko Kan-
sanvalistusseura sittenkään poliittisesti niin merkittävä asia ja jäikö 
joidenkin taustahahmojen sille mahdollisesti kaavailema rooli itse 
asiassa toteutumatta? Ja toisinpäin voidaan asettaa kysymys, ovatko tai 
olivatko KVS:oon liittyneet poliittiset piirteet seuran luonteen kan-
nalta sittenkään niin olennaisia kuin tutkimuksessa on haluttu nähdä?

Seuran omasta historiasta ja lähteistöstä käsin voisi päinvastoin 
puolustaa sellaistakin kantaa, että seuran poliittinen rooli itse asiassa 
ei ollut kovin merkittävä. Alussa mainitsemani nykytulkinnat tuovat 
etenkin tiivistetyssä muodossaan helposti mielikuvan siitä, että KVS:n 
synty oli jokin hyvin tietoisesti harkittu ja ohjattu prosessi, jossa seuraa 
tietoisesti käytettiin joiden poliittisten ja ideologisten pyrkimysten 
välikappaleena. Tämän suuntaisia pyrkimyksiä saattoi olla, mutta 
poliittisia intressejä korostettaessa voi unohtua se, että KVS:oa perus-
taneiden ihmisten intressit kuitenkin olivat keskenään hyvin erilaisia 
ja moninaisia. Ja ennen muuta tässäkin tapauksessa saattoi käydä niin, 
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että toteutunut historia oli jotain muuta kuin yksittäisten toimijoiden 
ajatukset. Järjestön valtaaminen sen perustamisvaiheessa on eri asia 
kuin se, mitä järjestö sittemmin tekee.

Kun Suomessa on varsin paljon tutkittu kansalaisten järjestäyty-
mistä ja niin sanotun kansalaisyhteiskunnan muotoutumista 1800-lu-
vun lopulla, niin Kansanvalistusseuran aineistoon perehtyessä nousee 
kysymys, onko järjestöllisiin seikkoihin ja jo mainittuun ”autoritaa-
risen” sekä ”demokraattisen” mallin ristiriitaan kiinnitetty liikaakin 
huomiota toiminnan sisällön ja sen erityispiirteiden kustannuksella.

Kansanvalistusseuran oman aineiston valossa käsitys seurasta 
varhaisena joukkojärjestönä voi korostua liikaakin. Voidaan väittää, että 
KVS:n rooli jäi tässä suhteessa vähäisemmäksi ja vaatimattomammaksi 
kuin jotkut taustahahmot ehkä kaavailivat ja toivoivat. Seuraan perustet-
tiin kyllä paikallisosastoja ja niiden sekä seuran paikallisten asiamiesten 
ympärille syntyi alkuvaiheessa erilaista toimintaa, mutta se kaikki jäi 
tilapäiseksi ja KVS:n historiassa itse asiassa poikkeustapaukseksi.

Olennaista on pikemmin se että Kansanvalistusseurasta ei kos-
kaan kehittynyt modernia puolueen tai aatteellisen järjestön kaltaista 
joukkojärjestöä, jolla on vakiintunut paikallisorganisaatio ja joka sen 
kautta levittää aatetta kansaan ja kanavoi paikallisosastojen kautta 
kansaa toimimaan. Kansanvalistusseurasta ei tullut kansanliikettä niin 
kuin esimerkiksi raittiusliikkeestä tai nuorisoseuraliikkeestä tuli. Eikä 
siitä tullut aatteellista tai poliittista organisaatiota jolla olisi ollut jokin 
oma sanomansa tai toimintalinjansa. Paikallisosastot jäivät yleensä 
lyhytaikaisiksi eikä niille päässyt muodostumaan mitään yhtenäistä 
identiteettiä. Jotkut paikallisosastot kylläkin erikoistuivat esimerkiksi 
paikallisen kansanopistohankkeen taustavoimaksi. Fennomaanisten 
aatteiden levittäminen kansaan KVS:n paikallisosastojen kautta ei 
sittenkään tainnut olla kovin merkittävää.

Joukkojärjestöluonnetta näyttäisi tukevan se tosiseikka, että KVS 
sai heti perustamisensa jopa useaan tuhanteen kohoavan jäsenistön. 
Mutta yhtä olennaista tässäkin tapauksessa on se, että jäsenmäärä pian 
myös putosi nopeasti ja ylipäänsä se vaihteli suuresti eri aikoina, mikä 
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kertoo siitä että kyseessä ei ollut vakaa, pitkäjänteinen jäsenkenttään 
nojaava yhdistys.

Varhaisen kansanvalistusseuran tarkastelu järjestökentän ja myös 
puoluepoliittisen järjestäytymisen edeltäjänä tai esivaiheena johtaa 
helposti yksipuolisiin tulkintoihin. Kansanvalistusseuran synnyssä ja 
alkuvaiheessa olennaista näyttää olleen, että seuralla ei ollut selvää, 
yhtenäisesti hahmotettua roolia tai tehtävää. Käytännössä selvästi tär-
keimmäksi tehtäväksi 1800-luvun aikana muodostui kustannustoimin-
ta. Tämä oli alusta alkaen ollut joidenkin puuhamiesten näkemyskin, 
mutta myös muunlaisia painotuksia oli olemassa. Kansanvalistus-
seuraa olisi siten perustellumpaa tarkastella kustannusliikkeenä kuin 
aatteellis-poliittisena joukkojärjestönä. Jotkut korostivat tätä puolta 
alun pitäen lähes yksinomaisena, toisaalta se oli tehtävä joka seuralle 
luontevasti lankesi ja josta sen toiminta oli luonteva käynnistää.

Mutta seura ei ollut pelkkä kustannusliike, sillä oli myös jäsenistö. 
Jos halutaan etsiä vertauskohtia myöhemmästä ajasta, niin 1800-luvun 
Kansanvalistusseura oli ehkä jonkinlainen kirjakerho, jonka jäsenet 
saivat automaattisesti seuran julkaisemia kirjoja. Koska kirjoilla näin 
oli automaattinen levikki, niin tätä kautta KVS kiistatta oli merkittävä 
aatteellinen tai henkinen vaikuttaja, mutta tämä sen luonne ja vaikutus 
oli jotain toisenlaista kuin puolueeksi muotoutuvan fennomanian 
käsikassarana oleminen.

Kun siis halutaan tutkia ja luonnehtia 1800-luvun Kansanva-
listusseuran luonnetta, niin ensisijainen aineisto on seuran jo ensi 
vuosikymmeninä varsin laajaksi ja monipuoliseksi paisunut yleis-
tajuisen kirjallisuuden tuotanto. Tätä tuotantoa ei kuitenkaan ole 
kokonaisuutena tutkittu ja analysoitu.

Jos halutaan pelkistää varhaisen Kansanvalistusseuran henki ja 
aatteellinen sisältö yhteen asiaan, niin se aivan epäilemättä on seuran 
kustannustoiminnan ykköstuote, Kansanvalistusseuran kalenteri, jota 
Päivärinne on väitöskirjassaan laajasti käyttänyt materiaalina. Mutta 
Kansanvalistusseuran kalenteristakaan ei ole olemassa kokonaistutki-
musta tai arviota. Se oli aivan uudentyyppinen, laajalevikkinen yleista-
juinen vuosikirja Suomessa – kokonaisen kalentereiden ja vuosikirjojen 
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genren avaus perusalmanakan lisäksi. Laajan levikkinsä vuoksi kalenteri 
oli myös todellinen henkinen vaikuttaja Suomessa.

Kansanvalistusseuran kalenteri oli vain osa seuran julkaisutoimin-
taa, mutta se ei ollut muusta toiminnasta täysin erillinen osansa vaan 
voidaan sanoa, että kalenterissa kiteytyy se olennainen sisältö, joka 
kaikessa kustannustoiminnassa oli. Kalenteri muodosti varsin ehyen ja 
linjakkaan, tavalliselle kansalaiselle suunnatun yleissivistävän tietopa-
ketin, 1800-luvun kalenterissa olennaista oli Suomen ja sen nousevan 
kulttuurin esittely eri aloilla. Historia ja kirjallisuus olivat tärkeitä 
alueita, mutta myös luonnontieteet ja tekniikka olivat kalenterissa 
merkittävästi esillä alusta alkaen, samoin lääketiede ja monet muut 
alueet. Kalenteri oli tärkeä tekijä tiedon ja tieteen popularisoinnissa 
suomen kielellä 1800-luvun lopulta alkaen.

Kansanvalistusseuran kalenteri on sisällöltään niin selkeä, että aja-
tus jostain tiukasti suunnitellusta ja tarkoin määrättyyn tarkoitukseen 
ajatellusta Suomi-kuvan muokkaajasta on tavallaan ymmärrettävä. 
Mutta jos kalenterin taustalla todella olisi ollut jokin valmiiksi hiottu ja 
sitten kansalle poliittisia tarkoitusperiä varten tarjoiltava Suomi-kuva, 
niin tällaisesta suunnitelmasta pitäisi olla näyttöä. Kuitenkin tietomme 
kalenterin käytännön toimitustyöstä viittaavat päinvastoin siihen, 
että se ei ollut sillä tavoin tietoinen propagandahanke kuin nykyään 
yksinkertaistaen ehkä ajatellaan.

Kalenterin sisältöön tutustuminen myös asettaa monet KVS:oon 
ja varhaiseen kansanvalistukseen liittyvät vakiintuneet kliseet uuteen 
valoon. Kansanvalistus liitetään usein kansallisromantiikkaan, mutta 
tästä ei näytä olleen kysymys. Kalenterin Suomi oli moderni, kau-
pungistuva ja teknologiaan tukeutuva, vahvasti eteenpäin pyrkivä 
menestystarinan alku.

Kansanvalistusseuran kalenterin kaltaisen ilmiön tutkimisessa on 
syytä pyrkiä monipuolisempaan otteeseen kuin ylhäältä annetun ja 
kansasta nousevan vastakohdan korostamiseen. Ylipäänsä 1800-luvun 
kansallisuusaatteita tarkastellaan liian helposti myöhemmän ajan po-
liittisen propagandan ja sen keinojen kautta. Tällainen myöhemmistä 
seurauksista nouseva tutkimusote saattaa olla nationalismi-tutkimuk-
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sen laajempikin ongelma. Tavoittavatko nationalismi-tutkimuksen mo-
net eri suunnat sittenkään sitä ilmiötä, jota 1800-luvun suomalainen 
kansallishenki ja Kansanvalistusseura yhtenä sen edustajana olivat?

Miten tämäntyyppinen toiminta syntyi ja muovaantui varsin 
yhdenmukaiseksi ja yhdensuuntaiseksi ilman että taustalla kuitenkaan 
oli tarkoin suunniteltua ohjelmaa tai komentokeskusta? Tässä kysy-
myksessä teoreettisena apuvälineenä auttaa hengen käsite, ja siihen 
suuntaan tulen omaa myöhempää tutkimustani viemään.

Toisaalta tutkimusta on tarkennettava KVS:n käytännön toimin-
nan, siis ennen muuta sen julkaisutoiminnan suuntaan. Kalenterin ja 
muun julkaisutoiminnan suhde on tässä eräs olennainen tutkimusky-
symys. Hyvin yleisellä tasolla voidaan sanoa, että Kalenteri kiteyttää 
varsin hyvin niitä aihepiirejä ja asioita, joita KVS:n muukin, sangen 
runsaslukuinen julkaisutoiminta käsitteli. Julkaisutoiminta rönsyili 
kuitenkin moniin suuntiin ja varsin spesiaaleihin aihepiireihin, jotka 
kaikki eivät tule näkyviin ykköstuotteen eli kalenterin sivuilla.

Kalenterin ja muun julkaisutoiminnan ohella KVS:llä kuitenkin 
oli alusta alkaen myös muita, sekä julkaisutoiminnasta poikkeavia 
että myös keskenään varsin erityyppisiä toiminta-alueita ja painopis-
teitä. Yksi olennainen piirre olivat laulujuhlat, toinen taas pyrkimys 
jonkinlaiseksi muotoutumassa olevan vapaan sivistystyön ainakin 
epäviralliseksi kattojärjestöksi.

Tämä kokonaisuus on mielenkiintoinen siksikin, että se osoittaa 
KVS:n toiminnan rönsyilleen moneen suuntaan ilman kovin selkeää 
kokonaislinjausta. Laulujuhlat ovat hyvin olennainen osa tätä kokonai-
suutta, koska niiden kautta Kansanvalistusseura toimi ja näkyi myös 
suoraan julkisuudessa ja kansan keskuudessa. Laulujuhlat olivat siten 
eräänlaista joukkotoimintaa, jolla toki oli vahvasti kansallinen sävy, 
mutta oliko niillä sittenkään suurta merkitystä varsinaisen poliittisen 
ja puoluesuuntaan muotoutuvan suomalaisuusliikkeen kannalta, on 
eri asia. Mutta voidaan sanoa, että laulujuhlat olivat koko suomalaisen 
kulttuurikesän ja kesäfestivaalien ensimmäinen edustaja – siis todella 
laajan kulttuuri-ilmiön ensi askel.
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Tavallaan toista äärilaitaa edusti Kansanvalistusseuran rooli vapaan 
sivistystyön eri alojen taustavoimana. KVS tuki aktiivisesti kunnallisen 
kirjastolaitoksen kehittymistä ja ennen Kirjastoseuran perustamista sillä 
olikin eräänlaisen kattojärjestön tehtäviä tällä alalla. Samantapainen rooli 
sillä oli myös kansanopistolaitoksen syntymisessä: KVS oli yksi aktiivinen 
taustavaikuttaja tässä prosessissa ja ajoittain se pyrki koko kansanopis-
toliikkeen johtoon, mutta toteutunut todellisuus oli sitten toisenlainen. 
Samalla tavoin Kansanvalistusseuran rooli näkyy myös ensimmäisten 
työväenopiston syntyvaiheissa eräänä esikuvana ja taustatekijänä.

Kustannustoiminnan lisäksi seura siis itse suoranaisesti organisoi 
kulttuuritoimintaa ja toisaalta se vaikutti eräänlaisena alan katto- tai 
taustajärjestönä. Tämä roolien moninaisuus ja kenties jonkinlainen 
epäselvyys tai ristiriitaisuuskin muotoutui KVS:ssä jo varhain ja se on 
näkynyt pitkään sen historiassa. Tämä näkyy myös sen jäsenkunnassa 
ja organisaatiossa. Kansanvalistusseurasta ei koskaan tullut kansa-
nomaista, suosittua joukkojärjestöä vaan pikemmin arvovaltainen, alan 
parhaita asiantuntijoita ja innokkaita vaalijoita kokoava asiantuntijaor-
ganisaatio. Myös tätä kautta Kansanvalistusseuralla varmasti oli oma 
vaikutuksensa suomalaisen kulttuurielämän ja sitä kautta henkisen 
ilmapiirin kehittymiseen, mutta myös tämä on hieman eri asia kuin 
suomalaisuusliikkeen poliittisena komentokeskuksena toimiminen.

Arvo Inkilä on Kansanvalistusseuran 75-vuotishistoriassaan koros-
tanut varhaisen KVS:n pyrkimystä pysyä avointen puoluepoliittisten 
ristiriitojen ulkopuolella. Tämä kanta tuntuu perustellulta edelleen. 
Kun siis haluamme pohtia Kansanvalistusseuran suhdetta fenno-
maniaan, meidän on tarkennettava myös sitä, mistä fennomaniasta 
puhumme. Jos tarkoitamme fennomanialla vain poliittista ja puo-
luepoliittiseksi muotoutuvaa liikettä, niin viime aikoina korostuneet 
näkemykset KVS:n ja fennomanian suhteista voivat olla yliampuvia.7

Mutta jos tarkoitamme fennomanialla laajemmin kulttuurista 
tai sivistyksellistä liikettä ja ajattelutapaa, jonka tarkoitus oli edistää 
suomalaista kulttuuria, niin tällöin KVS tietenkin oli fennomaniaa. 
Mutta tässä merkityksessä fennomaniaa ei tule enää tarkastella esi-
merkiksi ruotsalaisuuden automaattisena vastakohtana. Varhainen 
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Kansanvalistusseura pyrki huomioimaan myös ruotsinkielisen väestön, 
vaikka sen oma ydin oli suomalaisella puolella. Varsin pian ruotsin-
kielinen kansanvalistusliike organisoitui omiksi järjestöikseen, mutta 
näiden välillä ei ollut ristiriitaa. Väitän, että varhainen KVS oli ennen 
muuta sivistyksen järjestö, jolle sivistystyö itse oli ensisijaista, ajassa 
liikkuvat moninaiset ristiriidat eivät sittenkään olleet toimintaa eniten 
määrääviä tekijöitä.

Tämä näkemys kahdenlaisesta tai kahdentasoisesta suomalai-
suusaatteesta on tarpeen siksikin, että uudemmassa tutkimuksessa 
on nähty myös epäjohdonmukaisuutta siinä, että KVS toisaalta pyr-
ki puoluekiistojen ulkopuolelle, toisaalta oli lähtökohdiltaan täysin 
suomalaisuusaatteiden mukainen. Pahimmin päin tulkiten tällaisessa 
asetelmassa voitaisiin nähdä jonkinlaista poliittista tarkoitushakuisuut-
ta, taktikointia ja kaksinaamaisuutta jossa pyritään ajamaan joitain 
täsmällisiä etuja ilman että niitä kuitenkaan avoimesti ilmaistaan. 
Fennomanian tai suomenmielisyyden näkeminen monitasoisena il-
miönä – jollaisia tämäntapaiset ilmiöt aina ovat – auttaa näkemään 
myös tämän näennäisen ongelman toisessa valossa.

Kansanvalistusseuran tutkiminen voimakkaasti poliittisista läh-
tökohdista käsin on vaikuttanut myös siihen, miten seuran piirissä 
vaikuttaneita henkilöitä on tutkimuksessa ja kirjallisuudessa käsitelty. 
Avoimen poliittiset hahmot ja suomalaisuusliikkeen aatteelliset johta-
jat ovat saaneet eniten huomiota, moni muu on jäänyt vähemmälle. 
Esimerkiksi Yrjö-Koskisen roolia arvioitaessa on havaittava sekin, että 
hänen kiistatta avoin politikointinsa ei saanut seuran piirissä varauk-
setonta hyväksyntää siitäkään huolimatta, että hänen edustamansa 
poliittinen suuntaus oli seurassa lähinnä vallitseva.

Poliittisesti tai aatteellis-poliittisesti suuntautuneiden johtohen-
kilöiden lisäksi seuran varhaisissa johtohenkilöissä oli varsin runsaasti 
yliopistomiehiä – ja jotkut olivat näissä kaikissakin rooleissa. Mutta 
yhtälailla kuin on tutkittu KVS:n suhdetta suomalaisuusliikkeeseen, 
voitaisiin tutkia kansanvalistustyön suhdetta oman aikansa tieteeseen 
ja yliopistoon. Seuran tärkeitä vaikuttajia varhaisaikoina olivat myös 
muun muassa Z. Cleve, Julius Krohn ja useat muut professorit.
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Silti voidaan sanoa, että Kansanvalistusseuran alkuajoista – vaik-
kapa suunnilleen 1800-luvusta – puhuttaessa yksi vaikuttajahahmo 
nousee selvästi yli muiden: Axel August Granfelt (1846–1919) joka 
toimi KVS:n sihteerinä vuosina 1878–1906.  Hän toimi myös muilla 
tavoin vapaassa sivistystyössä.  Ja hänen työnsä raittiusliikkeessä oli 
ainakin yhtä merkittävää, ellei merkittävämpääkin, kuin toiminta 
Kansanvalistusseurassa. Tässä yhteydessä tarkastelen konkreettisesti 
vain toimintaa KVS:ssa, mutta sekin toki vaatii hänen toimintansa 
kokonaisuuden näkemistä.

Granfeltin näkyvä rooli suomalaisessa vapaassa sivistystyössä eten-
kin 1890-luvulla on kyllä tuotu kirjallisuudessa esille, mutta laajaa 
tutkimusta hänestä ei ole hänen poikansa Sakari Kuusen kirjoittaman 
elämäkerran jälkeen tehty. Viimeaikaisessa tutkimuksessa Granfelt 
näyttäytyy helposti jonkinlaisena välivaiheena, erään siirtymävaiheen 
tai varhaisvaiheen edustajana, josta aika sitten 1900-luvun alussa 
ohi.  Tämäkin asia voidaan nähdä ja tulkita myös toisella tavalla.

Granfeltista voidaan sanoa että hän oli ensimmäinen suomalainen 
joka teki elämäntyönsä ja loi myös toimeentulonsa vapaan sivistystyön 
palveluksessa. Ja itse asiassa hän ilmeisesti oli ensimmäinen suoma-
lainen, joka ylipäänsä teki työuransa järjestöjen tai yhdistysten, ns. 
kolmannen sektorin palveluksessa. Granfelt oli siis edelläkävijä todella 
suurelle suomalaisen lukeneiston ja myös muiden kansalaisten joukolle.

Granfeltin edeltäjä KVS: sihteerinä oli Jaakko Swan (Päivärinta), 
joka siirtyi sittemmin pappisuralle. Sama kuvio toimi muissakin maan 
harvalukuisissa seuroissa tai kulttuuriyhdistyksissä kuten SKS:ssä 
ja muissa vastaavissa. Tällaisella kulttuuriyhdistyksellä oli yleensä 
osa-aikatoiminen, palkkiopohjainen sihteeri ja tässä tehtävässä oli 
usein jokin opiskelija tai vastavalmistunut maisteri, joka suhteellisen 
lyhyen pestin jälkeen sitten loi varsinaista elämänuraansa myöhemmin. 
KVS:n toimintakenttä oli kuitenkin edeltäjiään laajempi ja KVS:n 
sihteerin toimenkuvasta muodostui moninainen, nykyaikaisen jär-
jestötyöntekijän kaltainen.

Granfelt sen sijaan teki kansanvalistuksesta elämäntyönsä. Hän 
valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1878 mutta hän ei tehnyt päi-
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vääkään oman alansa töitä. Jo opiskeluaikanaan hän oli levoton ja 
monipuolinen etsijä, jonka opinnot venyivät ja aikaa kului hyvin 
monenlaisten aktiviteettien parissa.

Granfeltin opintoala näkyy kuitenkin epäilemättä hänen myö-
hemmässäkin toiminnassaan luonnontieteellisenä painotuksena ja 
harrastuksena.

Kansanvalistus, kansan parissa toiminen, tiedon jakaminen ja 
tiedon popularisointi kiehtoivat häntä jo varhain. Ylioppilaiden kan-
sanvalistustoiminta oi alkanut 1870-luvulla ja Granfelt oli mukana 
Hämäläisen osakunnan järjestämässä varhaisessa luentotoiminnassa. 
Hän oli mm organisoimassa luentoja itselleen tutuilla Etelä-Suomen 
paikkakunnilla, kuten Nurmijärvellä ja Hausjärvellä. 1872 hän julkaisi 
Hälläpyörässä kirjoituksen kansanluennoista jossa hän muun muassa 
ehdotti kulttuuriyhdistysten perustamista kaikille paikkakunnille. 
Tämä kulttuuriväen paikallinen organisoituminen oli hänelle läheinen 
ajatus myöhemminkin. Kansanvalistus ja ”suomalaiset seurat” olivat 
kuitenkin alusta alkaen myös poliittinen kysymys ja siinä törmättiin 
heti kielipoliittisiin seikkoihin. Sakari Kuusen mukaan Granfelt oli 
selkeästi suomalaismielinen mutta asioilla oli hänelle alusta alkaen 
selkeä tärkeysjärjestys. Kansanvalistus itse oli aina ensisijaista kielitaiste-
luun nähden ja Granfelt pyrki pitämään kansanvalistuksen varsinaisen 
päivänkohtaisen politikoinnin ulkopuolella.8

Kansanvalistusseuran synty tuli elämänuraansa etsivän Granfeltin 
kannalta erinomaiseen hyvään aikaan ja seuran toiminta tuli nuorelle 
Granfeltille tutuksi alusta alkaen. Hän oli mukana perustamiskokouk-
sessa 1874, jolloin seuran toimintaan tuli heti mukaan huomattava 
osa maan johtavaa akateemista älymystöä. Seuran toimikuntaan va-
littiin alkuvaiheessa myös Axel Granfeltin isä, teologian professori ja 
oman tieteenalansa merkkihenkilö A.F. Granfelt. Hän oli tuolloin jo 
lopettelemassa uraansa ja vetäytymässä eläkepäiville. Granfelt van-
hempi oli kirjoittanut teologisista peruskysymyksistä, mutta hän otti 
kantaa myös erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurikysymyksiin jo 
1840-luvulta lähtien jolloin julkinen kulttuurikeskustelu Suomessa 
vasta alkoi muotoutua.
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Jaakko Swanin toimintaa seuran sihteerinä ei pidetty erityisen 
menestyksekkäänä ja Granfelt valittiin hänen jälkiään paikkailemaan 
1878. Hän tuli siis 32-vuotiaana ensimmäiseen työpaikkaansa ja oli 
siinä lähes 30 vuotta eläköitymiseensä saakka.

Hänen nuoruutensa saattoi näyttää päättämättömältä, mutta 
toisaalta hänellä oli selvä ajatus kansanvalistajan työstä jo varhain. 
Myös tässä suhteessa hän oli todellinen edelläkävijätyyppi. Harva 
on myöhemminkään nuoresta pitäen ajatellut ryhtyvänsä vaikkapa 
kansanopiston tai työväenopiston opettajaksi – mutta moni niihin 
hommiin päätyy. Vapaa sivistystyö ei ole ura jolle tietoisesti ja julki-
lausutusti hakeudutaan, mutta monelle se sopii.

Granfelt oli monipuolinen jokapaikan höylä – juuri sen tyyppi-
nen toimija joita vapaan sivistystyön piirissä on tarvittu ja joita siellä 
nimenomaan on kasvanut ja kehittynyt. Granfelt oli koko ajan kokei-
lemassa jotain, ideoimassa jotain, kehittelemässä useita erilaisia asioita 
yhtä aikaa. Jotkut onnistuivat, jotkut eivät, ja Granfeltilla itsellään oli 
jatkuva huoli omien voimien ja toimien riittävyydestä.

Hän oli Kansanvalistusseuran kalenterin toimittaja, joka pitkälle 
myös loi kalenterin käytännön linjaa. Hän kirjoitti siihen itse suhteel-
lisen paljon ja monilta eri aloilta. Luonnontieteellisen taustansa lisäksi 
hän oli hyvin kiinnostunut muun muassa kansatieteestä ja kirjoitti 
toisaalta myös muun muassa tekniikasta. Samoin hän kirjoitti maan-
tieteellisiä kuvauksia. Granfeltin aikakauteen kuului myös klassisen 
”Oma maa”-teossarjan ideoiminen, sarjan toteutti sittemmin toisaalla 
Granfeltin pitkäaikainen yhteistyökumppani ja KVS:n keskeinen 
vaikuttaja E.G. Palmen. Ja Granfelt itse puolestaan vaikutti kustan-
nustoiminnassa myös Suomalaisen kirjallisuuden seuran puitteissa.

Kansanvalistusseuran käynnistämät laulujuhlat olivat kokonaan 
Granfeltin oma idea, jonka hän toi Virosta. Hän oli päänavaajia myös 
kulttuuriyhteistyössä lahden eteläpuolelle. Laulujuhlat olivat Suomessa 
jotain kokonaan uutta eikä niiden alku ollut päätähuimaava, mutta jo 
seuraavilla kerroilla ne vakiinnuttivat asemansa. Laulujuhlat puoles-
taan vaikuttivat osaltaan myös siihen, että musiikkitoiminnasta tuli 
eräs hyvin olennainen juonne Kansanvalistusseuran toiminnassa, aina 
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edelleenkin vaikuttavaa Klemetti-opistoa myöten. Yhtä hyvin sen sijaan 
eivät onnistuneet Granfeltin puuhat esimerkiksi Kansanvalistusseuran 
paikallisorganisaatioiden luomisessa.

Hänen visionsa tässäkin asiassa oli kuitenkin selkeä ja voidaan sa-
noa, että jos Granfeltin ideat eivät ottaneet täysin tulta hänen aikanaan, 
niin eräät hänen utopistiset visionsa ovat sittemmin hyvin pitkälle 
toteutuneet suomalaisessa kulttuurissa. Hän visioi eri paikkakunnilla 
viriäviä toimintakeskuksia, joissa ihmiset vapaasti harrastavat kulttuuria 
moninaisissa muodoissa – siis juuri sellaisia paikkoja, joiksi kirjastot, 
työväenopistot, paikalliset kulttuurikeskukset, eräät entiset tehdaslai-
tokset ym. ovat erityisesti 1900-luvun lopussa muodostuneet.  Granfel-
tin visioita on luonnehdittu jopa sivistyneistöjohtoisen yhteiskunnan 
utopiaksi, mutta Granfelt ei hahmotellut ensi sijassa yhteiskunnan 
poliittista mallia vaan juuri kulttuuritoiminnan kehittämistä.

Granfeltista on sanottu, että hän kykeni johtamissaan järjestöissä 
yhdistämään erilaisia mielipidesuuntia. Hänessä yhdistyi visionääri ja 
uuttera käytännön työmyyrä juuri sillä tavoin kuin nämä asiat ovat 
monen muunkin kulttuuriaktiivin kohdalla yhdistyneet.

 Granfeltin henkilöstä ja yksityiselämästäkin tiedämme kohta-
laisen paljon ennen muuta edellä mainitun, hänen poikansa isästään 
kirjoittaman elämäkerran kautta. Axel Granfelt tulee sivuosassa, mutta 
mielenkiintoisesti esille myös Irma Sulkusen hänen puolisostaan Mandi 
Granfeltista kirjoittamassa kirjassa.9

Sakari Kuusen Granfelt-elämäkerta on mielenkiintoinen tietoläh-
de, koska tässä jo 1940-luvulla kirjoitetussa teoksessa käsitellään paljon 
perhettä, lasten elämää, Granfeltia isän roolissa – siis niitä yksityisen 
henkilön puolia joita suurmieskeskeisen historiankirjoituksemme on 
sitkeästi väitetty laiminlyöneen. Jos Granfelt työurallaan oli suoma-
laisittain edelläkävijätyyppi, niin yhtä hyvin voidaan sanoa että hänen 
avioliitossaan ja perhe-elämässään näyttää olleen paljon piirteitä, jotka 
sitten 1900-luvulla tulivat suomalaisten sivistyneistön ja koko suoma-
laisen keskiluokan osalla paljon vallitsevammiksi. Avioliitto perustui 
yhteiseen aatteeseen ja innostukseen, työtoveruuteen saman yhteisen 
asian merkeissä. Mandi Granfelt avusti läheisesti miestään ja KVS:n 
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toimistokin sijaitsi aluksi heidän kotinsa yhteydessä. Mutta Mandi 
Granfelt toimi myös itsenäisesti sivistystyöaktiivina.

Granfeltin kaltainen nuori sivistyneistöperhe pyrki tietoisesti 
luomaan omia traditioitaan ja oli varmasti ensimmäisten joukossa 
tuomassa esimerkiksi nykyaikaisen joulunvieton tapoja joulukuusi-
neen ja muine tapoineen. Tästä joulunvietosta tuli hämmästyttävän 
nopeasti kansallinen perinne, vaikka se monessa mielessä muodostui 
vasta 1800-luvun lopulta lähtien.,

Kansansivistäjän elämässä näkyy siis 1900-luvun suomalaisen 
sivistyneistön monet ydinasiat. Kansansivistys todellakin loi monessa 
mielessä uudenlaisen Suomen. Kansanopistot, marttajärjestöt ja muut 
loivat modernin Suomen uudenlaisine kodin ja perheen ihanteineen, 
jotka asetettiin tietoisesti, mutta joista hyvin nopeasti itsestään samalla 
tehtiin perinnettä.

Toisaalta etenkin Sulkunen korostaa myös Granfelt-puolisoiden 
eroavaisuuksia ja ristiriitoja, joilla myös on laaja-alaisempia ulottuvuuk-
sia. Erottava tekijä oli suhde uskontoon: Mandi Granfelt oli syvästi 
henkilökohtaisesti herännyt, Axel Granfeltin suhde uskontoon oli 
sekin myötämielinen, mutta ei samalla tavalla palavan omakohtainen.10

Axel Granfelt liittyy olennaisesti siihen aatteiden taisteluun, jota 
1800-luvun lopulla käytiin nousevan modernin luonnontieteen ja kris-
tinuskon välillä. Suomen vapaassa sivistystyössä tämä ristiriita ei koskaan 
noussut ylipääsemättömäksi. Esimerkiksi kansanopistot toimivat kristil-
liseltä pohjalta ja uskonto oli niissä oppiaineenakin toisin kuin esikuva-
maassa Tanskassa, ja juuri uskonnollisuuden pohjalta kansanopistoista 
kehittyi moderneja, monipuolisia sivistyslaitoksia. Esimerkiksi Ruotsissa 
voimakkaammin esille noussut ero tiedepohjaisen kansansivistyksen ja 
uskonnon välillä ei Suomessa hahmottunut samalla tavalla.

Axel August Granfeltin henkilökohtaisessa maailmankatsomuk-
sessa oli jotain, joka ehkä laajemminkin päti suomalaiseen kansan-
sivistykseen ja jossa olisi erityisen paljon tarvetta ja kosketuskohtia 
nykypäivään. Luonnontieteellinen ajattelutapa ja uskonto eivät hänelle 
olleet ristiriidassa, koska luonto kaikkineen on kuitenkin hengen, viime 
kädessä Jumalan ilmentymää. Uskonto on ennen muuta kokonaisuu-
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den ja samalla ihmisen henkilökohtaisen, moraalisen maailmasuhteen 
aluetta, joka on yhtä lailla todellinen ja tosipohjainen kuin puhtaaseen 
tietoon perustuva tiedollinen maailmankuvakin.

Axel August Granfeltin kohdalla suhde kansanvalistukseen ja va-
paaseen sivistystyöhön näkyi sitten myös jälkipolvissa. Hänen pojistaan 
useampikin oli jossain vaiheessa aktiivisessa roolissa Kansanvalistusseuran 
toiminnassa ja sittemmin Kuusi-suvun vahva panos suomalaisessa kan-
sansivistyksessä on jatkunut. Poikien ottama uusi sukunimi oli ilmeisesti 
ensimmäisen kerran käytössä A.A. Granfeltin kirjallisena nimimerkkinä.

Tämä jatkuvuus, samoin kuin Granfeltin monet samanaikaisetkin 
roolit vapaan sivistystyön kentässä, eivät sinänsä olleet poikkeuksel-
linen asia. Päinvastoin nämä molemmat seikat ovat jotain, joka on 
suomalaiselle vapaalle sivistystyölle varsin luonteenomaista. Näyttää 
siltä, että vapaaseen sivistystyöhön muodostui jo varhain tälle alalle 
asettuneiden toimijoiden joukko, joka teki koko elämäntyönsä tällä 
alueella ja ehti toimia monissa eri järjestöissä tai tehtävissä. Granfeltin 
tavoin tällaisia pitkän elämäntyön tekijöitä ovat mm. Niilo Liakka ja 
Zacharias Castren. Väinö Voionmaa toimi hänkin monissa sivistysjär-
jestöissä, mutta hän ehti tehdä huomiota herättävän paljon myös muilla 
yhteiskunnallisen elämän alueilla. Ja kuten Granfelt, Voionmaakin 
edusti jo toista sukupolvea kansansivistystyössä.

Granfeltin työ Kansanvalistusseurassa ja koko järjestökentässä päät-
tyi hieman epämääräisesti, hänelle itselleen epäilemättä pettymykseksi. 
Seura oli ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin, ja vuosien 1905–06 krii-
siajan voimakkaat poliittiset myrskyt löivät myös Kansanvalistusseuraan 
edistäen siellä tapahtuvia henkilövaihdoksia. Granfelt joutui – vain muo-
dollisesti omasta pyynnöstään – varhain eläkkeelle, joskin hän vielä sen 
jälkeenkin harjoitti monenlaista yhteiskunnallista ja valistustoimintaa.

Tässäkin Granfelt on modernin kansanvalistajan ja kulttuuriaktii-
vin perikuva. Hän oli omistautunut työlleen yleisten asioiden hyväksi, 
hänellä oli suuret päämäärät, ja koko elämänsä ajan hän toisaalta poti 
sitä, saako hän aikaan tarpeeksi. Tunne siitä, että paljon jäi tekemättä ja 
että asiat jäivät kesken, on varmasti niin monen tällä alalla toimineen 
ihmisen elämäntunto.
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Hedvig (1867–1961) ja Hannes Gebhard (1864–1933) Pellervo-seuran toimistossa 
1912. Hedvig ohjaa oikolukijaa, Hannes Pellervo-lehden toimittajaa. Takaseinällä 
on kaavio lehden levikin kehittymisestä ja ympärillä hyvin järjestetyt hyllyt 
täynnä postitusvalmiita oppaita, lehtisiä ja lomakkeita. Kansalaisjärjestöjen 
toimistot palvelivat vuosisadan alkupuolella lukuisten toisiinsa kytkeytyneiden 
vaikuttajaverkostojen tukikohtina. Helle Kannilan tavoin Hedvig Gebhard oli 
porvarillisen naisliikkeen johtohahmo, mutta painotti naisten merkitystä kotien 
ja kotitalouksien siveellisinä ja taloudellisina kohottajina.



Aatteellisen 
ja organisatorisen 
eriytymisen vaiheita 2

Opintotoiminnan keskusliiton ja Työväen sivistysliiton opintokerhokurssilaiset 
YKK:ssa vuonna 1945. Etualalla mm. pääsihteeri Arvi Hautamäki (kesk.), Aino 
Teräsvuori, FT Urpo Harva ja YTK Kosti Huuhka. Järjestöllisen sivistystyön yhteydet 
akateemiseen aikuiskasvatukseen olivat aina 1970-luvulle asti läheiset. Kosti 
Huuhka (1915–1995) oli osallistumistutkimuksen uranuurtaja ja ensimmäinen 
YKK:n ja kansansivistysopin tohtori, myös vapaan sivistystyön toimijoiden yhteistyön 
organisaattori. Niin järjestöjen, opistojen kuin Kouluhallituksen johtajan asemassa 
hän oli mukana lähes kaikissa alan kansallisissa kehittämishankkeissa ja komiteoissa 
aina 1980-luvulle asti.



 Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita – 107

LUKU 5

EDLA KOJONEN 

– KANSANOPISTO TYÖNÄ JA ELÄMÄNTAPANA

Anna Halme

Edla Kojonen (1879–1955) tunnetaan suomalaisen kansansivistyk-
sen historiassa työstään Lahden kansanopiston (1893>) opettajana, 
johtajattarena, nuorisokasvattajana sekä naisasia- ja raittiusaatevai-
kuttajana. Hänen puolen vuosisadan mittaista elämäntyötään Lahden 
kansanopiston kehittämiseksi, Suomen kansanopistojen aseman va-
kiinnuttamiseksi ja niihin kohdistuvan kiinnostuksen herättämiseksi ja 
vahvistamiseksi pidettiin jo omana aikanaan vapaan kansansivistystyön 
alalla uraauurtavana. Hänelle myönnettiin Suomen valkoisen ruusun 
ritarimerkki tunnustukseksi ansiokkaasta kansansivistystyöstään.1 
Kouluneuvoksen arvon hän sai 70-vuotispäivänään vuonna 1949.2

Suomen kansanopistojen esikuvana olivat Tanskan ja Ruotsin 
kansanopistot, joita oli perustettu 1840-luvulta alkaen. Suomessa 
perustaminen käynnistyi noin 50 vuotta 1889. Suomessa ja Tanskas-
sa maissa lähtökohtana oli tarve kansallisen itsemääräämisoikeuden 
turvaamiseen ja toiminta käynnistettiin, sillä nationalistinen pyrkimys 
edellytti mahdollisimman laajaa ja yhtenäistä kansan tietoisuutta ja 
tukea. Ville Marjomäki on tiivistänyt Nikolai Grundtvigin kansano-
piston perustana olevan ajatuksen, kun hän kirjoittaa, että aktiivi-
nen ja valveutunut kansalaisuus ja isänmaallisuus edellyttivät kansan 



 Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita – 107

LUKU 5

EDLA KOJONEN 

– KANSANOPISTO TYÖNÄ JA ELÄMÄNTAPANA

Anna Halme

Edla Kojonen (1879–1955) tunnetaan suomalaisen kansansivistyk-
sen historiassa työstään Lahden kansanopiston (1893>) opettajana, 
johtajattarena, nuorisokasvattajana sekä naisasia- ja raittiusaatevai-
kuttajana. Hänen puolen vuosisadan mittaista elämäntyötään Lahden 
kansanopiston kehittämiseksi, Suomen kansanopistojen aseman va-
kiinnuttamiseksi ja niihin kohdistuvan kiinnostuksen herättämiseksi ja 
vahvistamiseksi pidettiin jo omana aikanaan vapaan kansansivistystyön 
alalla uraauurtavana. Hänelle myönnettiin Suomen valkoisen ruusun 
ritarimerkki tunnustukseksi ansiokkaasta kansansivistystyöstään.1 
Kouluneuvoksen arvon hän sai 70-vuotispäivänään vuonna 1949.2

Suomen kansanopistojen esikuvana olivat Tanskan ja Ruotsin 
kansanopistot, joita oli perustettu 1840-luvulta alkaen. Suomessa 
perustaminen käynnistyi noin 50 vuotta 1889. Suomessa ja Tanskas-
sa maissa lähtökohtana oli tarve kansallisen itsemääräämisoikeuden 
turvaamiseen ja toiminta käynnistettiin, sillä nationalistinen pyrkimys 
edellytti mahdollisimman laajaa ja yhtenäistä kansan tietoisuutta ja 
tukea. Ville Marjomäki on tiivistänyt Nikolai Grundtvigin kansano-
piston perustana olevan ajatuksen, kun hän kirjoittaa, että aktiivi-
nen ja valveutunut kansalaisuus ja isänmaallisuus edellyttivät kansan 



108 – Kari Kantasalmi ja Mauri Nest (toim.) 

juurruttamista yhteiseksi ja kansalliseksi määriteltyyn kulttuuriin. 
Kulttuurin sisäistäminen mahdollisti kansan omaehtoisen toiminnan ja 
henkilökohtaisen panoksen kansalaiselämän ja yhteiskunnan hyväksi.3 
Tämä kasvatusfilosofia alkoi 1800-luvun lopussa kansanopistojen pe-
rustamisen kautta tarjota päätoimista työtä suomalaisille kasvatuksesta 
ja opetuksesta kiinnostuneille naisille ja miehille. 

Varsinkin Suomessa kansanopistoista muodostui sisäoppilaitos-
muotoisia organisaatioita, joiden työntekijöiltä vaadittiin sitoutumista 
paitsi opetukseen myös talon muihin toimintoihin ja varainkeruuseen. 
Julkinen rahoitus turvattiin lainsäädännöllä vasta 1925. Oppilasrek-
rytointi, opiston yhteiskuntasuhteiden luominen ja vaikuttavuuden 
arvioiminen edellyttivät muunkin henkilökunnan kuin opiston joh-
tajan panosta. 

Edla Maria Kojonen o.s. Tiitinen syntyi 23.6.1879 Mikkelissä. 
Hänen isänsä oli talollinen ja kansanparantaja Otto Tiitinen ja äitinsä 
varakkaan talollisen tytär. Vanhempien omistautuminen lääkinnäl-
le ja hädänalaisten auttamiselle kehitti tyttäressä vahvan sosiaalisen 
omantunnon ja silmää ihmisten ahdingolle. Edla siirtyi kansakoulusta 
Mikkelin suomalaiseen tyttökouluun, josta valmistuttuaan hän otti en-
simmäisen opettajantoimensa kansakoulunopettajana Keski-Suomessa 
Petäjävedellä ylemmässä sekakansakoulussa. Tuomisinaan nuorella 
opettajalla oli rakkautensa Runebergin runouteen ja isänmaahan, usko 
itsekasvatukseen ja vapauteen sekä käsitys siitä, että jokaisen sivistyneen 
suomalaisen velvollisuus oli levittää valistusta niiden keskuuteen, jotka 
olivat jääneet siitä osattomiksi (Vuorio 1975).  

Mikkelin suomalaisen tyttökoulun johtaja, Ida Arppe, oli istut-
tanut nämä aatteet lahjakkaaksi havaitsemaansa tyttöön. Hän halusi, 
että tämä saisi nähdä millaista oli elämä Keski-Suomen metsäkylissä. 
Edla kohtasi ”takamaiden kansan raadannan ja hengennälän”, josta 
Arppe oli hänelle kertonut. Tietämättömyys ja toivottomuus näkyivät 
ennen kaikkea paikkakunnan naisten olemuksessa. Edlan lukuvuotena 
1897–1898 tekemät havainnot tulivat ohjaamaan hänen myöhempää 
opettajan ja kasvattajan työtään.4 Elämäntyönsä Lahden kansanopis-
tossa Edla aloitti aikanaan juuri käynnistämällä ”tyttöjen tunnit”, joilla 
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hän ryhtyi opettamaan ja kasvattamaan naisoppilaita ymmärtämään 
mitä yhteiskunta vaati naisjäseniltään, sekä käyttäytymään paremmin. 
Tunnit perustuivat ajatukseen ”naisen tehtävästä elämää suojelevana ja 
kohottavana voimana.”5 Leena Koski on määritellyt sekä naisen että 
talonpojan aseman ja yhteiskunnallisen roolin suorastaan suomalaisen 
kansansivistystyön ydinkysymyksiksi. Maaseudun talonpoikais- ja työ-
väennaisten yhteiskunnallisen aseman vahvistamisen keinoksi alettiin 
nähdä lastenkasvatus- ja kodinhoitotaitojen kehittämiseen keskitty-
vä sivistystyö, joka oli osa naisiin kohdistettua kansansivistystyötä.6 
Lahden kansanopisto otti Edlan johdolla tehtäväkseen tämän naisiin 
”kohdistetun kansansivistystyön strategian”7.

Noudattaessaan opettajansa neuvoa ”tutustu oppilaittesi kotioloi-
hin ja varsinkin heidän äiteihinsä” Edla Tiitinen vahvistui käsitykses-
sään, että syrjäseutujen naisista ja erityisesti äideistä oli ryhdyttävä 
huolehtimaan.  He tarvitsivat ”muutakin kuin mitä kirkko tarjoilee”, 
esimerkiksi kirjallisia ja sosiaalisia virikkeitä, tietoa ulkomaailmasta sekä 
aikaa ja voimavaroja itsensä kehittämiseen. Nyt puute, välinpitämättö-
myys, alistuminen ja puurtaminen olivat tehneet elämästä päivittäistä 
selviytymistaistelua. Nuori opettaja yritti auttaa keskustelemalla ja 
lainaamalla naisille lukemista, mutta varmistui samalla organisoidum-
man avun tarpeesta (Vuorio 1975, 80–82). Sivistyneistön ideologisen 
käsityksen mukaan nainen oli kodin sydän ja koti yhteiskunnan sydän. 
Edla uskoi jo nuorena että myös kansan naiset ja kodit olivat tärkeitä 
yhteiskunnan ja Suomen kansan menestyksen kannalta. 

Koululaisia hän tutustutti uudenlaiseen toimintaan opettamalla 
heille runoja, lauluja, piirileikkejä ja kansantanhuja sekä ohjaamalla 
näytelmän varainkeruuiltamaan Keski-Suomen kansanopiston perus-
tamisen hyväksi.8 Tämä oli Edlan ensiaskel yhteiskunnallisen osallis-
tumisen tiellä. Sivistyneistön naiset olivat aktivoituneet1800-luvun 
jälkipuolelta lähtien kansalaistoimintaan hyväntekeväisyyden ja aatteel-
listen joukkoliikkeiden piirissä. Mikä sekin oli luonteeltaan pääasiassa 
hyväntekeväisyyttä ja kansanvalistusta eli hoitotyötä ja kasvatusta kotia 
laajemmissa yhteyksissä.9 
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Petäjäveden lukuvuoden päätyttyä Edla siirtyi 1898 Helsingin 
suomalaiseen jatko-opistoon kouluttautuakseen suomen kielen, luon-
nontieteen, maantiedon ja laulun opettajaksi. Nikolai Bobrikovin 
nimittäminen Suomen kenraalikuvernööriksi ja Venäjän ajaman yh-
tenäistämispolitiikan tiukentuminen herättivät Edlan kiinnostuksen 
politiikkaan. Hänen näkemyksensä olivat perustuslaillisten puolella.10

Työ- ja elämäntoveriksi

Edla Tiitinen toimi luonnontieteiden opettajana Porvoon yhteiskoulus-
sa, kun hän tutustui alueen suomenkielisten Uusimaa -sanomalehden 
päätoimittajaan, maisteri Rope (Robert) Kojoseen. Tämä oli seudulla 
myös tunnettu raittiuden ja työväenliikkeen kannattajana. Harrastus 
tarttui myös Edlaan, jonka kiinnostus naisasiaan ja näkemys, että 
myös nainen voi harrastaa poliittisia kysymyksiä, sai Rope Kojosen 
näkemään hänessä tulevaisuuden tasavertaisen työtoverin ja puolison. 
Aluksi Edla epäili kykyjään. Toisaalta hän tunsi riittämättömyyttä 
myös naisellisten hyveiden alueella ja asetti vastakkain ”valtiollisten 
pulmakysymysten ja naisasian harrastamisen ja salonkitapojen tun-
temuksen”, jota häneltä puuttui.11 Sivistyneistönaisten ammatilleen 
omistautumiseen ja palkkatyöhön liittyi Anne Ollilan mukaan monia 
vastakkainasetteluja. Naisten oli perusteltava työntekonsa kutsumuk-
sen kautta. Vasta se pyhitti oikeuden hylätä naisen oikea kutsumus, 
äitiys ja perheenemännyys. Tullakseen hyväksytyksi naimattomina 
työssäkäyvinä naisina he korostivat käyttäytymisessään uhrautumista 
ja kurinalaisuutta ja säätelivät tiukasti naisellisuuden osoituksia. Näin 
he uskoivat lunastavansa valitsemansa paikan yhteiskunnan palve-
luksessa.12 Kun Edla arveli, ettei voisi sukupuolensa takia aktivoitua 
vakavasti otettavasti yhteiskunnallisissa kysymyksissä, Rope kirjoitti 
kirjeessään Porvooseen: 

 Päivittelet, ettet ole mies ja harmittelet, että Sinussa on liiaksi 
nai sen pehmeyttä, joka estää Sinua toimimasta, herättämästä ja 
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innostamasta. Eikö liene voiteen haaskausta kuluttaa aivojaan 
semmoisiin ajatuksiin. Pysy naisena, kultaseni, ja kiitä Luojaa siitä, 
mitä olet saanut. Kun kehitämme sitä, mitä meillä on, niin silloin 
voimme jotakin toimittaa. Ja Sinä löydät, jahka aika tulee, kiitollisia 
toimialoja, joissa sinä naisena voit sekä herättää että innostaa. Olen 
jo mielessäni kuvitellut Sinulle toimialoja kodinkin ulkopuolella. 
Täällä Kaakkois-Hämeessä niitä Sinulle tarjoutuu enemmänkin 
kuin yksi ihminen jaksaa ja ennättää.”13 

He menivät kihloihin, kun päätoimittaja oli jo siirtynyt uuteen toi-
meensa Lahden kansanopiston johtajaksi vuonna 1902, ja avioituivat 
kesällä 1903. Onnitellessaan ennen omaa avioliittoaan naimisiin men-
nyttä veljeään Edla määritteli kirjeessä avioliiton päätarkoitukseksi sen, 
että erilaiset luonteet kehittäisivät toisiaan jokapäiväisen yhdessäolon 
kautta14.  Työparina kansanopistossa tämä tapahtui luonnollisesti. Kun 
pariskunta vuosia myöhemmin osti kesäasunnon, josta tuli perheen 
henkinen koti vastapainoksi kansanopistolla sijaitsevalle työsuhdeasun-
nolle, antoi se sille nimeksi Tasavalta15.  

Lahden kauppalassa Edlaa odotti monien roolien täyteinen elämä, 
jossa yksityinen ja julkinen elämänpiiri eivät olleet erotettavissa. Kun 
hän vuosi avioitumisensa jälkeen ryhtyi opettamaan Lahden kansano-
pistossa, hän yhdisti elämässään kaksi sivistyneistön ihannenaisroolia, 
jotka määräytyivät suhteessa avioliittoon ja jotka vielä 1800-luvun 
puolella olivat sulkeneet toisensa pois. Toinen oli naimaton, palkka-
työssä käyvä, ammatissa toimiva nainen ja toinen kodille, lapsille ja 
puolisolle omistautunut perheenemäntä16. Naisille alkoi 1900-luvun 
alussa olla mahdollista yhdistää opettajan työ ja avioliitto. Asetelma 
vaati naiselta kuitenkin tasapainottelua, jottei kumpikaan rooli kärsisi 
ihmisten silmissä.17 Kansanopistossa kaksoisrooli oli luonteva, sillä 
opettajien edellytettiin asuvan opistolla. Kansanopiston valistustyö 
oli yhteiskasvatusta ja eri sukupuolta oleva vastaava kasvattajapari oli 
osa kansanopiston toimintaideaa. Oppilaat, henkilökunta, johtaja ja 
johtajatar muodostivat opistoperheen, jonka vanhempia johtaja ja 
johtajatar olivat. Edla oli äiti opistotalon kummallakin puolella.  
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Edla kirjoitti ennen naimisiinmenoa: ”Rakas Rope! Eikö totta, 
että tahdomme tehdä työtä itsemme ja ympäristömme jalostamiseksi! 
Työtä ei meiltä silloin puutu, ja kun sitä on niin onkin paljon vielä, 
on takeita onnesta!”18 Sivistyneistön ja laajenevan opettaja-ammatti-
kunnan ajattelua seuraten Edla mielsi opettajuuden kutsumukseksi ja 
elämäntehtäväksi, jota toteutettiin isänmaan, kansan ja lähimmäisten 
hyväksi19.  Avioliiton mieltäminen työtoveruudeksi konkretisoitui 
myös johtajan suunnitelmissa Lahden kansanopiston uuden toimitalon 
(valmistui 1904) sisäisestä ilmeestä:
 
 ”Sen [ruokasalin] kalustamista varten hän [arkkitehti Nyström] 

lupasi laittaa piirustukset. Siitä tulisi oikea mallikalusto, josta oppi-
laat saisivat vaikutelmia, miten heidän tulisi kotinsa kalustaa. Hän 
lupasi laittaa sen yksinkertaiseksi, mutta samalla semmoiseksi, että 
se hivelee sekä silmää että kosketusaistia.”20 

Naiset ääneen!

Edlasta tuli opiston opettaja virallisesti keväällä 1904. Hänen soveltu-
vuutensa kansanopistotyöhön pantiin merkille opistolla jo tätä ennen, 
sillä hän järkiperäisti oppilaitoksen työnjakoa ja ohjasi miehensä opetus-
tuntimäärän jakamista siten, että tämän työtaakka keveni. Aluksi hän 
toimi opiston emäntänä, jonka toimenkuvaan kuului taloudenpitoon 
liittyviä vastuu- ja ohjaustehtäviä. Vähitellen lisääntyneen kirjallisuuden 
ja luonnontiedon(eläintieto) opetuksen rinnalla hän aloitti naistentunnit, 
joiden tarkoituksena oli aiemmin mainitun lisäksi harjaannuttaa tyttöjä 
suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa. Nyt hän sai tilaisuuden vaikuttaa 
epäkohtaan, joka oli säilynyt hänen mielessään ensimmäisestä opettaja-
vuodesta lähtien. Kansanopistosta käsin hän uskoi pystyvänsä vaikutta-
maan Suomen naisten aseman ja sivistystason parantamiseen. Osa tätä 
pyrkimystä oli sittemmin hänen aktiivinen toimintansa Lahden kauppa-
lassa naisten äänioikeuden aikaansaamiseksi. Hän organisoi kokouksia, 
joissa perusteltiin tarvetta ja vaatimusta naisten äänioikeudelle.21 
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Opetuksen lisäksi hänen tehtäviinsä kuului oppilaiden henkilö-
kohtainen ohjaus opiston iltamaohjelman valmistamisessa. Opiston 
henkilökunnan ja oppilaiden yhteisissä kokoontumisissa kuultiin 
oppilaiden valmistamia puheita, alustuksia, esitelmiä ja kertomuksia. 
Laatiminen tapahtui opettajien ohjauksessa. Naistenkin tuli uskal-
taa ja osata ilmaista ajatuksiaan perhepiiriä laajemmissa yhteyksissä. 
Kansanopiston johtajan puolisona hänen tuli myös osallistua paikka-
kunnalla erilaisiin tilaisuuksiin ja tarvittaessa edustaa niissä miestään 
ja opistoa. Kirjeissään hän antoi Ropelle niistä tilanneraportteja.22 

 ”Tänään kiivailin työväen kysymyksen ja sosialismin puolesta. Mi-
nä en voinut kuulla puhuttavan sillä tavalla Sinulle niin rakkaista 
asioista. Huomasin itseltäni puuttuvan paljon tietoja taaskin tuon 
keskustelun aikana.”23

Toimikauden 1905–06 kertomuksessa Edlan opetustyön osuus on 
jo kansanopisto-opettajalle ominaisen laaja-alainen: yllämainittujen 
opetusaineiden rinnalle tulevat maantieto, laskento, kasvioppi  sekä 
oikein- ja ainekirjoitus.24 Vähitellen toimintakertomusten laatimiseen 
osallistumisesta tuli myös Edlan työtehtävä. Hän kirjoitti tai sisällytti 
vuosikertomuksiin toisinaan satuja tai kertomuksia, joilla oli luonteen-
kasvatuksellinen opetus. Niiden kautta opistoäiti jakoi elämänohjeita 
opistolaisparvelle. 

Eduskuntauudistuskesänä 1906 Edla Kojonen nimitettiin Lahden 
kansanopiston johtajattareksi.25

Rope halusi puolison harkitsevan suostumustaan huolellisesti 
ennen lopullista päätöstä:

 ”Ajattele sinä nyt tyystin asiaa, voitko ottaa niskoillesi johtajatta-
ren tehtävät. Ota huomioon sisäoppilaitos, puhtaus, ja oppilaiden 
luona käynnit, jota puolta ei myöskään pitäisi lyödä laimin. Niin 
kuin tiedät, tahtoisin minä pitää Sinut kultuseni omalle osalleni ja 
lapsillemme mahdollisimman paljon. Kokonaan en taas tahdo sinua 
opistosta erottaa, koska tiedän harrastuksesi ja taipumuksesi. Punnitse 
nyt tarkoin asiaa ja ilmoita minulle ensi tilassa.”26
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Edla piti järjestelyä käytännöllisenä sekä opiston että parisuh-
teen kannalta. Hänhän asui jo muutenkin opistolla. Kun johtaja ja 
johtajatar olivat aviopari, johtaisi se yhdenmukaisuuteen asioiden 
hoitamisessa sekä edesauttaisi opiston linjan vakiintumista ja loisi 
jatkuvuutta. Mahdollisuus yhdessäoloon johtaja-aviomiehen kanssa 
lisääntyisi ja olisi tiiviimpää yhteisten neuvottelujen ja suunnittelun 
ansiosta. ”Opiston kunnia on sinun kunniasi, sinun kunnia on minun 
kunniani”, totesi Edla miehelleen kirjeessä.27 Johtajattaren toimen otet-
tuaan Edla harvensi hieman opetustaan ja luovutti emännän tehtävät 
sisarelleen Emmi Tiitiselle, joka työskenteli opistossa jonkin aikaa 
kotitalousopettajana.28 Johtajattaren tehtävänä oli kuitenkin toimia 
äitimallina, perheenemäntänä, toiminnanjohtajana, yhteiskunnallisena 
osallistujana ja vaikuttajana sekä yrittäjänä. Nämä roolit sitoivat hänet 
yhä tiiviimmin kansanopiston palvelukseen. 

Kansanopistotyöstä tuli entistä selvemmin elämäntapa. Oli edus-
tettava opistoa ja kansansivistysaatetta ja emännöitävä opistossa vie-
railevia ja esitelmöiviä politiikan, yhteiskunnan, taiteen ja kulttuurin 
vaikuttajia. Opettajatilanne saneli, minkä aineen opetusta johtajatar 
joutui kunakin vuonna hoitamaan. Johtajattarena Edlan tuli myös 
auttaa laatimaan viranomaisille täsmällisiä ja laaja-alaisia raportteja 
opiston toiminnasta, hoitaa ilmoittelua toimintakauden alkamisesta ja 
puhutella kasvatuksellisissa kirjoituksissa ja avoimissa kirjeissä opiston 
entisiä ja tulevia opiskelijoita. Tämä edellytti syvällistä perehtymis-
tä kansanopisto- ja kansansivistysideologiaan ja kykyä tulkita niitä 
oppilaille, talonpoikaisnuorisolle ja heidän kodelleen. Yhteydenpito 
opiskelijoihin oli tärkeää esimerkiksi siksi, että kansanopisto-opettajat 
kokivat tarvitsevansa tietoa oppilaiden todellisuudesta ja oloista ja 
opiston vaikuttavuudesta.29

Edla Kojonen oli voimakkaasti sisäistänyt sen kansanopiston 
luonteenpiirteen, jota M. O. Karttunen on käsitellyt kirjassaan Suo-
malainen kansanopisto 1889–1979. Kansanopiston johtajan vaimo  
ja johtajaparin koti olivat kasvatustyössä malliesimerkin asemassa. 
Niiden tarkoituksena oli edustaa ideaalia perhe-elämää, asumista, 
kotikulttuuria, ajanvietettä ja sosiaalista kanssakäymistä ja johtajan 
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kodin ilmapiirin tuli ulottua koko opistoon. Johtajan perheen läs-
näololla oli kasvattava merkitys Tämän varmistaminen oli erityisesti 
johtajan vaimon tehtävä ja hänen oli pidettävä sitä kutsumustehtävänä. 
Suomalaisen kansanopistoliikkeen tienraivaajasukupolven opintomat-
kalaiset nimesivät usein tanskalaisten kansanopistojen johtajien vaimot 
merkittäviksi esikuviksi johtajien ja kansansivistysteoreetikkojen rin-
nalla. Johtajan vaimon merkityksellisyyttä tähdennettiin ensimmäisten 
suomalaisten kansanopistojen perustamisesta saakka. Johtajan perheen 
kuuluminen opiston elämänmenoon korosti kansanopiston omaperäi-
syyttä kansansivistystyön muotona. viite Karttunen 1979, 30.

Edla Kojosesta kehittyi huomattava grundtviglaisen kansansivis-
tysideologian tulkitsija  ja sen käytäntöön soveltamisen määrittelijä 
Suomessa. Kirjoituksissaan hän piti usein esillä myös naisasian näkö-
kulman. Synteesin kansanopisto- ja kansansivistystyökokemuksesta 
ja kansansivistäjäpersoonan ominaisuuksista Edla loi toimittaessaan 
yhdistetyn opiston 40-vuotistoimintakertomuksen ja muistojulkaisun 
1931 menehtyneestä puolisostaan. Hän aukikirjoitti kirjassaan Lahden 
kansanopiston siihenastisen toiminnan.30 

Kansansivistyksen edistämisen kannalta miehen ja naisen yhteistyö 
oli oleellisen tärkeää, sillä kansan sivistystason parantamiseen tarvittiin 
molempien sukupuolten panosta. Sivistyneistönaisista oli 1800-luvun 
kuluessa tullut keskeisiä kansansivistyksen sisällön ja toteutustapojen 
määrittelijöitä ja kansanopisto toimintaympäristönä soveltui erityisen 
hyvin miehen ja naisen rinnakkaisen yhteiskunnallisen kasvatustyön 
toteuttamiseen. Oppilaiden tuli saada kasvattavia vaikutteita yhtä 
aikaa sekä oman että vastakkaisen sukupuolen taholta. Kansanopis-
toympäristössä oppilaille pyrittiin konkretisoimaan miehen ja naisen 
ihanne-elämänpiirit ja niiden väliset yhteydet. Johtajapari oli esimerkki 
siitä, että mies ja nainen saattoivat toimia aktiivisesti myös samoilla 
yhteiskunnan alueilla ja pyrkiä yhdessä vaikuttamaan asioihin. Kan-
sanopistoyhteisön ideana oli, että vuorovaikutus ajattelevien ihmisten 
kanssa kehitti sielua.31 

Kansanopisto-opettajan työ on kansansivistystyön alue, jota ei 
ole Suomessa tutkittu. Sen sijaan kansakoululaitoksen synnyn myötä 
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muodostunutta kansanopettajuuden ideaa ja kansankoulun opettajien 
työtä on tutkittu eri näkökulmista. Erityisesti on oltu kiinnostuneita 
kansakouluopettajiin kohdistetusta mallikansalaisuuden vaatimuksesta 
ja hänen rool(e)istaan julkisessa yhteisössä. Kansanopisto-opettajilla oli 
kuitenkin erilaisia kytköksiä kansakouluopettajuuteen koulutuksesnsa 
tai aiemman työkokemuksensa kautta ja he selvästi jakoivat kansan-
opettajuuteen liittyvät ihanteet ja vaatimukset. Kansanopistoliike ei 
kuu lunut valtion viralliseen koulujärjestelmään, joten kansanopet-
tajuuden käsite tarjosi tuen johon nojata kansanopisto-opettajan 
ammatti-identiteetin määrittelyssä. Kansanopisto-opettajat näkivät 
tärkeimmäksi eroksi kansanopisto- ja kansakouluopettajuuden välillä 
oppilaiden ikävaiheen, nuoruusiän sekä kansanopiston alkuperäisen 
aatteellisfilosofisen taustan. Toisaalta näiden kahden kansanopet-
tajuuden alan voitiin nähdä edellyttävän ja täydentävän toistensa 
toimenkuvaa. 

Kansanopettajuuteen liitetty mallikansalaisuuden ihanne ulottui 
ihmisenä olemisen tavan kaikille alueille. Hän edusti modernisaatiota, 
ja asianmukaisia tietoja ja taitoja sekä sielullaan että ruumiillaan. Mal-
likansalaisuus oli kokonaisuus, jonka piti ilmetä opettajan ja sittem-
min oppilaan käytöksessä, toiminnassa, elämäntavoissa, hygieniassa, 
puheessa ja muussa ilmaisussa sekä kaikessa esiintymisessä.32

Kansanopisto oli erilainen sosiaalinen ympäristö kuin muut aat-
teelliset organisaatiot, joita Suomeen alettiin perustaa 1800-luvun 
lopussa. Opiskelu suunnilleen puolen vuoden kansanopistokurssilla 
oli päätoimista ja opisto oli periaatteessa sisäoppilaitos. Lahden kan-
sanopiston ei ollut kuitenkaan mahdollista majoittaa opiskelijoitaan 
opistolle alusta saakka. Vasta 1920-luvulla ihanne koko opistoperheestä 
saman katon alla alkoi toteutua Kansanopisto oli kuitenkin ensim-
mäinen laitosmuotoinen kansansivistystyön organisaatio Suomessa. 
viite Tuomisto 1991, 43. Opiston lukujärjestys saneli kuitenkin sen, 
että oppilaat olivat sidottuja opistoyhteisöön koko päiväksi. Tätä 
vaati sosiaalistaminen kansalaisrooliin ja yhteiskuntaan. Samalla kun 
kansanopiston tehtävänä oli vahvistaa pääasiassa talonpoikaiston osal-
lisuutta yhteiskunnassa se myös kasvatti nuorisoa yhteiskunnalliseen 
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kypsyyteen.33 Suomalaisen kansanopettajuuden muotoutumista tutki-
nut Risto Rinne on tiivistänyt kansansivistyksen olleen tarkoitukseltaan 
sekä ihmisystävyyden aatteesta lähtenyttä kansan alimpien kerrosten 
auttamista että ihmistä kurinalaistavaa, kontrolloivaa ja normaalistavaa 
toimintaa.34

Edla oli sitä mieltä, että yhteiskunnallisen tasa-arvon yksi edel-
lytys oli että naiselle ja miehelle kuului samasta työstä sama palkka. 
Maksuperusteena piti olla työkunto eikä sukupuoli. Edla perusteli 
tasa-arvoista palkkausta siten, että naiset ansaitsivat kiitosta myös 
uusien kansalaisten synnyttämisestä ja kasvattamisesta yhteiskuntaan. 
Naisen palkka koitui myös koko perheen hyväksi, kun taas monet 
miehet saattoivat tuhlata suuremmat tulonsa juomiseen eivätkä ne 
päätyisi yhteiseksi hyväksi. Naisten työ ansaitsi tulla noteeratuksi 
samalla palkalla kuin miesten, sillä myös naimattomat naiset edistivät 
työllään yhteiskunnallista hyvää.35 Edlalle palkkauksen eriarvoisuus 
konkretisoitui opettajan työssä, jossa miesopettajille maksettiin kor-
keampaa palkkaa kuin naisille johtuen siitä, että miehillä oli usein 
perhe elätettävänä tai hän joutui palkkaamaan taloustöiden tekijän36. 
Edlan perustelut saivat Ropenkin vakuuttuneeksi tarpeesta tarkistaa 
naisten palkkoja. Kirjeessä hän lupasi vastaisuudessa tukea naisten 
samapalkkaisuuden ajatusta37. 

Edla kirjoitti usein siitä, että naisia tarvittiin tekemään työtä yh-
teiskunnan hyväksi. Heidän piti saada valmiudet ottaa kantaa kotitalo-
udellisiin kysymyksiin ja kantaa vastuuta taloudesta ja ympäristöstä.38 
Edla Kojosen johtamassa marttayhdistys Kipinässä, joka muodostui 
Lahden kansanopiston naisopiskelijoista ja -opettajista, tarkoituksena 
oli kertoa naisten oikeuksista sekä osoittaa naisen aseman epäkohdat 
ja alueet, joiden hyväksi työskenteleminen oli naisen velvollisuus ja 
kansalaiskompetenssin perusta. Naisten tuli kyetä tarkastelemaan ja 
arvioimaan erilaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä naisen ja perheen 
näkökulmasta, jotta yhteiskunta rakentuisi suotuisaan suuntaan. 
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Tee itsesi tarpeelliseksi siinä missä olet

Edla Kojonen tottui alusta asti oman opetustyönsä ja seitsenlapsisen 
perheen emännyyden lisäksi huolehtimaan myös puolisonsa, opiston 
johtajan, työtehtävistä, sillä Rope Kojonen matkusti tiheästi ympäri 
maakuntaa pitämässä puheita ja esitelmiä kansansivistys- ja opistoaat-
teesta. Johtajan edustaessa kansanopistoaatetta julkisuudessa johtajatar 
organisoi perhe- ja opistoelämän yhteensovittamisen ja taloudenpidon 
molemmilla ”puolilla” taloa. Kansalaissodan jälkeen Rope valittiin 
eduskuntaan ja sosiaaliministeriön raittiusosaston päälliköksi. Tämä 
tarkoitti yhä lisääntyvää poissaoloa opistotyöstä ja sitä, että johtajat-
taresta tuli käytännössä opiston johtaja.39 ”On tämäkin avioliitto, 
kun ei saa nähdä ukkoonsa kuin joskus”, päivitteli Edla, kun yhtey-
denpito puolisoon oli kirjeiden varassa. Etäisänä Rope otti kirjeissään 
osaa lasten kasvatukseen ja pohti heidän tarpeitaan, luonnettaan ja 
tulevaisuuttaan. Toisinaan puolisoiden oli järjestettävä kohtaamisia 
johonkin pysähdyspaikkaan saadakseen hoidettua asioita yhdessä. 
Välienselvittelyt, kehnouden, epävarmuuden ja mitättömyyden tunteet 
kanavoituivat kirjeisiin, sillä opistoyhteisössä niiden julki tuominen 
ei ollut mahdollista. Edla halusi välttää ”tyhjää sanakopua”.40 Edla 
tuntuu sisäistäneen voimakkaasti ajatuksen, että opettajan tuli tarkoin 
säädellä käyttäytymisensä lisäksi myös tunteitaan ja niiden ilmaisua 
ja toimia siinäkin suhteessa esikuvana. Omat murheet oli jätettävä 
oppilasyhteisön ulkopuolelle ja niiden näyttämisen sijaan oli esiinnyt-
tävä innostavasti ja myönteisesti.41 Yksinäisyys sai Edlan  tuntemaan 
epävarmuutta oikein elämisestä, vaikka opettikin nuorisoa elämään 
oikein.42 Toisinaan hän kärsi riittämättömyyden tunteista persoonana 
ja työparina suhteessa aviomieheensä, vaikka vastasi käytännössä opis-
ton arjen sujumisesta, opettajien rekrytoinnista ja palkkaamisesta ja 
oppilaiden kutsumisesta.43 Päiväämättömässä kirjeessä hän tuskittelee: 
”Työssäni kodissa olen perin pohjin epäonnistunut, opistotyössäni 
kärsinyt haaksirikon, muissa ’harrastuksissani’ kärsinyt haaksirikon.” 

Tytär Anelma Vuorio on muistelmissaan kuvaillut äitinsä työn-
kuvaa 1920-luvulla. 
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 ”Raskas oli hänen taakkansa ollutkin. Nurkumatta hän oli pitänyt 
kaksinkertaiset tunnit, laatinut opiston työjärjestykset, ylläpitänyt 
kurin, hankkinut Lahden oppikouluista luennoitsijat niihin isän 
aineisiin, joita hän itse ei pätevästi hallinnut. Lapset, koti, vieraat, 
asiakkaat ja oppilaitten monet huolet menivät siinä sivussa.”44

Lahden kansanopistoon kuului varsinaisen puolivuotisen kansanopis-
tokurssin lisäksi kansankorkeakoulu, kymmenviikkoinen kesäkansano-
pisto ja kotitalouskoulu. Edla Kojonen vastasi suureksi osaksi näiden 
kaikkien toimintamuotojen käytännön organisoimisesta, opettajien 
rekrytoimisesta ja opiston sisätilojen kunnossapidosta ja edustavuudesta, 
mikä tarkoitti mittavan viikkosiivousoperaation teettämistä oppilailla. 
Johtajuuteen kuului myös aatteellinen ohjaaminen. Uudet opettajat oli 
perehdytettävä ja totutettava grundtviglaiseen kansanopistoideologiaan. 
Samalla oli pohdittava sitä, miten kansanopiston toiminta-ajatusta tulisi 
soveltaa ja toteuttaa kulloisessakin yhteiskunnallisessa tilanteessa.45 
Myös opiston ulkopuolella oli oltava aktiivinen. Kansanopistotoiminta 
edellytti jatkuakseen määrätietoista yhteyksien luomista paikkakunnan 
seuroihin ja yhdistyksiin, osallistumista julkiseen keskusteluun ajan-
kohtaisista ja paikallisista yhteiskunnallisista kysymyksistä kokouksissa 
ja lehdistössä sekä paikallisten valistusorganisaatioiden perustamista 
ja kehittämistä.46 

Edla Kojosen ajatukset kertovat kansankynttilän uupumuksesta, 
mutta niihin liittyy myös yleisempi, naisten työstä puhumisen tavan 
ulottuvuus. Anne Ollilan mukaan 1800-luvun lopun suomalaisten 
virkanaisten kirjeissä työkuvauksiin liittyi usein huonon omantunnon 
ja riittämättömyyden tuntemisen piirteitä. Teksteissä naiset asettivat it-
seään koskevia vaatimuksiaan entistä korkeammalle tullakseen otetuksi 
vakavasti työntekijöinä ja tunsivat samalla, etteivät yltäneet niihin. Ja 
jos he eivät olleet koko ajan työn touhussa ollakseen hyödyksi, naiset 
tunsivat huonoa omatuntoa.47 Edla Kojosen tyytymättömyydessä 
itseensä kysymys saattoi olla myös siitä, että vapaa kansansivistystyö 
kristalloitui juuri sivistystyötä tekeviin henkilöihin, sillä kansanopisto 
ei ollut viralliseen koulujärjestelmään kuuluva laitos. Epäonnistumisen 
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ja riittämättömyyden tunteet tuntuivat entistäkin raskaammilta, sillä 
ne assosioituvat koko kansanopistoliikkeeseen, joka pyrki vakiinnut-
tamaan ja oikeuttamaan olemassaolonsa suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Organisaationa kansanopisto oli verrattavissa yksityisyritykseen, 
jonka johtaminen vaati tulevaisuuden ennakoimista ja toimintaedelly-
tysten varmistamista. Johtajapari vastasi opiston taloustilanteesta ja ke-
hittämisestä. Edlan tehtäviin kuului arvioida henkilökunnan osaamista, 
työtehtäviä ja rekrytointitarpeita. Ratkaisujen toteuttamiseen hän 
sai usein etäohjeita Rope Kojoselta.48 Koska kansanopisto-opettajan 
työehtoihin kuului asua opistossa, oli yksityiselämän ja työn erottami-
nen käytännössä mahdotonta. Jukka Rantala on kansakouluopettajia 
koskevassa tutkimusartikkelissaan todennut, että jotkut kansakouluo-
pettajat alkoivat vähitellen 1900-luvulla asettaa reunaehtoja opetustyön 
ulkopuolelle suuntautuvalle aktiivisuudelleen koulunsa ympäristössä.49 
Kansanopisto-opettajalle tämä ei ollut mahdollista.

Sivistys – olemassa olemisen tapa

Edla Kojosen näkemyksen mukaan kansalaissivistys oli kutsumusasia. 
Kutsumus oli vain herätettävä. Hän tiivisti käsityksensä sanoihin: 
”Tee itsesi tarpeelliseksi siinä, missä olet.”50 Ihminen tarvitsi tuekseen 
tietoja ja taitoja, eli valistusta sekä luonteen ja käytöksen jalostamista 
tarkoittavaa sivistystä onnistuakseen tässä tehtävässä.  Halu ja pyrkimys 
noudattaa tätä kehotusta käytettävissä olevin keinoin oli sivistystä. 
Kansanopisto-opettajan tehtävänä oli elämänkokemustaan hyödyn-
täen esiintyä esimerkkinä, panostaa läsnäoloon ja vuorovaikutukseen 
ja valmentaa nuorta kohtaamaan todellisuuden vaatimukset. Häneltä 
vaadittiin nuorison, sen aseman ja ajan hengen tuntemusta. Jokaisessa 
ihmisessä piili pohjalla ihmisyys. Kansanopisto-opettajan tehtävä oli 
löytää se ja kehittää sitä.51 Ihanteet itivät todellisuudesta ja erityisesti 
kansan ja isänmaan tarpeista. Ne tarkoittivat näkökulmaa elämään. 

Kansanopistotyön kutsumusluonnetta korosti alituinen taloudel-
linen niukkuus ja epävarmuus, jota yritettiin hallita taloudellisuudella 
ja säästäväisyydellä.
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Helmikuussa vuonna 1931 Edla teki opintomatkan Tanskan, 
Ruotsin ja Norjan kansanopistoihin. Sen tarkoituksena oli vaikutteiden 
saaminen ja hyödyntäminen omassa opistossa. Matka tarjosi hänelle 
tilaisuuden luoda itsenäisesti suhteita pohjoismaisiin kansanopistoihin 
ja kollegoihin. Tähän mennessä hän oli ollut pääasiassa emännöivä-
nä osapuolena. Nyt hän otti itse vastuuta pohjoismaisten suhteiden 
luomisesta ja suomalaisen kansanopiston edustamisesta.52 ”Tuntuu 
niin kummalta, kun ihmiset [epäselvä sana] ja kohtelevat kuin ym-
märtäisivät jotain ja kuuntelevat pieniä mielipiteitäni, jopa – kuten 
näyttää – arvonannolla – kuin tasaväkistä.”53  

Saadessaan etäisyyttä opistokotiin ja uusia vaikutteita isäntä-
opistoista Edla suistui pohtimaan kirjeissään ongelmia, joita syntyi 
nuorisokasvattajan työn ja äitiyden yhdistämisestä. Omien lasten 
kasvattaminen ei ollut niin ihanteellista kuin oppilaiden. Edla arveli 
lastensa kanssa kohtaamiensa ristiriitojen johtuvan näiden kapinoin-
nista opistoympäristön vaatimuksia vastaan. ”Ehkä väsymys tuo esille 
tuon aina alla piilevän surun, kun en tunnu missään täyttävän sitä 
mittaa, minkä te minuun nähden asetatte.” Hän koki saavansa lapsil-
taan moitteita kasvatuksestaan ja syytöksiä siitä, etteivät he kokeneet 
elämänsä sujuneen suotuisasti.54 Edla vertaili myös oman opistokodin 
oloja tapoihin, joilla johtajan asuminen oli kiertomatkan opistoissa 
järjestetty. Hän havaitsi, että johtajan viihtyminen pohjoismaisissa 
opistoympäristöissä oli pyritty turvaamaan. Tila ja rauha heijastuivat 
merkittävästi työssä jaksamiseen. Kun kaikilla perheenjäsenillä oli tilaa, 
vaikutti se asunnon terveellisyyteen ja asukkaiden hyväntuulisuuteen. 
Se oli työvireen, opiston ilmapiirin ja luentojen laadun kannalta olen-
naista. Edla kärsi ”epäonnistumisen tuskallisesta tunteesta”. Hänen 
mielestään aineellisetkin edellytykset työssä menestymiselle oli tur-
vattava. Nyt hän ja perhe olivat ”kotipuolia”, sillä hän ei ollut voinut 
täysipainoisesti luoda kotia opistolle.55  

Edlasta tuli virallisesti Lahden kansanopiston johtaja syksyllä 
1931, kun Rope Kojonen kuoli pitkään sairastettuaan. Vaikka hän oli 
vuosikymmenet suvereenisti ja menestyksellisesti käytännössä vastan-
nut maan eturivin kansanopistoihin kuuluvan opiston toiminnasta, 
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suhtautui opiston miesvaltainen johtokunta epäilevästi naisen voimava-
roihin johtaa pohjoismaisen kansanopistoliikkeen suurimpiin kuuluvaa 
laitosta.56 Muistelmissaan Anelma Vuorio arvioi nimityksen olleen 
ainutlaatuinen, vaikka se perustuikin Rope Kojosen toivomukseen.
 
 ”Tämä oli todella uskaliasta. Edla Marialla ei ollut akateemista 

loppututkintoa. Hän oli nainen. Hänellä oli neljä alaikäistä lasta.
 Kuitenkin, siunaus seurasi häntä. Opiston oppilasmäärä nousi 

hänen johtajakaudellaan, sen talous kohentui, maine kasvoi. Edla 
Mariasta tuli kouluneuvos.”57

Johtajuus tarkoitti, että kokonaisvastuu oppilaitoksesta siirtyi Edlal-
le. Hänen oli nyt vastattava hallinnosta ja taloudesta, ja sovellettava 
asiantuntemustaan käytäntöön.  Hänen tuli olla niin toiminnan- kuin 
pedagoginen johtaja ja säilyttää yhteiskunnan muutoksista huolimatta 
muistissa alkuperäinen grundtviglainen sivistyskäsitys ja toiminta-aja-
tus. Hänen opetuksensa painottui entistä enemmän naisasiaan ja naisen 
elämän eri alueisiin.58 Edla Kojonen yhdisti myös kansansivistyksen 
ja kristillisen elämänkatsomuksen läheisesti toisiinsa.59

60-vuotishaastattelussaan Kotiliesi-lehdessä kesällä 1939 Edla 
Kojonen määritteli ominaisuuksia, joiden avulla kansanopistotyö-
tä saattoi tehdä menestyksellisesti: oli oltava täsmällinen ja tarpeen 
mukaan tiukka, mutta myös leppoisa, myötämielinen, ystävällinen, 
leikillinen ja uuttera. Myös suoran yhteyden luominen jokaiseen op-
pilaaseen oli oleellista. Henkilökohtainen vuorovaikutus oppilaiden ja 
opettajien välillä oli voimavara, joka takasi opistosta kertovan sanoman 
myönteisyyden.60 

Talvi- ja jatkosota rajoittivat Lahden kansanopiston toimintaa. 
Puolustusvoimat ottivat Lahden kansanopiston rakennuksen käyttöön, 
joten kansanopiston oli organisoitava toimintansa väliaikaisissa tiloissa 
Hollolassa. Sodan jälkeen, vuodesta 1945 lähtien, äitinsä rinnalle 
apulaisjohtajaksi astui poika Martti Kojonen. Liki 70-vuotiaan Edla 
Kojosen opetusaineet ja vastuualueet olivat toimintakertomuksen 
1948–49 mukaan kansanrunous, tähtitieto, geologia, lastenhoito ja 
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kotikasvatus, itsekasvatus ja arkielämän siveysoppi, naisten tunnit, 
hartaushetket ja marttayhdistys Kipinän johtaminen.61 
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LUKU 6

OSUUSTOIMINTANAINEN HEDVIG GEBHARD 

– YHDESSÄ ASIASSA EPÄONNISTUNUT

Riitta Mäkinen

Osuustoimintaliike, jonka suomalaisina ”isänä ja äitinä” muistetaan 
Hannes ja Hedvig Gebhard, nähtiin alkuvuosikymmeninään paitsi 
taloudellisena, myös sivistyshankkeena. Kummassakin tarkoituksessa 
se menestyi hyvin. Hedvig Gebhard olisi halunnut osuustoiminnan 
myös naisten sivistykselliseksi ja taloudelliseksi aktivoijaksi, mutta 
siinä hän kutakuinkin epäonnistui. 

Tässä artikkelissa käsitellään osuustoimintaa kansansivistyksen 
muotona sekä Hedvig Gebhardin omaa roolia osuustoimintaliikkeessä, 
varsinkin hänen vuosien 1907–1910 kirjoituksiaan naisten innosta-
miseksi. Kun naisten osuus niin jäseninä kuin luottamushenkilöinä 
jäi vähäiseksi, esittelen sekä Gebhardin omia päätelmiä ongelmasta 
että vaihtoehtoisia selityksiä.

Herätys kansankohottajaksi

Hedvig (o.s. Silén, 1867–1961) ja Hannes Gebhard (1864–1932) 
kuu luivat 1880-luvun ihanteelliseen nuorisoon, joka omaksui aatteek-
seen fennomanian.1 Juuri 1860-luvulla syntyi ja 1880-luvulla astui 
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areenoille opiskelijapolvi, josta tuli paljon kansakunnan vaikuttajia, 
”suomalainen mahtipolvi”2. He halusivat itselleen tavanomaista sää-
tyläisuraa ja perheenhoitoa suuremman elämäntehtävän, mieluiten 
tavalla tai toisella ”kansan kohottamisessa”, kuten silloin sanottiin.

Hedvig Gebhard oli teini-ikäisenä saanut turkulaisessa kauppias-
kodissaan naisasiaherätyksen. Liberaalit ja suhteellisen vauraat vanhem-
mat, kasvuvuodet monen veljen keskellä ja poikatytön luonne antoivat 
hyvän pohjan reippaaseen esiintymiseen. Turussa oli ruotsinkielinen 
tyttökoulu, mutta kun mikään koulu Suomessa ei vielä valmistanut 
tyttöjä ylioppilastutkintoon, Hedvig pääsi tyttölukioon Tukholmaan. 
Kesälomalla 19-vuotiaana hän teki pitkän kiertomatkan Suomessa 
hiukan vanhemman tyttöserkkunsa kanssa. Silloin ruotsinkielinen 
turkulaisneito sai ensimmäisen tuntuman suomenkieliseen Suomeen 
ja maalaisrahvaaseen. Kajaanissa hän myös kohtasi Hannes Gebhardin. 
Kiinnostus varmaan virisi, mutta lähemmin nuoret tutustuivat syksyllä 
1889, kun Hedvig aloitti opinnot Helsingin yliopistossa. Hän oli 19. 
nainen, joka opiskelua varten sai erivapauden sukupuolen perusteella3.

Gebhardit olivat niin leimallisesti työpari, että Hedvig Gebhardia 
osuustoimintanaisena ei voi käsitellä kertomatta hänen miehestään. 
Hannes Gebhard oli saanut fennomaanisen herätyksen Oulussa, jossa 
hän kävi ruotsinkielisen lyseon. Rakastuttuaan Hedvigiin hän käännytti 
tämänkin suomenmieliseksi. Kyse ei ollut vain kielestä, vaan laajem-
minkin yhteiskunnallisesta asennoitumisesta, juuri pyrkimyksestä 
”kansan kohottamiseen”.

Kielipoliittisesti Gebhardit eivät koskaan olleet jyrkkiä. Hannes 
Pohjois-Suomessa kasvaneena oli kaksikielinen, Hedvigin suomesta 
ei koskaan tullut aivan täysiveristä. Käännynäisfennomaaneille tyy-
pilliseen tapaan Hannes ja Hedvig käyttivät keskenään ruotsia, mutta 
lapset kasvatettiin ensisijaisesti suomenkielisiksi. 

Hannes Gebhard, nuori historian tohtori, ja ylioppilas Hedvig 
Silén avioituivat helmikuussa 1891. Avioliitto ei heti katkaissut Hed-
vig Gebhardin opintoja, mutta muodolliset yliopisto-opinnot jäivät 
lopultakin vähiin. Varmaan yhtä paljon Hedvig oppi kahdessa eri 
naisten keskustelupiirissä, jossa osanottajat tietoisesti ja systemaat-
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areenoille opiskelijapolvi, josta tuli paljon kansakunnan vaikuttajia, 
”suomalainen mahtipolvi”2. He halusivat itselleen tavanomaista sää-
tyläisuraa ja perheenhoitoa suuremman elämäntehtävän, mieluiten 
tavalla tai toisella ”kansan kohottamisessa”, kuten silloin sanottiin.

Hedvig Gebhard oli teini-ikäisenä saanut turkulaisessa kauppias-
kodissaan naisasiaherätyksen. Liberaalit ja suhteellisen vauraat vanhem-
mat, kasvuvuodet monen veljen keskellä ja poikatytön luonne antoivat 
hyvän pohjan reippaaseen esiintymiseen. Turussa oli ruotsinkielinen 
tyttökoulu, mutta kun mikään koulu Suomessa ei vielä valmistanut 
tyttöjä ylioppilastutkintoon, Hedvig pääsi tyttölukioon Tukholmaan. 
Kesälomalla 19-vuotiaana hän teki pitkän kiertomatkan Suomessa 
hiukan vanhemman tyttöserkkunsa kanssa. Silloin ruotsinkielinen 
turkulaisneito sai ensimmäisen tuntuman suomenkieliseen Suomeen 
ja maalaisrahvaaseen. Kajaanissa hän myös kohtasi Hannes Gebhardin. 
Kiinnostus varmaan virisi, mutta lähemmin nuoret tutustuivat syksyllä 
1889, kun Hedvig aloitti opinnot Helsingin yliopistossa. Hän oli 19. 
nainen, joka opiskelua varten sai erivapauden sukupuolen perusteella3.

Gebhardit olivat niin leimallisesti työpari, että Hedvig Gebhardia 
osuustoimintanaisena ei voi käsitellä kertomatta hänen miehestään. 
Hannes Gebhard oli saanut fennomaanisen herätyksen Oulussa, jossa 
hän kävi ruotsinkielisen lyseon. Rakastuttuaan Hedvigiin hän käännytti 
tämänkin suomenmieliseksi. Kyse ei ollut vain kielestä, vaan laajem-
minkin yhteiskunnallisesta asennoitumisesta, juuri pyrkimyksestä 
”kansan kohottamiseen”.

Kielipoliittisesti Gebhardit eivät koskaan olleet jyrkkiä. Hannes 
Pohjois-Suomessa kasvaneena oli kaksikielinen, Hedvigin suomesta 
ei koskaan tullut aivan täysiveristä. Käännynäisfennomaaneille tyy-
pilliseen tapaan Hannes ja Hedvig käyttivät keskenään ruotsia, mutta 
lapset kasvatettiin ensisijaisesti suomenkielisiksi. 

Hannes Gebhard, nuori historian tohtori, ja ylioppilas Hedvig 
Silén avioituivat helmikuussa 1891. Avioliitto ei heti katkaissut Hed-
vig Gebhardin opintoja, mutta muodolliset yliopisto-opinnot jäivät 
lopultakin vähiin. Varmaan yhtä paljon Hedvig oppi kahdessa eri 
naisten keskustelupiirissä, jossa osanottajat tietoisesti ja systemaat-
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tisesti harjaannuttivat esiintymis-, argumentaatio- ja väittelytaito-
jaan.4  Vastaavanlaiset keskustelupiirit levisivät sittemmin maalais- ja 
työläisnuorison itsekasvatukseen5. Osallistuminen Hanneksen töihin 
varsinkin uudessa kustannusosakeyhtiö Otavassa sekä seurustelu libe-
raali-fennomaanien Valvojan piirissä merkitsivät Hedvigille näkö- ja 
tietopiirin laajenemista.

Sivistysorganisatsioni ei riitä – taloudellinen on varmempi

Gebhardien ensimmäinen lapsi syntyi vasta muutaman vuoden päästä 
häistä, ja sitä ennen he ehtivät tehdä opintomatkan Berliiniin. Hannes 
oli saanut stipendin maatalouden tilastointiin tutustumiseksi ja Hed-
vig toimi hänen tutkimusapulaisenaan. Samalla kuunneltiin luentoja 
yliopistossa ja erityisen mielenkiintoisiksi osoittautuivat luennot pien-
viljelijöiden osuustoiminnasta.

Kun Gebhardit olivat taas Suomessa, Hannesta pyydettiin luen-
noimaan osuustoiminnasta kansakoulunopettajien lomakursseille. 
Tämä kurssi vuonna 1896 oli ensimmäinen laatuaan. Opettajat eri 
puolelta maata saivat yliopistollisia virikkeitä jakaakseen niitä taas 
eteenpäin. Siinä sivussa tuli myös ulkopuolisia, eliittiinkin kuuluvia 
kuulijoita.6 Toinen väylä kertoa osuustoiminnasta oli julkaisu Maan-
viljelijöiden yhteistoiminnasta ulkomailla. Sitä puolisot tekivät yhdessä, 
mutta pelkästään Hannes mainittiin tekijänä.

Varsinainen osuustoimintaidean läpimurto tapahtui 1899. Siitä 
tuli osa sivistyneistön nostattamaa henkistä vastarintaa, joka oli reaktio-
ta keisarin antamaan helmikuun manifestiin. Manifestissa ilmoitettiin 
Suomen autonomia rajoituksista.

Hanneksen agitoi mukaan tuttava Mikael Johnsson (vuodesta 
1907 Soininen). Tällä oli idea ”kulttuuriorganisatsionista”, joka toimisi 
myös kansan järjestäytymisväylänä siinä tapauksessa, että venäläiset 
valtaisivat koko julkisen hallinnon. Gebhard epäili, että sivistysteema 
ei riitä laajojen joukkojen mobilisointiin. Sitä paitsi venäläiset voisivat 
helposti kieltää poliittiseksi miellettävän sivistysorganisaation. Sen si-
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jaan taloudellisesti hyödyllinen järjestäytynyt yhteistyö saisi mukaansa 
laajemmat joukot. Kylistä ja pitäjistä se voisi ulottua keskusliikkeiden 
kautta valtakunnan tasolle. Tällainen rakennelma olisi vahva voima 
sekä taloudellisena että yhteiskunnallisena liikkeenä.

Gebhardin ja Johnssonin keskustelu käytiin helmikuisena pyrypäi-
vänä Hattulan Parolassa, missä Gebhardit asuivat tilapäisesti. Johnsson 
vaati Gebhardia tuomaan ajatukset yliopiston ylimääräisille luennoille. 
Luennot yliopistossa olivat siis toistamiseen väylä, jolla Hannes ja 
hänen kanssaan luentoja kirjoittanut Hedvig Gebhard levittivät osuus-
toiminnan ideaa. Aatteen organisatoriseksi tueksi perustettiin saman 
vuoden syksyllä Pellervo-Seura. Vajaat kaksi vuotta myöhemmin tuli 
voimaan osuuskuntien toimintaehtoja säätelevä osuustoimintalaki ja 
päästiin siis perustamaan juridisesti päteviä osuuskuntia.7

Osuustoiminta taloudellisena ja sivistyksellisenä ideana

Osuustoiminta ei ennen Gebhardin esiintymisiäkään ollut Suomessa 
täysin tuntematonta. Työväestöllä oli joitakin osuuskauppoja ja maa-
seudulla muutamia osuusmeijereitä. Maalaisväestö oli kautta aikojen 
hoitanut yhdessä ja järjestäytyneesti myllyjä, nuottia ja kaskimaita. 
Ja tietysti taloudellinen yhteistoiminta oli varakkaampien käytössä 
osakeyhtiöiden muodossa.

Osuustoiminnan ideana on, että pienistä summista saadaan yhteen 
liitettyinä riittävä pääoma jonkin tuotantoa tai kulutusta palvelevan 
organisaation perustamiseksi ja varustamiseksi. Periaatteisiin kuuluu, 
että organisaatiota hallitaan jäsen ja ääni -mallilla, kaikilla jäsenillä on 
vaikutusmahdollisuus ainakin periaatteessa, hyöty lankeaa käytön, 
ei sijoitetun pääoman mukaisesti ja jäseniä palvellaan tasapuolisesti, 
esim. asuinpaikasta riippumatta. Yhteenliittyminen tuottaa mitta-
kaavaetuja, jotka ovat usein suhteellisesti merkittävämpiä pien- kuin 
suurtuottajille. Näin osuustoiminta edistää erityisesti vähävaraisempien 
kansalaisten vaurastumista. Ympäri maailmaa se on ollut ja on keino 
pitää pientuottajien ja -kuluttajien puolia suuryrityksiä vastaan.
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Osuustoiminnan eettinen ja sivistyksellinen luonne on välillä vah-
vempi, välillä taas enemmän taustalla. Perustamisvaiheissa ja kriisikoh-
dissa korostuu osuustoiminta inhimillisen yhteistyön muotona. Tämä 
pätee, olipa kyse sadan vuoden takaisesta tehdaskaupungin osuuskau-
pasta tai tämän vuosituhannen haja-asutusalueen vesiosuuskunnasta. 
Toiminnan vakiinnuttua se pyörii ilman että omistusmuotoa ja sen 
aatepohjaa välttämättä paljoakaan ajatellaan. Mutta 1900-luvun alku-
kymmeninä osuustoiminnan aatteellisuus oli esillä erityisen vahvasti, 
koska toiminta oli uutta ja koska kansakunta eli yhteiskunnallista ja 
poliittista murrosvaihetta.

Helmikuun manifesti mobilisoi sivistyneistön mobilisoimaan 
kansaa. Toki tähän oli pohjaa fennomaanisessa liikkeessä, mutta nyt 
energia moninkertaistui. Kansavalistusta ei tarvittu vain kansan itsensä 
hyväksi, vaan kansakuntakokonaisuuden. Esivallan kansallisuudel-
lahan ei ole niin väliä sille, joka kuuluu syrjäytettyyn köyhälistöön. 
Mutta tilanteessa, jossa johtokerros halusi kaikkien kansankerrosten 
nousevan suomalaisen kansakunnan tueksi, rahvasta ei voitu pitää 
vain alamaisina. Myöhempää sanastoa käyttäen, objekteista piti kas-
vaa subjekteja. Osuustoiminnan lisäksi tätä tavoitetta ajoivat mm. 
kiihtyvä kansakoulujen perustaminen, nuorisoseuraliike ja Martta-jär-
jestö. Ehkäpä 1900-luvun alkupuolen moniin kuntajakoihin vaikutti 
osaltaan se, että niiden myötä tiedettiin hallintoon osallistuvien, siis 
aktiivisten kansalaisten määrän moninkertaistuvan. Työväenliikekin 
palveli kansalaistaitojen kehittymistä ja jäsentensä irrottautumista 
alamais-asenteesta, vaikka eliitin silmissä se radikalisoiduttuaan oli 
yhteiskunnallinen uhka. Osuustoiminnan porvarilähtöiset rakentajat 
näkivät oman kansanliikkeensä myös sosialismin ehkäisijänä, sitoihan 
sen osallisensa yhteiseen talousjärjestelmään.

Jokainen osuuskunta tarvitsee jäsenkokoukset ja hallituksen. 
”Pännätöihin” tottumattomista kansanmiehistä alkoi kouliintua jär-
jestäytyneet muodot ja liiketoiminnan perusteet hallitsevia luottamus-
henkilöitä. Tämä oli arkisempi puoli osuustoiminnan sivistystehtä-
vää. Henkisempään puoleen voi laskea innostusta, itseluottamusta, 
yhteistyövalmiutta, eettistä kehitystä, tarpeentyydytyksen siirtämistä 



 Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita – 131

etäisemmän päämäärän hyväksi ja tunnetta kuulumisesta kansan-
liikkeeseen. Hannes Gebhardin visio taloudellisesta rakennelmasta 
ja yhteiskunnallisesta edistyksestä toteutui; aatteellinen innostus ja 
taloudellinen kasvu vaikuttivat vastavuoroisesti.

Myös Johnssonin ideoima ”kulttuuriorganisatsioni” toteutui 
tahoillaan eli kansalais- ja kotiopintoliikkeenä eri järjestöjen opin-
tokerhoissa. Niiden mittakaava oli kuitenkin paljon pienempi kuin 
osuustoimintaliikkeen.

Rouvan piiloinen valistustyö 

Pellervo-Seura perustettiin syksyllä 1899, ja puheenjohtajaksi tuli 
Hannes Gebhard. Isähahmo, joka vähän sattumalta on tutustunut 
osuustoiminta-aatteeseen ja sitten käynnistää sen omassa maassaan 
tai maakunnassaan, on yleinen ilmiö ympäri maailmaa.

Hedvig Gebhard lähti mukaan täysillä, mutta näkymättömästi. 
Hannesta kielitaitoisempana hän tunsi paremmin ulkomaiset osuus-
toimintajulkaisut. Pellervo-Seura solmi heti suhteet ulkomaisiin si-
sarorganisaatioihin ja kansainväliseen osuustoimintaliittoon ja niitä 
hoiti  Hedvig Gebhard. Hän oli käytännöllinen ja organisointikykyi-
nen ja näitä avuja tarvittiin, kun osuuskuntia todella alettiin perustaa 
kiihtyvään tahtiin ja niille valtakunnallisia keskusliikkeitä, kuten Valio, 
Hankkija ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto. 

Vuonna 1900 perustettiin Pellervo -lehti. Talonpojille oli aiem-
minkin yritetty julkaista omia maatalouslehtiä, mutta vasta Pellervo 
sai laajan levikin, pian parikymmentä tuhatta. Lehti oli halpa ja sitä 
markkinoitiin miltei aggressiivisesti. Hedvig sai toimittaakseen sen 
ruotsinkielisen laitoksen ja hoiti alkuun paljon myös suomenkielisen 
lehden asioita. Näin toteutui visio, joka hänellä oli ollut opiskelemaan 
lähtiessään: kirjoittava nainen. Lisäksi Pellervo-Seuralla oli paljon 
muuta julkaisutoimintaa, vuosikirjoja, ohjekirjasia, tilastoja, joita 
Hedvig Gebhard hoiti ensin melkein yksin, sitten toimihenkilöiden 
työtä ohjaten.
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Eräs varhaisten vuosien kirjallinen hanke oli kirjanen Papit ja 
maanviljelijöiden osuustoiminta. Siinä kuvattiin ulkomaisin esimerkein, 
kuinka papit voivat edistää seurakuntansa henkistä ja taloudellista tilaa 
tukemalla osuustoimintaa. Hedvig kirjoitti ruotsiksi ja joku suomensi 
käsikirjoituksen, joka julkaistiin molemmilla kielillä. Kirjoittajaksi oli 
merkitty Eräs osuustoiminnan ystävä.

Hannes Gebhard lähetti käsikirjoituksen yhteiskunnallisesti val-
veutuneelle papille Elis Bergrothille tarkoituksessa saada häneltä esipu-
he, mutta ei paljastanut kirjoittajaa ja suomeksi kirjoittaessaan välttyi 
ilmaisemasta tämän sukupuolen. Kirjoittajan paljastuminen naiseksi 
olisi ilmeisesti voinut olla ongelma. Esipuhe saatiin ja Hedvigin nimi 
mainittiin sentään Pellervo-Seuran vuosikertomuksessa.  Helsingissä 
järjestetyillä Pellervon Päivillä, monen sadan hengen opastus- ja hen-
gennostatustilaisuudessa, Hannes muisti kiittää Hedvigiä, hieman 
verhotusti, ja kehotti miehiä tuomaan seuraavalla kerralla mukanaan 
myös puolisonsa.

Kansanedustajaksi ja osuustoimintapuhujaksi

Eduskuntauudistusta valmistellessa ajatus yleisestä äänioikeudesta sai 
vauhdilla ilmaa siipien alle. Toisia epäilytti äänioikeuden antaminen 
koulusivistystä vailla oleville, toisia naisten vetäminen politiikkaan. 
Nämä kuitenkin toteutuivat ilman suuria kampanjoita, sen jälkeen 
kun kansan yhteinen suurlakko oli koettu 1905. 

Gebhardit olivat poliittisesti lähinnä vanhasuomalaisia, mutta 
ilmaisivat kantansa vasta kun kerättiin ehdokkaita eduskuntavaaleja 
varten. Tällöin kumpikin lähti Suomalaisen Puolueen ehdokkaaksi. 
He eivät kuitenkaan olleet puolueaktiiveja, jo siksi, ettei osuustoiminta 
saisi puolueleimaa. Kuten monet fennomaanit, Gebharditkin olivat 
hetken aikaa olleet kiinnostuneita sosialismista. Hedvig hyväksyi 
sosialidemokratian, ainakin sellaisena kuin sitä edusti esimerkiksi 
Miina Sillanpää. 
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Kumpikin Gebhard tuli valituksi ensimmäiseen yksikamariseen 
eduskuntaan 1907 ja näin heistä tuli maailman ensimmäinen kansan-
edustaja-aviopari. Hajotusvaaleja oli tiheään ja Gebhardit luopuivat 
kolmansien vaalien koittaessa. Suomen itsenäistyttyä Hedvig palasi 
eduskuntaan Kokoomuksen kansanedustajana.

Hannes oli seurusteluaikanaan kaavaillut tasaveroista ja vuorovai-
kutuksellista kahden henkisen työn tekijän aviosuhdetta. Käytännössä 
Hedvigille lankesi nimettömän avustajan osa, kunnes tuli aika astua 
rinnakkain eduskuntaan. Miehelle tilanne oli ristiriitainen; periaat-
teessa hän kannatti naisemansipaatiota ja sen lisäksi todella tarvitsi 
puolisonsa asiantuntevaa työtoveruutta. Toisaalta hän oli tottunut 
siihen ajatukseen, että vaimo huolehtii kotipiiristä ja toimii miehen-
sä tukena, ei itsenäisesti. Nämä elementit yhdistettynä Hanneksen 
ailahteleviin mielentiloihin ja horjuvaan terveyteen johtivat elämän 
varrella vaikeisiin aviollisiin ristiriitoihin. 

Kansanedustajan asemassa Hedvig Gebhard ei enää voinut jäädä 
nimettömäksi Pellervo-Seuran toimijaksi. Olisipa ollut omituista, 
jos ei ennen uuden eduskunnan avajaisia pidetyillä Pellervon Päivillä 
naiskysymys osuustoiminnassa olisi ollut esillä, ja nimenomaan Hed-
vig-rouvan esittelemänä.

”Naiset ja osuustoiminta”
 
Tästä keväällä 1907 pitämästään esitelmästä Hedvig Gebhard muokka-
si parin vuoden päästä artikkelin osuustoiminnan kymmenvuotis-juh-
lakirjaan sekä pienen taskuun sopivan kirjasen Naiset ja osuustoiminta 
(Pellervo-Seura 1910)8.

Argumentoinnissaan Gebhard lähti liikkeelle kahdesta aukto-
riteetista: Pellervo-Seuran puheenjohtaja, siis kirjoittajan aviomies, 
sekä Suomessakin kansantajuisesta kansantalouden oppikirjastaan 
tunnettu ranskalaisprofessori Charles Gide, olivat korostaneet naisten 
osuutta osuustoiminnan menestyksessä. Hedvigin mielestä naisten 
osallistuminen yhteiskunnallisiin liikkeisiin oli tähän asti ollut vähäistä, 



134 – Kari Kantasalmi ja Mauri Nest (toim.) 

lukuun ottamatta raittius- ja työväenliikettä. Pellervon Päivillekin on 
enimmillään osallistunut 58 naista 1200 osanottajan joukossa. – Kum-
mankin Gebhardin sanankäytössä esiintyi usein herätyspuhujien tapaan 
kiertelemätöntä moitetta kuulijoille ja kumpikin osasi olla sangen 
teräväkielinen.

Hedvig Gebhard kuitenkin oletti, että tiedon lisääminen herät-
täisi myös kiinnostuksen. Hän kertoi Rochdalen kankureista, jotka 
perustivat menestyksellisen osuuskaupan. Hän kertoi myös osuustoi-
mintaliikkeen kasvusta Englannissa. Siitä hän pääsi osuustoiminnan 
tarkoitukseen, jonka kiteytyksiä kirjasessa korostettiin kursiivilla:

 Osuustoiminta on ihmisten yhteenliittymistä yhteisen taloudellisen 
päämäärän saavuttamiseksi keskinäisen avunannon, keskinäisen työn 
kautta. 

 Osuustoiminta tahtoo nostaa vähäväkisiä, pelastaa heidät yksinäi-
syydestään, yhdistää heidät yhdeksi, suureksi voimaksi.

 Osuustoiminta perustuu siveellisille periaatteille.

Pelkät taloudelliset tulokset eivät selitä osuustoiminnan elinvoimaa, 
selvitti Hedvig Gebhard edelleen. Joidenkuiden ajanmukaisten mei-
jerien tai kauppojen perustaminen tai joku penni lisää tuloihimme 
ei olisi voinut 

 ”saada osakseen sellaista uhrautuvaa innostusta, ei sytyttänyt luot-
tamusta ihmisjoukoissa melkein kaikissa maailman maissa. […] 
Ei, seikka on se, että osuustoiminta taloudellisen tarkoitusperänsä 
ohella myöskin tahtoo saada ihmiset paremmiksi ja onnellisemmiksi, 
korottaa heitä siveellisesti ja yhteiskunnallisesti.”9

Siveellisyydellä hän tarkoitti suunnilleen samaa kuin nykyaika eetti-
syydellä. Hedvig Gebhard havainnollisti sitä selostamalla, että yleensä 
liikemaailmassa on tunnuslauseena ”jokainen yksiksensä”, ”veli veljeä 
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vastaan” tai ”katsokoon kukin eteensä”. Osuustoiminnassa taas on 
tunnuslauseena ”yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta”. Tarvitaan 
varsinkin yksimielisyyttä, uskollisuutta, yhteistuntoa ja keskinäistä 
luottamusta sekä rehellisyyttä ja järjestystä.

Osuustoiminnan merkitystä juuri naisille Hedvig Gebhard esitteli 
esimerkein. Osuuskassat ”antavat meille rahaa kaikenlaisiin laajen-
nuksiin ja parannuksiin maanviljelyksessämme. Ne opettavat meidän 
miehillemme järjestystä ja täsmällisyyttä liikeasioissa sekä saavat heidät 
tekemään arviolaskuja.” Kun kassat eivät ota jäsenikseen juoppoja, on 
tapahtunut, että juomari on raitistunut, koska se on ollut ainoa tapa 
päästä osalliseksi osuuskassan tuottamista eduista. Meijerit taas ovat 
vapauttaneet naiset kirnuamisesta ja takaavat säännöllisen meijeritilin 
– olkoonkin että sen perii mies. Munanmyyntiosuuskunnat sopivat 
erityisen hyvin naisten toimintapiiriin.

Vahvimmin Hedvig Gebhard esitteli ”naisten omana” osuuskaup-
poja ja muistutti, että ne myyvät vain taattua laatutavaraa sekä jakavat 
voitto-osuuksia. Jälleen hän siteerasi ulkomaisia auktoriteetteja, kuten 
Englannin naisten osuustoimintaliiton puheenjohtajaa: ”Uskon, että 
osuustoimintanaisen elämä on sekä laventunut että syventynyt ja että 
moni muuten ehkä piiloon jäämään joutunut huomattavakin kyky 
juuri siten on päässyt täysin kehittymään. Monelle sitä kaipaavalle mie-
lelle on avautunut tie eteenpäin pyrkimiseen, kehityksen ja työhön, ja 
itse liikekin on tullut paljoa rikkaammaksi juuri niitten hiomattomien 
ihmisjalokivien kautta, joita olemme löytäneet.”

Englannissa ja sen esikuvan mukaan monessa muussakin maassa 
oli tosiaan erityinen Naisten osuustoimintaliitto. Lopuksi Hedvig 
Gebhard pohtii monen sivun mittaisesti, olisiko sellaisen perustaminen 
paikallaan Suomessakin. Hän päätyy kielteiseen lopputulokseen. Eng-
lannin naisten osuustoimintaliitto on kyllä saanut paljon aikaan, mutta

 ”eivätkö toisaalta meidän osuuskuntamme ja muut järjestömme 
voi toimia sen hyväksi, että naisten kesken samoin kuin miesten-
kin joukkoon leviää tietoa osuustoiminnallisista aatteista? Ja eikö 
toisaalta naisten sekä työkyky että harrastus osuustoimintaan voi 
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kantaa yhtä kauniita hedelmiä yhteistyössä miesten kanssa ja samaan 
järjestöön kuuluen?”10

Suomalaisessa osuustoiminnassa vaikutti jo muutamia naisia ja oli 
olemassa yksi nimenomaan naisten osuuskunta, lyhyttavaroita myyvä 
Osuuskauppa Aitta Helsingissä. Ahvenanmaan munanmyyntiosuus-
kuntaa johti nainen. Toisekseen, Suomessa naiset olivat jo tottuneet 
yhteiskunnalliseen yhteistyöhön miesten kanssa, eduskuntaa myöten. 
Ja Suomessa osuuskuntien jäsenyys on avoin kaikille, aviovaimoja ei 
suljettu pois, kuten jossain muualla.

Hedvig Gebhard toivoi lisää naisia osuuskuntien hallintoon, 
naisten aktiivista osallistumista osuuskuntien kokouksiin ja sitä, että 
naiset ”pitävät korkealla osuustoiminnan aatteellisia periaatteita ja 
uskoa suureen aatteeseen ja sen sisältämään voimaan”.

Gebhard ei ollut uskonnollismielinen, mutta hän käytti monissa 
kirjoituksissaan melkein kristillistä sanastoa. Kenties hän koki, että 
osuustoiminta välitti kristillisiäkin arvoja paremmin kuin silloinen 
kirkko. Jos Charles Taylor olisi kirjoittanut Autenttisuuden etiikkansa 
1900-luvun alussa eikä sen lopussa, Hedvig Gebhard olisi hyvinkin 
voinut tuntea filosofissa sukulaissielun. Sirpaloitumisen, itsekeskei-
syyden, välineellistämisen, rajoittamattoman kapitalismin ja valtioby-
rokratian ylivallan tilalle tarvitaan rehellisyyttä itselle, pitkäjänteistä 
sitoutumista, kansalaisten yhteistoimintaa sekä eettisiä lähtökohtia 
kunnioittavaa tekniikkaa.11

Huomionarvoista on, että Gebhardit eivät olleet nykysanaa käyt-
täen ”hörhöjä”, ihanteellisia haaveilijoita. He nimenomaan vaativat 
osuuskunnilta taloudellista rationaalisuutta ja kannattavuutta; muu-
ten osuustoiminta ei voisi palvella tarkoitustaan. Rationaalisuuteen 
sisältyi kaikkien jäsenten osallisuus. Taylorin pohdinta ”vanhan maa-
ilmanjärjestyksen mukana menetetty tunne kuulumisesta tiettyyn 
asemaan pitää ehkä korvata sitä voimakkaammalla ja henkisemmällä 
tunteella osallisuudesta”12  kuvaa tarkoittamattaan myös osuustoimin-
nan merkitystä sääty-yhteiskunnan murtuessa ja markkinatalouden 
levitessä maaseudulle. – Yhteenliittymisen ja osallisuuden idea on 
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kuitenkin mahdollisuus vieraantumisen ja syrjäytymisen uhkaamille 
myös 2000-luvulla.

Taylorin tapaan Hedvig Gebhard myös tunnisti arvojen moni-
naisuuden. Yhdellä ainoalla opilla ja sanomalla ei voi edistää naisasiaa. 
Kunkin yksilön on itse ratkaistava tapansa olla nainen perheessä ja 
yhteiskunnassa.13 

Osuustoiminta menestyi, mutta ilman naisaktiiveja

Kaunis näyte osuustoiminnan sekä maattomien maansaannin vai-
kutuksesta ovat ne pari kirjettä, jotka ovat tallentuneet Hedvig Geb-
hardin arkistoon hänen vanhoilta päiviltään. Kirjeiden lähettäjä oli 
kiteeläinen vanhaisäntä W. I. Alhainen. Gebhardit olivat tutustuneet 
mieheen vuonna 1899 silloisessa kesänviettopitäjässään Kalvolassa. 
Silloin Alhainen oli aikuiseksi ehtinyt torpan poika suuren kartanon 
mailla ja kokenut jo paljon torpparielämän epäkohtia. Hannes Geb-
hard välitti niitä Valvoja-lehden kautta julkisuuteen sillä seurauksella, 
että kartanon isäntä uhkasi torppaa häädöllä. Tästä Alhaiset pelasti 
Pellervo-Seuran arvovaltainen lakimies. 

W. I. Alhainen oli älykäs mies, jota myöhemmin käytettiin kan-
sanluokkansa edustajana muutamassa valtionkomiteassa. Hannes 
Gebhard järjesti erään ystävänsä kanssa hänelle maatilan Kiteeltä 
ja takasi lainan. Alhaisen perhe kasvoi ja isännästä tuli järjestö- ja 
osuustoiminta-aktivisti, kertaalleen kansanedustajakin. ”Olen vielä 
osuuskassan hallituksen puheenjohtaja, meijerin varapuheenjohtaja 
sekä lisäksi kansakoulun johtokunnan puheenjohtaja, puhelinosuus-
kunnan puheenjohtaja, Palovakuutusyhdistyksen varapuheenjohtaja”, 
hän kirjoitti kuulumisistaan Hedvig Gebhardille vuonna 1945.14 

Luettelo tuo mieleen Hella Wuolijoen Niskavuoren Heta -näytel-
män sen kohdan, jossa pitäjän napamiehet tuovat tiedon kunnallisneu-
voksen tittelistä Akustille, entiselle Niskavuoren rengille. Ansioluettelo 
lukuisten paikallisorganisaatioiden johtotehtävistä muistuttaa kovasti 
Alhaisen esittämää. Näytelmäkirjailija Hella Wuolijoki ja Hedvig 
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Gebhard olivat tuttavia muun muassa Yleisradion kautta.  Gebhard 
kuului hallintoneuvostoon ja Wuolijoki oli radion johtaja. Vuonna 
1954 valmistunut näytelmä on hyvinkin voinut saada kimmoketta 
juuri Alhaisen elämäntarinasta.

Kehitys oli kulkenut, kuten Gebhardit ja hengenheimolaiset 
olivat kaavailleet. Torppareista ja renkipojista oli tullut päteviä isän-
tiä. Joistakuista oli tullut myös paikallisia johtajia, joskin harvemmin 
kuin kantatalojen isännistä. Ratkaiseva tapahtuma niin W. I. Alhaisen 
kuin Muumäen Akustin elämässä oli oman tilan saanti. Siten juuri 
osuustoiminta oli tukenut pientilojen selviämistä, jopa vaurastumista.

Mutta millainen oli emäntä Alhainen ja hänen suhteensa osuus-
toimintaan? Voi olla, että hän ennen 1930-luvulla tapahtunutta kuo-
lemaansa kuului johonkin Kiteen osuuskaupan elimeen, ja melkoisella 
todennäköisyydellä marttoihin, mutta tuskinpa muihin hallituksiin tai 
johtokuntiin. Naisten emansipatorinen kehitys, joka näytti mahdolliselta 
1907 ja 1910, jäi todellistumatta. Naisia ei juuri näkynyt sen enempää 
osuuskunnissa kuin muissakaan kansalaisten organisaatioissa, paitsi 
nimenomaisissa naisjärjestöissä kuten martoissa, maatalousnaisissa ja 
lotissa. Eduskunnassakin naisedustajien luku laski: ensimmäisessä edus-
kunnassa se oli 19, alimmillaan eli vaalikaudella 1930–1933, vain11.

Selityksiä ja ristiriita varhaisten valtiollisten 
oikeuksien kanssa

Naiset saattoivat kotipiirissä suhtautua osuustoimintaan myötämie-
lisesti, mutta osuuskuntien kokouksissa ja luottamustehtävissä heitä 
nähtiin ani harvoin. Tämän Hedvig Gebhard joutui toteamaan julki-
sesti viimeistään vuonna 1925. Miksi näin oli käynyt? Hän tilitti asiaa 
Osuustoimintalehdessä löytäen kolme selitystä: Ensinnäkin, naiset ovat 
individualisteja ja tahtovat säilyttää vapautensa. Toiseksi, milloin naiset 
kuitenkin liittyvät yhteen, heihin vetoavat ensisijaisesti sellaiset ihan-
teet kuin raittiustyö ja rauhanaate. Osuustoiminta arviolaskelmineen, 
tilinpäätöksineen ja liikeperiaatteineen ei viehätä. Kolmanneksi syyksi 
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Hedvig Gebhard päätteli sen, että naiset yleensä ajattelevat yksityistalo-
udellisesti eivätkä vielä ole oppineet ajattelemaan kansantaloudellisesti.

Hedvig Gebhard periaatteessa vastusti erillistä naisten osuustoi-
mintaliittoa, mutta mietti, oliko sellaisen torjuminen sittenkin ollut 
erehdys.” Ainakin olisi ilmeisesti valistustyötä pitänyt suorittaa ehkä 
aivan erityisin keinoin.” Edelleen hän propagoi kykenevien naisten 
valintaa osuuskuntien luottamustehtäviin.15

Hedvig Gebhard moitti naisia individualismista suhteessa järjes-
tettyyn yhteistoimintaan, mutta tavallaan hän oli individualisti itsekin. 
Hän oli omakohtaisesti herännyt niin naisasiaan kuin osuustoimin-
ta-aatteeseen ja toiminut molemmilla saroilla menestyksekkäästi. 
Ilmeisesti hänen oli muiden kohdalla vaikea nähdä muita kuin yksilöstä 
johtuvia syitä. ”Rakenteellisista syistä” ei 1920-luvulla keskusteltu. 
Seuraavalla vuosikymmenellä Gebhardin toimiessa Suomalaisen Nais-
liiton puheenjohtajana hänen naisasia-asenteensa kyllä terävöityivät 
ja hän alkoi nähdä naisia syrjivän asetelman koko yhteiskunnassa. 
Mutta 1925 hän siis vielä uskoi, että vika on nimenomaan naisten 
omissa ajattelutavoissa. 

2000-luvulla voi nähdä, että ainakin yksi nimenomaan osuustoi-
mintaan liittyvä syy naisten osallistumattomuuteen oli henkilöjäsenyys. 
Periaatteessa henkilökohtainen, ei perhe- tai tilakohtainen jäsenyys 
oli tasa-arvoistava ajatus. Käytännössä tapahtui kuitenkin niin, että 
perheeseen otettiin vain yksi henkilöjäsenyys osuuskuntaa kohden ja 
perinteen painosta isännälle. Muu olisi merkinnyt suorastaan mie-
hen häpeää. Ehkä kaikkein edistyksellisimmissä perheissä saatettiin 
osuuskaupan jäsenyys ottaa emännän nimiin maallakin, kaupunkien 
OTK-laisissa osuuskaupoissa vähän useammin. Mutta esimerkiksi 
osuusmeijerin jäsenyys oli isännän nimissä, vaikka navettatyön tekivät 
naiset. 

Toisekseen, oikeastaan kukaan muu kuin Hedvig Gebhard ei pro-
pagoinut naisosallistumista. Muut osuustoimintaideologit, muutaman 
Pellervon Päivien puheenvuoron jälkeen myös Hannes Gebhard, olet-
tivat puheissaan ja kirjoituksissaan kuin itsestään selvästi, että asioita 
hoitavat osuustoimintamiehet. Vasta 1930-luvun lopulla eräs SOK:n 
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toimihenkilömies suositteli naistenkin valitsemista osuuskauppojen 
hallituksiin. Rohkenipa hän ottaa puheeksi senkin, että hallituksen 
miesjäsentä voi kyllä kirpaista, jos hänen tilalleen tulee nainen; se 
ikään kuin heikentäisi väistyvän arvoa miehenä.16

Menettely, jonka ensin OTK ja sitten SOK ottivat käyttöön 
naisten aktivoimiseksi, oli erilliset naistoimikunnat ja nimenomaan 
naisille suunnattu kuluttajavalistus. Tämä oli ”niitä erityisiä keinoja”, 
joita Hedvig Gebhard 1925 mietiskeli, kun miesten ja naisten yhteinen 
toiminta ei ollut edennyt.

Vasta 1990-luvulla naiset alkoivat osallistua pellervolaisen osuus-
toiminnan luottamushenkilöhallintoon. Vuosina 1999–2003 Peller-
vo-Seuran erityinen Hedvigin hengessä -projekti muokkasi puheen-
vuoroin, seminaarein ja julkaisuin osuustoimintakentän strategioita 
ja ennen kaikkea ajatusmaailmaa ja niin, ettei naispuolista tai nuorta 
osallistujaa enää pidetä kummajaisena. Samalla korostettiin osuus-
toiminnan eettisiä periaatteita ja muistutettiin, että osuustoiminnalla 
olisi suuremmat mahdollisuudet toimia kansalaisten vaikutusväylänä, 
kuin mitä toistaiseksi oli käytössä. Yksi toimenpiteistä oli teettää 
näköispainos Hedvig Gebhardin Naiset ja osuustoiminta -kirjasesta ja 
jakaa sitä eri yhteyksissä.17

*

Suomen naiset saivat täydet valtiolliset oikeudet ensimmäisinä maail-
massa, vuonna 1906. Uuden Seelannin naisten äänioikeus ilman vaa-
lioikeutta oli toteutunut jo 1893. Varhaisuutta on selitetty kumman-
kin maan sijainnilla paikastaan taistelevassa periferiassa sekä naisten 
merkityksellä valtaelinkeinossa, pienviljelysvaltaisessa maataloudessa. 
Isäntä ja emäntä muodostivat toisiaan täydentävän työparin, jol-
loin yhtäläinen äänioikeuskin tuntui luontevammalta kuin sellaisissa 
kaupungistuneemmissa maissa, joissa työn- ja elämänpiirien jako on 
ollut jyrkempi.18 Naisten tärkeän panoksen maatilan hoidossa luulisi 
johtaneen heidän osallistumiseensa myös kasvavissa maataloudellisissa 
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organisaatioissa. Mitä muita selityksiä, kuin Hedvig Gebhardin vuonna 
1925 antamat, voidaan löytää sille, että näin ei käynyt?

Mieleen tulee Raamatun vertaus kylväjästä, jonka siemenistä 
osa putosi kallioperälle, jossa oli vain ohut multakerros. ”Ja mitkä 
kallioperälle kylvettiin, ovat niin kuin ne, jotka, kun kuulevat sanan, 
heti ottavat sen ilolla vastaan, mutta heillä ei ole juurta itsessään, vaan 
he kestävät ainoastaan jonkun aikaa.” Sittenkin naisten yhteiskunnal-
lisen osallistumisen perinne oli ohut. Kirkon- ja kuntakokouksissa 
tai yhteismyllyjen neuvotteluissa oli käynyt vain maata omistavia 
isäntiä. Tasa-arvoistuminen eduskuntauudistuksen yhteydessä oli ollut 
valtiolliseen tilanteeseen eli autonomiataisteluun liittyvä pyrähdys19. 
Patriarkaaliset henkiset ja taloudelliset rakenteet olivat vielä kovin 
vahvat ja niitä kohti palattiin pian. Aktiivisten naisten ratkaisuksi 
tulivat omat järjestöt. Vastaavasti työväestö kehitti omat organisaa-
tionsa kaikille elämänalueille osuusliikkeistä ja pankeista teattereihin. 
Valtaorganisaatioissa heillekään tuskin olisi ollut tilaa toimia, sillä 
myöhempää termiä käyttäen, ”porvarillinen hegemonia” jyräsi siinä 
missä miehinenkin.

Hedvig Gebhard olisi suosinut kaikkien kansalaisten yhteistoi-
mintaa yhteisissä organisaatioissa, mitä hän perusteli erityisesti Naiset 
ja osuustoiminta -kirjasessa. Vähitellen hän kuitenkin taipui naisten 
erillistoimintaan ja -organisaatioihin. Kansan ja erityisesti naisten 
kohottaminen oli päätavoite, mutta parhaan keinon pettäessä reaa-
lipoliitikko Gebhard oli valmis turvautumaan vaihtoehtoon, vaikka 
vähemmän mieluisaan. Ja realismihan ei tarkoita ihanteettomuutta. 
”Eteenpäin ja ylöspäin” oli hänen suosikkisanaparinsa, joutuessaan 
vielä yli 80-vuotiaana haastateltavaksi.

Samantapaisia kysymyksiä, siis pidetäänkö tietty pyrkimys puh-
taana vai otetaanko käyttöön toiseksi paras vaihtoehto, ovat varmas-
ti pohtineet monet muutkin kansansivistäjät. Rohkaisevaa on, että 
tarpeeksi pitkällä aikavälillä alkuperäinenkin pyrkimys voi toteutua.
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LUKU 7

SANTERI ALKIO 

– NUORISOSEUROJEN KASVATUSJOHTAJA

Seppo Niemelä

Santeri Alkion (1862–1930) pojasta tuli ylioppilas vuonna 1921. 
Tämä sai isän pohtimaan elämäänsä päiväkirjassaan: ”...minä en saa-
nut koskaan jalallani astua oppikoulun pyhäkköön. Isäni kuolema 
oli minun ylioppilastutkintoni. Minun oli heti tartuttava aisoihin ja 
ruvettava vetämään isäni perhettä vastamäkeen. Eikä se hellittänyt 
oikeastaan ennen kuin 24 vuoden kuluttua.” ...”Kun minua tahdo-
taan polkea, halveksia, silloin ”ent. maakauppias” palaa. Mutta olen 
siitä ylpeä. Olen, vakuutan sen, käynyt rehellisenä miehenä läpi sen 
koetuksen ja kasvatuksen ... Joskus ajattelen, että kohtalo juuri tahtoi 
näin ... Minä tiedän nyt, mitä on itsekasvatus, mitä omavoima, mitä 
rehellinen tahto.”1

Mietteet tiivistävät tahtoa karaisseen Alkion nuoruuden elämän-
tilanteen. Opintielle pääsy olisi edellyttänyt todistuksen varattomuu-
desta. Sen pitäjän rovasti kieltäytyi kaksikin kertaa antamasta. Syyksi 
on epäilty oppineen köyhälistön pelkoa. Santeri joutui olutjuopotte-
luun taipuvaisen isänsä kuoleman jälkeen nuorena tarttumaan tämän 
Laihialle kolmen tien risteykseen perustaman maakaupan ohjaksiin, 
työhön, josta hän ei erityisesti pitänyt siihen liittyvän ”luonnottoman 
spekuleeraamisen” vuoksi. Iloa toi kaupan yhteydessä pieni kirjaosasto.
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Vuoteen 1898 Aleksander Filanderin nimeä kantanut Alkio koki 
elatusvastuun lisäksi muutenkin kovia. Hän joutui hautaamaan neljä 
sairaalloista lastaan ja 10 vuoden yhteiselon jälkeen heidän äitinsä 
Susanna Serafiina os. Mannilan. Toinen avioliitto kylän kansakoulun 
opettaja Anna Augusta Faleniuksen kanssa kesti koko Alkion elämän 
ajan ilmeisen onnellisena. 

Mies ei kolhuista lannistunut, vaan kehitti kauppatoimen ohella 
lukemisen ja itsekasvatuksen avulla sivistyksen, jonka turvin hän 
toimi sittemmin näkyvissä tehtävissä. Itse hän ilmoitti ammatik-
seen kirjailijan; taiteellisesti tunnustetuinta tuotantoa ovat romaanit  
Mennyt, Puukkojunkkarit ja Murtavia voimia. Useimmat novellit ja 
romaanit syntyivät aatteellisen kasvattajan kynästä; ”en voi hillitä 
itseäni panemasta jotakin sotivaa tendenssiä”. Kuvaava esimerkki on 
nuorisoseuran vaikutusta kylän elämään kuvannut Uusi aika. Maa-
henkeä ilmentää Jaakko Jaakonpoika. Juoppohullu ajaa raittiusasiaa. 
Tuhannet lehtiartikkelit siilautuivat joko nuorisoseuraa käsitteleviksi 
kirjoiksi (Nuoriso ja elämä, Nuorisoseurakirja) tai yhteiskunnallisiksi 
teoksiksi (Maalaispolitiikkaa I ja II, Yhteiskunnallista ja valtiollista). 
Alkion ajattelua vuoden 1918 tuskaisten tapahtumien keskellä tilittää 
kirja Ihminen ja kansalainen. 

Alkio antoi panoksensa useisiin aikansa aatteisiin, tärkeimpinä 
raittius-, nuorisoseura-, kansansivistys- ja kansanopistoaatteet (mm. 
Ilmajoen kansanopiston kannatusyhdistyksen sihteerinä), kotiseututyö, 
osuustoiminta, työväenaate sen wrightiläisessä muodossa ja maalaisliit-
toaate sen isähahmona. Alkio oli koko myöhemmän aikuisen ikänsä 
sanomalehtimies, ensin Pyrkijän (vuodesta 1890) ja sitten Ilkan (vuo-
desta 1906) päätoimittajana. Poliitikoksi hän kasvoi nuorsuomalaisena 
ja samaistui sen taiteilijaryhmään ja Nuoren Suomen piiriin myös kirjeen-
vaihdon kautta. Ajan myötä nuorsuomalainen kulttuuripolitiikka ei riit-
tänyt. Hän ei hylännyt kulttuurinäkemystään, mutta laajensi sen toisen 
nuorsuomalaisen Kyösti Kallion kanssa talousohjelmalla maalaisliitoksi. 
Merkittävintä toimintaa valtiomiehenä oli hänen näkyvä vaikutuksensa 
yhtenä tasavaltataistelun kärkimiehenä. Valtioneuvoston jäsen hän oli 
kerran saadakseen sosiaaliministerinä aikaan itselleen rakkaan kieltolain.
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Alkio ei lausunut nuorisoseuraliikkeen syntysanoja, mutta hän 
kohosi nopeasti sen aatteelliseksi ja nykykielellä kasvatusjohtajaksi 
suosittuna puhujana ja Pyrkijän päätoimittajana. Lehden nimen syynä 
oli Alkion mukaan se, että kun maassa on jo yksi Valvoja ja yksi Vartija, 
tarvitaan myös Pyrkijä, jota ne voivat valvoa ja vartioida. 

Alkion aatetausta

Alkion aatteiden tausta ja hänen saamansa vaikutteet ovat tuoneet 
päänvaivaa tutkijoille. Ajatukset ovat kansallisista liikkeistä ja poh-
joismaisesta kansansivistyksestä tuttuja, mutta vaikutusyhteyksiä on 
vaikea osoittaa. Alkio ei itse asiaa helpota. Akateemisen koulutuksen 
puute näkyy siinä, että hän lähteisiin viittaamatta julistaa sitä, mitä 
on lukemisestaan, kirjeenvaihdostaan ja keskusteluistaan ymmärtä-
nyt. Tulkintojen variaatiota kuvaa, että jotkut ovat nähneet hänessä 
tolstoilaisen2, elämäkerran kirjoittaja ongelmallisen uskonnollisen 
persoonallisuuden3, jotkut vapaakirkollisen, jotkut jopa ajan teoso-
fisten ja mystisten oppien4 vaikutusta. Näitä ja muita virtauksia Alkio 
paneutuvasti esitteli kirjoituksissaan. Silti ne eivät avaa ajattelun ydintä. 
Ongelma johtuu ennen muuta siitä, että varhaisen suomalaisuusliik-
keen aatteellinen sisältö tunnetaan huonosti.

Yksi harvoja Alkion omia viitteitä hänen aatteellisiin vaikuttei-
siinsa on Pyrkijässä vuonna 1916 julkaistu kirjoitus, jossa hän kertoo 
pitäneensä Agathon Meurmania, tätä vanhana konservoitunutta ”Kan-
gasalan karhua” mielikuvituksensa jättiläisenä 1880-luvulta alkaen. 
Syynä ovat Meurmanin suomentamat ja Alkion lukukirjaksi tulleet J. 
V. Snellmanin kirjoitukset. Alkio tarkoitti sarjaa vihkoja ”Kirjoituksia 
aikakauskirjallisuuden alalta”, jotka hän hankki ja paksuin vedoin 
alleviivasi heti niiden ilmestyttyä. Alkio kirjoitti, että Snellmanista 
oli tullut ”jo verrattain varhain” sellainen persoonallisuus, jota ”en ole 
halunnut enkä tuntenut pystyväni arvostelemaan”. Toinen Alkion kun-
nioittama henkilö oli Yrjö-Sakari Yrjö Koskinen. Alkio oli 17-vuotias, 
kun ihmisyyden ja kansallisuuden yhteensovitusta tutkinut Johtavat 
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aatteet ihmiskunnan historiassa ilmestyi. Meurmanin ja Yrjö-Koskisen 
kunnioitus säilyi silloinkin, kun poliittiset tiet jyrkästikin erkanivat. 

Suomalaisuusliike oli kotimainen versio kansallisuusajattelusta. 
Sen tärkein käynnistäjä oli Johann Gottfried Herder (1744–1803) 
useilla ihmisyys- ja kansallisuusaatteen kehitystä tutkineilla teoksillaan. 
Sata vuotta myöhemmin virikkeistä oli kasvanut koko pohjoisen Eu-
roopan mullistanut ja myös Suomeen vaikuttanut uushumanistinen 
aatteellinen virtaus, jonka keskeinen osa oli kansansivistystyö ja johon 
myös nuori laihialainen elämän- ja maailmankatsomuksensa rakensi. 
Herder oli taustavaikuttaja myös Grundtvigin ajattelussa ja vaikutti 
sitäkin kautta Tanskan lisäksi koko Pohjolaan5. 

Ajan ajatteluun kuului tilinteko uskonnon kanssa. Itsekin kirkon-
mies Herder piti Jumalaa elollisessa ja ehkä elottomassakin vaikuttavana 
sisäisenä muotoavana voimana. Tällaisena Kaitselmus esiintyy myös 
Snellmanin, Meurmanin, Yrjö-Koskisen ja lukuisten heidän seuraa-
jiensa kirjoituksissa. Historiassa ilmenee kehitys kohti ihmisyyttä 
eli yleistä humaniteettia, joka oli Luojan asettama ja takaiskuinkin 
toteutumaan pyrkivä päämäärä. Kehitys ei kuitenkaan ole vääjäämä-
tön, vaan kyseessä on ihmiselle annettu mahdollisuus. Humaniteetti 
ilmenee myös yhä rikkaampina luonnonlahjoina, sielunvoimina ja 
-suuntina. Kaitselmus ei ohjaa maailmaansa niinkään kuninkaiden ja 
sotapäällikköjen, vaan kansojen ja niiden kulttuurin kehityksen kautta.6 
Nuorsuomalaisuudessa eli voimallisena snellmanilainen kansallinen 
kulttuurikäsitys, jonka Alkio täysin omaksui.7 Myöhemmin nuorsuo-
malaiset irtautuivat fennomanian kantaisien aatteista luonnontieteel-
lisemmän näkemyksen hyväksi, mutta yhdistivät suomenmielisyyden 
ja kansanvaltaisuuden. Alkio eli muutoksen mukana, mutta nuorena 
opitut elämänkatsomuksen perusteet säilyivät.

Alkio oli kristitty fennomanian kantaisien tarkoittamassa mie-
lessä. Kaitselmukseen hän viittaa eri yhteyksissä puhumalla ikuisesta 
luovasta voimasta, ikuisen kehityksen laista, historiaa ohjaavan käden 
taikasauvasta, kehityksen luonnonlaista ja luonnon luovasta pakosta. 
Tämän ajankohtaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia olivat mm. isänmaa, 
kansallisuus ja syvien rivien vapaus, kuten Orismalaan kokoontunut 
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Kyrönpiirin juhla sai kuulla. Suurmiesten ja keksijöiden – pitkässä 
listassa mainitaan myös Karl Marx – työn tarkoitus on olla viljelemässä 
Jumalan puutarhaa luovan Jumalan palveluksessa samassa luomisen 
taloudessa.8 

Muiden kansansivistäjien tapaan Alkio pohti sitä, miten toisille 
Jeesus on elämänopettaja ja toisille lunastaja. Molemmissa tapauksissa 
kristinusko on ”oppi elämää varten”. Jumala kutsuu ihmistä palvele-
maan työllä ihmiskunnan hyväksi. Kristityn tulee antautua uudista-
maan yhteiskuntaa. Muuten hän on elämäkohinaa pakeneva pelkuri 
tai ilkeä omanvoiton pyytäjä9. Alkio oli näine näkemyksineen joskus 
vahvassakin jännitteessä aikansa uskonnollisten ja herätysliikejohtajien 
kanssa. Osin taustana oli taistelu nuorten sieluista, jossa Alkio joutui 
puolustamaan nuorisoseurojen toiminnan oikeutusta. Kannantotot 
ovat maltillisia, mutta päiväkirja sai katkerampaakin tilitystä. ”Kävin 
kapinamielelle. Minä lähenen kirkkoa aina, kun en vain käy Laihian 
kirkossa. Mutta siellä ne aina karkottavat minut etäämmälle.” ”Se (ju-
malanpalvelus) oli taas triumfi tyhjyydelle, katkeruuden purkaus valtansa 
menetyksestä, täydellinen todistus pappien hengellisestä kuolleisuudes-
ta, kirkko on aikansa elänyt, kuten kapitalistinen yhteiskuntakin.”10 

Herder oli yksi staattisen historiakäsityksen mullistajista. Hän 
tunnisti sekä kansojen erilaisuuden että historiassa tapahtuvan jatkuvan 
muutoksen, kehityksen ja edistyksen. Molemmista tuli osa kansallis-
ten liikkeiden perusvirettä. Käsitys historiasta jatkuvana edistyksenä 
saa kaunokirjallisen ilmaisunsa 25-vuotiaan Alkion romaanissa Tee-
relän perhe: ”Vihdoinkin alkaa aikakausien välinen taistelu asettua ja 
myrskyävät intohimot löytävät uomansa. Minkä kuohuva elämä on 
tuominnut väistymään, se aikansa taisteltuaan hiljaa ja meluttomasti 
asettuu lepomättäälleen. Mikä elää, sitä vie vauhti eteenpäin, mielessä 
ainaisen edistymisen ajatus.” Historia ja yhteiskunta ovat Alkiolle 
jotakin, jossa ”ikuisen edistyksen jättiläistorvet soivat” ja panevat 
ihmisen kysymään, mitä tämä tietää. Tästä maailmankuvasta kasvaa 
pysähtyneisyyttä ruoskiva asenteellinen uudistaja; kumousta ajamalla 
saadaan hänen mielestään aikaan kumous, mutta ei edistystä eikä 
kansanasian voittoa.11 
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Herderiläisyys muutti kansan valistuksen kohteesta sen lähteeksi; 
kansankulttuuri alkoi ilmentää ihmishengen esikuvaksi käyvää luovuut-
ta12. Ajatukset pohjustivat myöhemmin kansanvaltaa ja ovat Suomeen 
kuljettuaan myös Alkion perusteesejä. Kansankulttuurin omaleimaisuus 
oli pohja, josta kukin kansa voi tuoda rikastuttavan lisänsä yhteiseen 
ihmiskuntaan. Alkion vision mukaan Suomen tulee ”rakentaa voimansa 
kansan kehitykseen, kansan sisäiseen voimaan, kansan kasvatukseen ja 
sellaiseen valtiomuotoon, jossa kansanvaltaa toteutetaan”13. Alkio oli 
kansallinen, Juhani Myllyn sanoin aitokansallinen, mutta häntä ei voi 
moittia ahtaasta tai aggressiivisesta nationalismista, jota hän itsekin piti 
pienten kansojen siveellisenä surmana.14 Alkio korostaa, että sivistys-
elämän tehtävä on kirkastaa oman kansan henki ja kyvyt. Näin se voi 
tuoda ihmiskunnan kulttuurikekoon kansallista ainesta; perimmiltään 
sivistyspyrkimyksellä ei saa olla muuta päämäärää kuin ihmiskunnan 
onni. ”Kukin kansa virittää äänensä ihmiskunnan suuressa konsertissa, 
innostuneena oman tehtävänsä tärkeydestä ja yhteissoinnun viehät-
tävästä ihanuudesta”.15 Tässäkin Alkio muiden fennomaanien tavoin 
seurasi Herderin viitoittamaa tietä: kaikkien kulttuurien tulee kehittyä 
täydellisyyteensä, jotta ihmiskunta voisi kehittyä kaikinpuolisesti.16  

Kansallisuusaate pani erityisen painon kasvatukselle, sivistykselle 
ja kansansivistykselle. Sivistys ei tuolloin tarkoittanut elitististä hienos-
telua, vaan se oli Pauli Siljanderin17 kuvaamaan tapaan uuden luomista, 
olemassa olevan ylittämistä ja parempaan pyrkimistä. Näin Alkiokin 
sen näki: sivistys on ”veljeyttä synnyttävä, kansakuntain elämää pa-
rantava, uudistava ja voimistava mahti, luomisen väkevä vipusin.” 
”Kaikki sivistystaistelu tarkoittaa vanhan, yli-ikäisen hävittämistä ja 
uuden luomista”. Itsestään selvää on, ettei sivistys ole ”sivistyneiden” 
yksinoikeus. Alkio jyrisee, ettei ”kukaan ole syntynyt maailmaan si-
vistysoikeudettomana.”18 Sivistys kuuluu jokaiselle, myös ja erityisesti 
kansan syville riveille. Päiväkirjaan syntyy 25.7.1905 hänelle tyypilli-
nen pohdinta: ”Kun persoonallisuuksia ehditään kasvattamaan, tulee 
ilmiömaailma myös ihmisluonteiden alalla lukemattomasti monistu-
maan. Kukin suorittaa taipumustensa mukaisia tehtäviä. Useimmat 
tehtävät ovat tieteellistä tai taiteellista laatua.” 
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Itsekasvatusta tutkinut Kirsti Sivonen kokoaa johtopäätöksissään 
kasvatuksen käsiteperheeksi, jonka osia ovat vieraskasvatus, itsekasvatus 
ja yhteisökasvatus. Käytän jaottelua Alkion kasvatusajatusten esittelyyn.

Tehdaskasvatuksen kritiikki

Alkion oma koulutus jäi neljään luokkaan kansakoulua. Hän suri 
koulutuksensa puutteita usein. Erityisen hankalaa oli kielitaidon puute 
ja sen mukana riippuvuus suomeksi julkaistusta aineistosta. Tausta sai 
Alkioon toimimaan pontevasti koulutuksen puolesta. Hän teroitti 
nuorisoseuraväelle tiedon ja opin merkitystä. Kysymys oli Suomen 
tulevaisuudesta: ilman kasvatusta ”suunnaton määrä kansallista voimaa 
uinuu kuolleena pääomana kansalaisten povessa”. Kasvatus oli ”yksilön 
ja kansan köyhyyden vastustaminen tärkein apukeino”. Kansakoulu 
joutui vielä tuolloin vanhoillisten hampaisiin ja Alkio käytti kaikki 
keinonsa asian edistämiseksi. Useasti hän pohti kansakoulun opetus-
suunnitelmaa. Yhtä lämpimästi Alkio puhui ammattikoulutuksesta. 
Kaikilla nuorilla tulee olla mahdollisuus saada ”sellaista ammatillista 
opetusta, joka tekee heidät kykeneviksi hyödylliseen työhön ja antaa 
siten elämäntehtävän ja elinkeinon”. Yhtä tärkeää on, että jokainen 
saa työtä.19

Alkio oli ajan sivistysihmisten tavoin kaavamaisen koulutuksen 
ankara kriitikko. Tulilinjalla oli erityisesti sellainen ”tehdaskasvatus”, 
joka ei ota huomioon lasten yksilöllisyyttä. Liian usein ”järjestelmä, 
rautainen järjestelmä surmaa itsenäisyyttä tavoittelevan pyrkimyksen”. 
Koulu toimii kuin juna ratakiskoilla, mikä tekee monesta ”opettajasta 
tunnollisen konduktöörin, joka oivallisesti vie junansa aina oikeaan 
aikaan asemalle”. Alko ei hyväksynyt ”ennätyksiä, joiden arvoa saattaa 
määrätyillä mitoilla laskea”. Syvien rivien noustessa kasvaa esiin ”yksi-
löitä omine persoonallisine haluineen, taipumuksineen ja tarpeineen”. 
Kaavoihin valava koulu ”vääntelee epätoivoisena käsiään”, koska sillä 
ei ole mitään tarjottavaa uutta ihmistyyppiä varten.20 
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Tehdaskasvatuksen ongelma on, että se jättää älyn hortotilaan. 
”Pantakoonpa nuorten päähän vaikka kuinka paljo tietoa, se pysyy 
siellä makasiinitavarana vain, ellei älyntoimintaa ole onnistuttu he-
rättää”. Yliopistotkin tuottavat tieteellisiä fonografeja, jotka tietävät 
yhtä ja toista Kreikan ja Saksan viisaiden ajatuksista, mutta joille 
”omintakeinen ajatus on yhtä vieras kuin ikiliikkujan rakenne”. Äly 
on Alkiolle ”olemisen ymmärrystä, ominaisuus jolla ihminen astuu 
muun luomakunnan yläpuolelle”.21

Kansanopistoihin sisältyi Alkion mielestä ”tulevien aikojen kou-
lunmuodostusaatteen” siemen: ilman ”muita pää- tai syrjätarkoituksia” 
siellä halutaan ”kasvattaa ihmistä, herättää nuoren ihmisen harrastusta 
ja itsenäistä toimintahalua”. Nuorisoseurat toimivatkin läheisessä 
yhteistyössä grungtvigilaisten kansanopistojen kanssa.22 Vieraskasva-
tuksen kritiikki pohjustaa Alkion kasvatusajattelun tärkeää painotusta, 
itsekasvatusta tienä sivistymiseen ja ihmisyyteen. Prosessissa ”joukkoih-
misestä tulee ilmiöitä itsenäisesti arvosteleva, omatakeisesti ajatteleva 
olento” niin, että ”kukin muodostaa oman, persoonallisen totuuskäsit-
teen omien havaintojen ja itsenäisten ajatusten pohjalle”, kuten Alkio 
vastaa Valvojan tulevaisuuden odotuksia luotaavaan kyselyyn vuonna 
1906. Alkion kansannuorisolle versioima itsekasvatus antaa huomion 
ansaitsevia herätteitä myös nykyajan sivistyspedagogeille. 

Itsekasvatus 

Alkion mukaan nuorisoseuran tavoitteeksi riitti alussa valistushar-
rastuksen herättäminen ja raakojen tapojen poistaminen. Sittemmin 
toiminta laajeni käsittämään kansannuorison tiedollisen ja siveellisen 
itsekasvatuksen. Nuorisoseuroissa selvisi varhain käsitys, jonka mukaan 
niiden tarkoitus on kohottaa syvissä riveissä ihmisyyden aatetta; tässä 
Alkio rinnastaa edistyksen, sivistyksen voittokulun, ihmisyyden nousun 
ja ihmisessä olevan jumalankuvan etsimisen.23 

Itsetietoisuus ja itsetoiminnallisuus olivat snellmanilaisen kas-
vatusopin keskeisiä käsitteitä. Michael Uljensin24 tulkinnan mukaan 
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itsetietoisuus tarkoittaa sitä, että ”yksilö näkee minuutensa valtana 
suhtautua itsenäisesti perinteen sisältöön”. Alkio pitää itsetietoisuu-
den heräämistä henkisen kasvun tarpeita tyydyttävän itsekasvatuksen 
lähtölaukauksena. Itsetietoisuus ilmenee elämyksenä siitä, että ”minä 
kynnän oman vakoni elämänsarkaan”. Nuorten kansalaisalkujen itse-
tietoisuuden heräämiseen tarvitaan riittävät tiedot, tuntuva herätys ja 
tarvittaessa ohjausta. Näin nuori pääsee ”persoonallisen, itsetietoisen 
vapauden alkuun”.25 

Ensimmäiseksi nuoren tulee vakuuttua siitä, että jokaisessa ihmi-
sessä on tavaton määrä henkisiä voimia, mutta ne ovat ”uneksivassa 
luonnontilassa”; ihmisyksilössä uinailee luomisen nerontuote. Luonto 
on varustanut ihmisen ulkoisilla ja sisäisillä edellytyksillä itsetietoista 
elämäntoimintaa varten. Henkiset voimat voivat myös jäädä herää-
mättä. Tällöin ihminen jää itsetiedottomaksi tekeleeksi, ja samalla 
voimakkaimpien luonteiden kaiuksi ja suurten liikkeiden välikappa-
leeksi; ”suuren suuri enemmistö virtautuu virran mukana, aaltoilee 
meren mukana, tuntee ja ajattelee niin kuin enemmistö”. Vastaavasti 
”elämäänsä persoonallisen itsetietoisuuden valossa” elävät kansalaiset 
mm. todella seuraavat aikaansa, ottavat osaa aikansa julkiseen elämään, 
yrittävät selvittää itselleen ajan ilmiöiden syvät syyt eivätkä omista 
mitään muodon tai mieliteon vuoksi”.26 

Alkio taiteilee jatkuvasti kasvatuksen pakon ja sivistymisen va-
pauden yhteensovittamisen välillä, asian jota sivistysteoreettisessa 
keskustelussa kuvataan pedagogiseksi paradoksiksi.27 Ensisijaista 
Alkion mukaan on herättää itsenäisen ajattelemisen halu, joka on 
kaiken sivistystyön päämäärä. Jos ajattelulle samalla osoitetaan oloja 
uudistava suunta, johon itsetietoisuuteen heräävä sielu luonnostaan 
pyrkii, tehdään siinä kasvatille se palvelus, jonka luonto kasvatuksen 
tehtäväksi viittaa. Vapaus voi johtaa myös harhaan: sivistyksestä tulee 
vain ammatillinen ansioväline, joukko seuraelämän tapoja ja hieman 
taitoa nauttia taiteesta ja huvituksista tai vallan voivat ottaa turmel-
tuneen ihmisyyden vaistot.28 Alkio korostaa ajattelun vapautta, mutta 
toisaalta teroittaa velvoittavia eettisiä ihanteita. Hän ruoskii väkevästi 
laiskuutta, velttoutta ja tapainturmelusta.
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Suuri osa itsekasvatusta käsittelevistä teksteistä koskee luonteen-
kasvatusta; ihmisen kehityksen määrä on siveellinen persoonallisuus. 
Uusi aika -romaanissa opettaja Kanteleinen perustelee asiaa syyn ja 
seurauksen lailla: ruumista tai sielua vahingoittavan hetken huvin 
lopputili on aina ikävä, mutta pyrkimys henkiseen hyveeseen ja ruu-
miilliseen hyvinvointiin tuottaa iloa. Vuoden 1908 muistiinpanoissa 
Alkio kirjoittaa, että ”itsekasvatusaate tarkoittaa saada ihminen totte-
lemaan ihanteen muodostamaa siveellistä lakia, ilman pakkoa”. Tässä 
tahdolla on keskeinen osuus. Alkio ohjaa ihmisiä sen opettelemiseen, 
että he ”tahtovat jotakin oikein todella”. Sekin kasvattaa persoonallista 
itsetietoisuutta. Samalla alkaa kasvaa syvä elämän tarkoitusperäistämi-
sen tarve. Ihminen voi oppia tietämään tunnossaan edistystä vaativan 
elämänpakon.29

Yhteisökasvatus

Yksi Alkion kasvatusnäkemyksen tunnuslauseista oli ”hyvä ihminen 
ja kelpo kansalainen”. Ihmisen tulee itsenäistyä, mutta myös jäsentyä, 
Alkion mukaan tässä järjestyksessä. Alkio korostaa aina ensisijaisesti, 
että ihmisen tulee säilyttää ”itsenäisyytensä ja arvosteluvapautensa”. 
Silti yhtä tärkeää on ”kuulua ihmiskuntaan toimivana, elämään osaa 
ottavana jäsenenä” ja etsiä toimintakentikseen yhteisöjä, jossa ”enim-
min tuntee mielipiteiden ja harrastusten yhdensuuntaisuutta”. Terve, 
elinvoimainen ihminen alkaa kaivata omaa tehtäväänsä, jossa hän 
persoonallisesti kenestäkään riippumattomana saa toteuttaa itseään. 
Näin itsetietoiseksi elämäntyöksi tulee ”yhteisyyden, kansakunnan, 
ihmiskunnan ja ihmisyyden tarkoitusperiä” syvemmässä mielessä 
palveleva arkityö.30 

Alkio varoittaa toisaalta liian varhaisesta jäsentymisestä. Herätys-
liikkeiden ohella erityisesti suhde puoluetoimintaan vaati jatkuvaa ra-
jankäyntiä. Alkio ohjaa nuoria siihen, että poliittiset aatteet tuli tuntea, 
mutta jokaista tyrkytettyä aatetta epäillä. Pelkona on, että yksipuolinen 
puoluekasvatus saa aikaan ”mitä pelottavimpia ennakkoluuloja toisiaan 
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vastaan”. Poliittinen elämä vaatii kypsiä, lujia luonteita, jonkalaisiksi 
nuorten pitää saada kasvaa, ennen kuin he siihen antautuvat. Liian 
nopea jäsentyminen muistuttaa pikkupoikaa isänsä matkasaappaissa 
kirkumassa: en tahdo enää kasvaa, tuokaa minulle valmiit mielipiteet. 
Ihmisyyden tulee olla hallitsemaan pyrkivän politiikan yläpuolella.31

Nuorten yhteisökasvatuksen tyyssija oli nuorisoseura. Alkio kuvaa 
seuran tietoisesti kouluna, mutta sillä erolla, että ”kaikki jäsenet ovat 
oppilaina ja kaikki opettajina oikeuttavassa ja velvoittavassa merki-
tyksessä”. Nuorisoseura oli nuorten tasavalta, jossa toimi nuorten 
itsehallinto. Toiminta rakentui vertaisten yhteistyölle, ja sillä oli vähän 
koulutettuja johtajia. Vapaus mielipiteiden muodostamisesta jää jokai-
selle itselleen, siksikin, että näin voidaan avustaa persoonallisuuksien 
kasvatusta. Alkio ei halunnut paimentaa nuoria valmiiseen sivistys-
muottiin; hän nimenomaan sanoo, ettei nuorisoseurojen pääasiallisena 
tarkoituksena ole ”kasvattaa käsitteiden mukaan, jotka jo edeltäkäsin 
olisivat määrätyt”. Oleellista oli käynnistää omaan ajatteluun johtava 
sivistysprosessi. Silti pyrkimys hyväksi ihmiseksi, isänmaalle kelpo 
kansalaiseksi värittää kaikessa nuorisoseurojen harrastussuunnan.32 

Dialogiset suhteet

Yksi tapa ymmärtää nuorisoseuran kasvatusta on pedagogisen suhteen 
käsite, jonka Herman Nohl kehitti sivistysteoreettiseen keskusteluun 
1920-luvulla. Itse asia osattiin kansansivistystyössä paljon aikaisem-
min. Juha Hämäläisen33 mukaan pedagogiseen suhteeseen sisältyy 
kasvatuksellinen tarkoitus, mutta niin, että se pyrkii sysäämään ja 
tukemaan yksilöllisiä prosesseja. Tavoitteena on luoda edellytyksiä 
sellaisille oivalluksille ja kokemuksille, joista ihmisenä ja ihmisyyteen 
kasvaminen koostuu. Pedagogiseen suhteeseen kuuluu kasvavan oman 
aktiivisuuden ja spontaaniuden ja toisaalta häneen kohdistuvien vai-
kutusyritysten välinen jännite. Sivistyksen näkökulmasta kasvatus on 
yritystä edistää kasvavan vapautta ja kykyä itsenäiseen toimintaan.  
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Alkio palaa toistuvasti kasvatussuhteen kysymyksiin, vaikkakin 
nuorisoseuroissa kasvattajina olivat vertaisjohtajat tai nuoret toisilleen. 
Vuorovaikutus etsivän nuorison kanssa on Alkion mukaan maailman 
kasvatusoppineiden päämäärä. Siihen päästään, jos tullaan nuorison 
kokouksiin ”muutenkin ei vain saarnaamaan”, asetutaan heidän aja-
tuskannalleen, kuullaan ja punnitaan heidän mielipiteistään, ollaan 
useammin heidän asianajajansa ja tarjotaan ystävyyttä. Nuorison ja 
ohjaavien kansalaisten välille tulee saada ”toveruuden ja samaa-tar-
koittava-tunne”. Kasvattaminen on enemmän luovaa taiteilijatyötä 
kuin valmiisiin kaavoihin valamista tai pakottamista.34  

Kasvatus- tai pedagogisen suhteen korostus oli yhteistä kansan-
sivistyksen ja myös kansanopiston traditiolle. Samoin ne korostivat 
vertaisten käymän dialogin, Snellmanin sanoin toverikasvatuksen ja 
Grundtvigin sanoin elävän vuorovaikutuksen, keskeisyyttä erityisesti 
ajattelun kehittäjänä ja yhteistoiminnan valmiuksien luojana. Koko 
ajatus nuorisoseurasta perustuu samalle ajatukselle. Alkio kannustaa 
tottelemaan vaistoa, joka määrää nuorison kasvatuksen tärkeimmäksi 
vaikuttimeksi hyvän toveripiirin. Alkio ohjaa tässäkin kädestä pitäen 
nuoria sietämään toistensa huomautuksia ja arvosteluja ja pitää sitä 
kasvun ehtona, niin vaikeaa kuin se onkin. Se kasvattaa itsensäkas-
vattajan omaa arvostelukykyä.35 

Toholammilla36 Alkio asettuu kannattamaan nuorisoseuran ala-
osastoja niin, että raittiusosasto kasvattaa siveellistä luonnetta, keskus-
teluosasto kasvattaa älyä ja käsityöosasto kasvattaa käytännöllisyyttä. 
Keskusteluosastoja Alkio pitää erityisen tärkeinä niille, joilla ei ole 
ollut tilaisuutta käydä koulua. Näin myös koulua käymättömät voivat 
vahvistua niin, että he myöhemmin voivat ottaa osaa julkiseen elämään. 
Pyrkijässä ja Nuorisoseurakirjassa37 Alkio antaa väliin ihanteellisia 
näkymiä maalaten käytännöllisiä neuvoja siitä, miten itsekasvatuksen 
tukityöt organisoidaan. Useissa ohjeissa näkyy pohjoismaisen kansan-
sivistyksen vaikutus. Nuorisoseuran tulee herättää lukuhalua ja kan-
nustaa yksin- ja yhdessä lukemista sekä kirjoista käytävää keskustelua. 
Kirjojen avulla pääsee mukaan edistyvään maailmaan ja suomalaiset 
alkavat elää tasa-arvoisina maailman sivistyskansojen kanssa. Luke-
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miseen tarvitaan seuran omia tai kiertäviä kirjastoja. Kun harrastus 
on syntynyt, voidaan perustaa lukurenkaita. Ohjeet muistuttavat 
ruotsalaisen opintokerhon perusteluja ja työtapaa. 

Korostetulla sijalla ovat puheharjoitukset, joissa nuoria rohkais-
taan esittämään julkisesti mielipiteensä. Kansalainen tarvitsee sujuvaa 
ja elävää puhetaitoa. Puhetaitoa voi harjaannuttaa myös sisälukutaidon 
ja kaunolukemisen avulla. Tässäkin mennään perusteisiin: elävä puhe 
saa aikaan luonnon heräämiseen verrattavan innostuksen, joka tuntuu 
olevan ”pyhän, luovan voiman” esiin kutsuma ja sen palveluksessa. 
Puhuminen ei jää vain ammattipuhujille, vaan kukin yhteiskunnan 
jäsen lausuu ilmi oman vakaumuksen kannattaman ajatuksensa. Näin 
ihmiselämä saa rikkaudellaan lumoavia ja innostavia vivahduksia. Pu-
hetaitoa tarvitaan myös arjessa, kun seikkaperäisesti pitää tehdä selkoa 
asioista virastoissa, oikeudessa tai vastaavissa. Niin ikään puhetaitoa 
tarvitaan yhteiskunnallisissa ja valtiollisissa kansalaiskokouksissa. Pu-
hetaito auttaa samalla teroittamaan ajatuskykyä.

Kolmas peruskeino on seuran oma lehti ja siihen tehtävät kirjoi-
tusharjoitukset. Kirjoitustaitokin on suuri inhimillinen jumalalan-
lahja, joka on tarkoitettu kasvamaan ja kasvattamaan ihmiskuntaa. 
Seuralehti on nuorison kasvatuksen tärkeä välikappale ja parhaimpia 
nuorisoseuran käytössä olevia itsekasvatuskeinoja. Kirjoittamistakin 
opitaan harjoittelemalla. Alkio kannustaa käyttämään kannustimena 
palkitsemista ja kirjoituskilpailuja. 

Luentokursseja ja esitelmiä Alkio pitää tärkeinä, koska niillä on 
tietopuolisia ja siveelliseen itsekasvatukseen yllyttäviä vaikutuksia. 
Puhuttu sana on aatteen parhaiten tepsivä apukeino. Luentokurssien 
yhteydessä ei pidä unohtaa laulua ja keskustelua. Niin ikään seurassa 
voidaan järjestää voimistelu- ja urheiluharjoituksia. Itsekin taitavana 
nikkarina Alkio tukee käsityötä harrastuskohteena. Yhden toiminta-
kentän tarjoaa kotiseututyö.

Myös seuranäytelmissä nuorisolle tarjoutuu tilaisuus henkiseen 
voimisteluun. Tästäkin Alkiolla oli omakohtaista kokemusta sekä 
näytelmien kirjoittajana että ohjaajana. Näytelmissä Alkio varoittaa 
huonoista teksteistä ja huolimattomasta valmistautumisesta. Hän 
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kannustaa kiinnittämään huomion siihen, mitä kirjoittaja on halun-
nut näytelmällään sanoa sekä henkilöiden luonteisiin ja luonnevi-
vahduksiin. Seuranäyttämöitä tutkinut Elina Pietilä sijoittaa Alkion 
ääripisteeksi siinä liitossa, joka Suomen kansallisessa kulttuurielämässä 
on ollut teatteritaiteen ja kansanvalistuksen välillä. Alkiolle näytelmät 
ja niiden harrastus olivat välikappaleita ihmisen itsekasvatuksen ja 
kehityksen tiellä, osa hänen luottamustaan inhimillisen tasa-arvon 
saavuttamiseen. Ne edistivät kansalaisyhteiskuntaa, johon yksilö voi 
antaa panoksensa. Näytelmäharrastus palveli osaltaan Alkion suurta 
ohjelmaa, kansallisen kehityksen syvällekäyvää rakennemuutosta. 
Pietilä liittää Alkion toiminnan fennomaanien käsitykseen taiteen 
kansallispedagogisesta merkityksestä.38

Valtahonka Pohjan mailla

Alkion ihanteet oli viritetty niin korkealle, ettei niistä voinut seurata 
kuin pettymyksiä. Tuon tuosta tuli vastaan nuoriseuroja, joissa kor-
keista aatteista ei tiedetty mitään ja joille riitti toiminnaksi kehnojen 
näytelmien päälle järjestetyt tanssit. Tulenkantajien maailmassa Alkion 
aatteet ja tendenssikirjat tuntuivat monille koomisilta puolifilosofisilta, 
mutta vanhentuneilta haaveilta. Päiväkirja saa turhautuneita muis-
tiinpanoja: ”Olisin onnellinen, jos saisin pistää sammuneen kynttilän 
vakan alle ja jäädä elämään syrjässä, maailman unohtamana, yhä 
lähemmin kiintyneenä omiini ja jumalallisen elämäntarkoituksen 
tutkimiseen...”39 

Mutta myös saavutukset olivat mittavat. Alkio saattoi itsekin 
todeta nuorisoseurakokouksessa Jyväskylässä 192140, että nuorisoseu-
roista oli tullut maamme vapaan valistustyön ensimmäisiä tekijöitä 
ja että ne olivat antaneet runsaan määrän johtavaa voimaa maan 
yhteiskunnalliseen ja valtiolliseen toimintaan, osuustoimintaan, kun-
nallistoimintaan ja kaikkeen sellaiseen, missä mihin kouluakäymätön 
syvien rivien väestö voi osallistua. Tuhannet, kuuluivatpa he mihin 
valtiolliseen puolueeseen tahansa, muistelevat nuorisoseura-aikaansa: 
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”ääni värähtää, muistelot herkistyvät..., huulet tapailevat sanoja, joiden 
pitäisi tulkita jotakin lämpöistä ja ikävöityä.” Nuorisoseura oli näiden 
ihmisten ylioppilasaika.

Alkio oli yksi suunnannäyttäjä Suomeen kasvaneessa kansan-
sivistysihmisten koulukunnassa. Sen yksi etevä edustaja oli Alkion 
aikalainen ja monipuolinen vaikuttaja, kahden opiston rehtori, Kan-
sanvalistusseuran sihteeri ja myöhemmin poliitikko ja ministeri Niilo 
Liakka (1864-1945). Keskeiset kannanotot ovat hyvin samanlaisia 
kuin Alkiolla: Tietoja jakelemalla annamme sivistysaineksia, mutta 
sivistynyt tulee ainoastaan siitä ihmisestä, joka itse kehittelee tietojen 
nojalla omintakeisen katsomuskannan. Sivistystä voidaan levittää vain 
kannustamalla ihmisiä sivistämään itseään. Yksilöllisyys ei ole enää 
romantiikan tapaan kaunosieluisuutta, vaan suuren yhteiskunnallisen ja 
kansallisen yhteyden palvelemista. Kyse on todella kansansivistyksestä, 
koska ”kullakin ihmisellä on edellytykset kypsyä henkiseksi persoonalli-
suudeksi”. Ihminen tulee todelliseksi ihmiseksi vasta sivistyksen kautta, 
kun luontaisten taipumusten raaka-aineistosta tulee muovailluksi hen-
kinen persoonallisuus. Ihminen kohottaa katseensa henkilökohtaisen 
olemassaolon rajoitetusta piiristä maailmankaikkeuteen ja näkee pyhän 
järjestyksen ja välttämättömyyden vallitsevan kaikkialla.41 

Omaa kieltään Alkion koetusta merkityksestä kuvastavat hänen 
hautajaisensa. Valtavimpaan Etelä-Pohjanmaalla nähtyyn surujuhlaan 
kokoontui kaikkialta maasta tuhansia ihmisiä ja koko maakunnan 
liput olivat puolitangossa. Yksin seppelten lasku kesti viidettä tun-
tia.42 Alkion aseman vangitsee Artturi Leinonen, hänen seuraajansa 
Ilkan päätoimittajana Alkion kuolinpäivän jälkeisessä runossa Ilkan 
etusivulla:

Kaatui valtahonka Pohjan mailla.
Yhtä suurintaan on Suomi vailla.

 Hiljaa painuu päät. 
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LUKU 8 

HOLHOTUISTA VAPAIKSI: VÄINÖ VOIONMAA 

TYÖVÄESTÖN SIVISTYSLIIKKEEN RAKENTAJANA

Maria Lähteenmäki

Kansan valistaminen ja sivistäminen oli professori ja poliitikko Väinö 
Voionmaan (1869–1947) yhteiskunnallisen ajattelun ja maailman-
katsomuksen yksi keskeisimmistä peruspilareista. Sivistystyö voidaan 
nähdä kantavana ajatuksena hänen kaikessa yhteiskunnallisessa kirjoit-
telussaan läpi vuosikymmenten. Voionmaan puheiden julkiset areenat 
olivat moninaiset: eduskunta, yliopisto, ministeriöt, työväentalot, torit, 
painettu sana ja lopulta myös radio. Hänen kirjoituksiaan julkaistiin 
aikakauslehdissä, eri poliittisia piirejä edustavissa sanomalehdissä ja 
useiden kansalaisjärjestöjen Opettavaisia kirjasia -sarjoissa. Voionmaan 
tapa ottaa julkisuus haltuunsa ja samalla vaikuttaa yleiseen mielipi-
teeseen avautui näin moniportaisena ja laajana. Voionmaan terävä 
oivallus oli Habermasin sittemmin lanseeraama väite, että julkisuu-
den haltuunotto oli yhteiskunnallisen demokratiakehityksen kannal-
ta ratkaiseva tekijä.1 Voionmaan sanoman läpimenoa edesauttoivat 
poliittinen uskottavuus, sanoman johdonmukaisuus ja tieteellinen 
arvostus. Myös pedagogina hän oli kiitetty. Heikki Waris arvioi 1944, 
että Voionmaa antoi yliopiston opettajana paljon eläviä ja pysyviä 
herätteitä oppilailleen. Hänellä oli kyky virittää kuulijoissa kiinnostus 
historiallisiin ilmiöihin ja avata sellaisia näkökulmia menneisyyteen, 
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joihin kukaan muu yliopiston opettaja ei ennen häntä ollut kiinnit-
tänyt huomiota.2 Tässä on nähtävissä viitteitä herderiläisestä tavasta 
ymmärtää ’historiallistunut’ sivistys, eli käsitys, että historia ja sivistys 
kuuluivat yhteen ja olivat ymmärrettäviä toistensa kautta.3 Voionmaa 
rooli työväenliikkeessä ei ollut helppo eikä hänen näkyvä asemansa 
ollenkaan itsestäänselvyys 1900-luvun alun tilanteessa. Hän tuli porva-
rillisista piireistä, herrasväestä, työväenliikkeeseen, jossa konkreettinen 
palkkataistelu ja ammattiyhdistysliike olivat hallitseva genre. Vaikka 
1800-luvun puolivälistä lähtien oli alettu perustaa moninaisia työväen 
puhuja- ja keskusteluseuroja, olivat ne elitistisen työväen yhteenliit-
tymiä. Voionmaan näkökulmasta työväen henkinen sivistäminen oli 
pahasti laiminlyöty. Perustetut valistusjärjestöt – varhaiset työväeno-
pistot mukaan lukien – eivät olleet kyenneet tavoittamaan niitä kansan 
syviä rivejä, joihin kirkasotsaiset kansanvalistajat niin usein viittasivat. 
Fennomaani-sosialisti Voionmaan suuri ajatus 1900-luvun alussa 
oli rakentaa yhteys sivistyneistön, tiedostavan työväen etujoukon ja 
holhottavaan tilaan joutuneen työväestön välille ja nostaa sitä kautta 
tavallisten suomalaisten sivistystasoa, luokkatietoisuutta ja itsekunnioi-
tusta. Laajemmassa katsannossa hänen vaikeasti ratkaistavissa oleva 
kysymyksensä oli, miten yhdistää arki ja tieto yhteiskunnalliseksi liik-
keeksi ja kehittää edelleen demokraattiseksi toimintamuodoksi. Tässä 
puheenvuorossani esittelen ja arvioin sitä, miten Voionmaa argumentoi 
suurta tehtäväänsä vuosisadan alkupuolella julkaistuissa teksteissään.
Reinhardt Koselleckin muotoilemassa ’sivistys’-käsitteen kolmikan-
taisessa kehityskaaressa – lähtien teologis-orientoituneesta, edeten 
valistus-pedagogiseen ja päätyen itsereflektioon viittaavaan merki-
tyssisältöön – Voionmaa näyttää asettuvan kahden viimeisimmän 
kategorian alueelle. Snellmanin tavoin Voionmaa viittaa sivistyksellä 
muutoksen mahdollisuuteen koko yhteiskunnassa, mutta myös yk-
sittäisen ihmisen kohdalla.4
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Kansanvalistuksellinen käänne

Voionmaa määrittelee suurlakon (1905) siksi kumoukselliseksi kään-
teeksi, joka mursi kansanvalistuksen ajatuksen läpi suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Ilman kansan vapautta ja kansan omatoimisuutta ei 
kansanvalistustakaan olisi ollut olemassa. Tässä näkemyksessään hän 
yhtyy Rousseaun käsitykseen siitä, että kansa on todellisesti vapaa 
vasta sinä päivänä, kun se voi valita omat edustajansa.5 Voionmaa 
perustelee näkemystään myös sillä, että ”valtiollinen vapaus on kaiken 
kansanedistyksen eikä vähimmin kansanvalistuksen elinehto”. Tuota 
historiallista käännettä oli toki edeltänyt isänmaallishenkinen työ 
”alempain kansankerrosten” henkisen ja aineellisen tilan kohottami-
seksi, mutta vasta suurlakon murros ja sitä seurannut eduskunta- ja 
äänioikeusuudistus sekä saavutettu sanan, yhdistymisen ja kokoon-
tumisen vapaus saattoivat kansanvalistuksen aivan uudelle pohjalle. 
Muutama sukupolvi aiemmin kansan keskuudessa ei Snellmanninsa 
lukeneen Voionmaan mukaan ollut esiintynyt sanottavaa valistuslii-
kettä. Näin siksi, että säätyvallan aikana sivistyskin oli varakkaimpien 
yhteiskuntaluokkien etuoikeus: ”Yhteiskunnan kukkuloilla paistoi 
tieteen ja taiteen päivä jo silloin täydeltä terältä, mutta kansa itse vaelsi 
laaksoissaan synkässä pimeydessä.”  Tuolloisen kansanopetuksen ohjel-
malliset tavoitteet olivat Voionmaan mukaan selkeät: kansalle opetettiin 
lukutaitoa vain sen verran, että se pystyi lukemaan Raamattua, mutta 
sen sijaan kartettiin tietoisesti kaikenlaisen yhteiskunnallisen tiedon 
opetusta. Oikeistopiirien hän arveli ajattelevan, että mitä vähemmän 
kansa tiesi, sitä parempi.6

Historiallinen käänne kansanvalistustyössä ei kuitenkaan heti 
muuttanut käytännön tilannetta, vaan yhä edelleen suomalaiset ja-
kaantuivat ”sivistysluokkiin”, jotka vastasivat taloudellisia luokkajakoja. 
Kaiken kaikkiaan sivistysluokkien olemassaolo oli Voionmaan mukaan 
suurin syy siihen, että kansalta uupui mahdollisuuksia ja keinoja 
valistuksen saavuttamiseen.  Siksipä ”eheän sivistyskokonaisuuden” 
luominen oli kansanvalistusliikkeen koko tarkoitus. Kansanvalistus 
oli olemassa nimenomaan ”kansan elämää” varten. Kansanvalistuksen 
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tärkeimmäksi tehtäväksi Voionmaa määrittää kansan nostamisen ja 
kohottamisen korkeampaan henkiseen elämään, henkiseen vaikuttami-
seen, henkiseen toimeliaisuuteen niin, että kansa vapautuisi henkisestä 
holhouksenalaisuudestaan: ”niin että mielen ja tahdon vilkas toiminta 
astuu tylsän uneliaisuuden sijaan.” Kaikki tieto, myös tieteellinen tieto, 
tuli suunnata tätä suurta tehtävää varten.7 Valistusta ei kuitenkaan 
voinut kansalle lahjoittaa, vaan kansan oli se itse valloitettava. Tuossa 
vaiheessa – kuten Suomessa yleisestikin – Voionmaa puhui  vielä 
”kansanvalistuksesta” eikä työväensivistämisestä. 

Kansanvalistus-käsite muokkaantui 1910-luvulta lähtien vä-
hin erin ”kansan- ja työväensivistykseksi”, josta se taas täsmentyi 
1940-luvulta lähtien ”aikuiskasvatukseksi”.8 Voionmaa määritteli vielä 
vuonna 1923, että laajemmassa merkityksessä ”kansanvalistustyöllä 
tarkoitetaan kaikkea sitä järjestettyä, tarkoituksenmukaista työtä, jota 
tehdään koko kansan kaikenpuolista opetusta ja kasvatusta varten”. 
Suppeammin käsitettynä kansanvalistustyö tarkoitti sen sijaan lähinnä 
”kansan tiedollista ja siveellistä opetusta ja kasvatusta, joka kohdistui 
kansan vähäväkisiin, korkeammasta sivistyksestä osattomiksi jääneisiin 
kerroksiin ja etenkin niiden lapsiin ja nuorisoon”. Vapaan kansanva-
listustyön tarkoituksena oli Voionmaan mukaan ”tyydyttää kansan 
laajan kerroksen sivistystarpeita tiedon ja taiteen sekä valistettavain 
oman itsekasvatuksen avulla”. Tällainen vapaa kansanvalistustyö oli 
Voionmaan näkemyksen mukaan läheistä sukua työväen omaksumille 
sosialistisille aatteille, ja siksi valistustyö sopi hyvin työväenliikkeen 
toimintaan.9

Valistus- ja sivistys -käsitteiden muuttuvasta käytöstä kertoo 
konkreettisesti se, että Voionmaa toimi 1800–1900-luvun vaihteessa 
Kansanvalistusseurassa, mutta oli perustamassa 1919 Työväen Sivistys-
liittoa. Jälkimmäisen nimi kertoo myös työväenliikkeen toimijoiden 
täsmentyvästä kentästä: kohteena oli nyt erityisesti palkkatyöväestö, 
ei koko kansa. Voionmaa käytti myös käsitettä ”sosialistinen sivistys”, 
jota ”me sosialistit” teemme.10  

Voionmaan kansansivistystyö kytkeytyi erottamattomasti so-
siaalisen ja taloudellisen tasa-arvoisuuden vahvistamisen ajatukseen. 
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Sivistysliike vauhditti hänen mukaansa demokratiakehitystä. Aivan 
vuosisadan vaihteessa Voionmaa suhtautui kuitenkin kriittisesti puo-
lueissa tehtyyn sivistystyöhön. Hän piti puolueita väestöä jakavina 
toimijoita, mikä kansan ehdytyksen näkökulmasta ei ollut suotavaa. 
Voionmaa kirjoittaa 1901, että ”puolueille ja intohimoille ei ole an-
nettava kannatusta. Yksi ainoa intohimo olkoon sallittu: rakkaus 
isänmaahan ja sen kansaa. Yhteen ainoaan puolueeseen kuulukoon 
opetuksen nauttijat: suomalainen kansamme”.11 Vielä 1910 hän kirjoit-
taa, että tärkeimmät valistusjärjestöt tuolloin olivat nuoriso-, raittius- ja 
naisjärjestöjä. Puolueita hän ei laskenut valistusjärjestöjen kärkeen.12

Ensimmäisen venäläistämiskauden kiihkeätunnelmaiset lop-
puvuodet ja suurlakon radikaalit tapahtumat muuttivat kuitenkin 
Voionmaan näkemyksen siitä, miten tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan 
oli päästävä. Hän kiinnittyi jo tässä vaiheessa sosiaalidemokraattiseen 
liikkeeseen toimien useamman vuoden puheenjohtajana vuonna 1905 
perustetussa Ylioppilaiden Sosialidemokraattisessa Yhdistyksessä.13 
Samoihin aikoihin hän toimi myös Sosialistisen Aikakauslehden avus-
tajana. Voionmaan tie sosialistien leiriin näyttää kulkeneen Berliiniin 
ja Kööpenhaminaan tekemänsä opintomatkan (1896), Forssan ko-
kouksen (1903) ja suurlakon (1905) kautta.

Voionmaan poliittinen sitoutuminen näkyy selkeänä hänen myö-
hemmissä teksteissään. Hän kirjoittaa ”Veljeys”-lehdessä 1909, ettei 
kukaan voinut enää kieltää sitä, etteikö suomalainen yhteiskunta olisi 
sairas ja vaatisi perinpohjaista parannusta eli sosiaalisia reformeja: 
”Myöskin henkisemmällä alalla, oikeuden ja siveyden piirissä, on 
olemassa yhteiskunnallisia epäkohtia, joiden poistamisesta tulisesti 
taistellaan. Jokainen näkee, että yhteiskunnallisia oikeuksia on meidän 
yhteiskunnassamme jaettu ihmisille eri mitoilla.” Vapailla ihmisillä oli 
tarjolla kaikki, holhottavilla ei mitään. Voionmaan mukaan tasa-arvoi-
suus ja yhteiskunnallinen oikeus vaativat tämän vääryyden poistamista, 
mutta vielä enemmän ne vaativat ”kaiken yhteiskunnallisen vääryyden 
alkusyyn, taloudellisen vääryyden, poistamista”.14 Kymmenen vuotta 
myöhemmin Voionmaa kirjoittaa, että ”kokemusperäinen tosiasia on, 
että jatkuvasta suuresta aineellisesta kurjuudesta seuraa perinnöllinen 
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ruumiillinen ja sielullinen rappio, jossa kaikki sivistyselämä on mah-
doton. Taloudellinen riisto on täten saanut aikaan henkisenkin riiston, 
taloudellinen luokkajako synnyttänyt sivistyksenkin luokkajaon”.15

 

Taikalyhtykuvia ja kotiopintoliikettä

Voionmaa osallistui aktiivisesti ”Yhteiskunnallisen käsikirjan” (1910) 
ilmestymisen jälkeen uudelleenrakentuvan kansansivistystoiminnan 
määrittelemiseen ja toimintamuotojen kehittämiseen. Hänellä oli 
tarve olla sekä historian tutkija että historian tekijä. Voionmaa eritteli 
julkisen kansanvalistustoiminnan valtion ja kuntien ylläpitämään 
pysyvään ja kansalaisjärjestöjen tekemään vapaaseen valistustyöhön. 
Vapaan valistustyön ensimmäisen kauden hän ajoittaa alkaneeksi 
ensisijaisesti ylioppilasosakuntien maakuntaharrastuksesta ja Kansan-
valistusseuran syntysanoista 1872. Savolaisen osakunnan 1840-luvulla 
julkaisema ”Lukemisia Suomen kansan hyödyksi” ja länsisuomalaisten 
1860-luvun ”Pennikirjasto” olivat kuvaavia esimerkkejä tästä varhai-
sesta työstä. Kansanvalistusseuran merkittävin tehtävä oli Voionmaan 
mukaan yleistajuisen kirjallisuuden toimittaminen ja julkaiseminen. 
Voionmaa oli toiminut seuran piirissä jo vuodesta 1892 lähtien ja 
työskenteli seuran sihteerinä opettajansa historian professori E. G. 
Palménin yllyttämänä 1907–12 sekä seuran toimikunnan jäsenenä 
ja varaesimiehenä 1914–19. Lisäksi hän kuului ”Kansanvalistus”-ai-
kakauslehden (1915) toimituskuntaan. Sihteerikaudellaan Voionmaa 
vastasi seuran kustannustoiminnasta, jossa alkoi painottua hänen 
ansiostaan yhteiskunnallinen tietokirjallisuus. Hän aloitti sarjan edel-
lä mainitulla ”Yhteiskunnallisella käsikirjalla”, joka oli merkittävä 
avaus tällä saralla, teos oli lajityypissään ensimmäinen suomenkieli-
nen käsikirja. Sitä ennen hän oli kirjoittanut seuran toimeksiannosta 
maakuntakuvauksia (1901 lähtien) ja ideoinut ”Kotiseutukuvauksia” 
-sarjan (1908) sekä toimittanut samana vuonna suosituksi tulleen 
”Kansanvalistusseuran tietokalenterin”. Toinen tärkeä toimintamuoto 
seuran työssä oli Voionmaan mukaan maakunnalliset laulu-, soitto- ja 
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urheilujuhlat, joille Voionmaa itsekin osallistui. Näin muun muassa 
Kannaksen Terijoella 1910 pidetyille juhlille, missä muina pääpuhu-
jina olivat nuorsuomalaiset eduskunnan puhemies P. E. Svinhufvud ja 
tohtori Heikki Renvall. Ensimmäiset Kansanvalistusseuran soitto- ja 
laulujuhlat järjestettiin 1884 Voionmaan kotikaupungissa Jyväskylässä, 
minkä jälkeen niitä organisoitiin kaikissa suurimmissa kaupungeissa.

Voionmaata huoletti vapaan valistustyön asema toisen venäläis-
tämiskauden aikana. Hän kirjoittaa 1910, että ”kaikki suurlakon 
herättämät toiveet uuden suuren valistuskauden alkamisesta voidaan 
jo julistaa lopullisesti haihtuneiksi”, sillä siksi vähän valtio antoi va-
listustyölle kannatustaan ja runsaskätisyyttään. Vieläpä hallituksen 
taholta oli odotettavissa valistusjärjestöjen vainoakin päätellen siitä, että 
muun muassa järjestöjen arpajaistoimintaa oli vaikeutettu.16 Vapaan 
opintotoiminnan ydinkysymys oli – kansan syvien rivien sivistämisestä 
kun oli puhe – miten tavoittaa sivistämisen kohteena olevat kansan 
syvät rivit. Myös Voionmaa pohti sitä, ketkä loppujen lopuksi opis-
kelivat eri puolilla maata olevien opistojen ja seurojen järjestämillä 
luennoilla, haaraosastojen opintopiireissä, kotiopinnoissa, kursseilla 
ja kansankirjastoissa. Hän arvioi vuoden 1910 tilannetta toteamalla, 
että opiskelijat olivat olemassa olevien edistysseurojen jäseniä: ”Heillä 
on siihen paras tilaisuus; heille on siitä enin hyötyä; heillä on siihen 
suurin velvollisuus.” Tämä johtopäätös saa Voionmaan ajattelemaan, 
että tavalliset ihmiset tulisi saada liitetyksi juuri edistysseuroihin, ja tätä 
kautta laajat kansanjoukot voitaisiin sivistää.17 Vapaan sivistystyön on-
gelmana on ollut vielä vuosikymmeniä, miten saada työn kohteena oleva 
sivistettävä kansa heräämään ja hakeutumaan itsensä sivistämiseen.18

Oma probleemansa liittyi valistus- ja sivistystyössä käytettyihin 
opetusmetodeihin ja pedagogisiin mahdollisuuksiin, joita Voionmaa-
kin kehitti ollessaan Kansanvalistusseuran palkkalistoilla. Voionmaan 
otettua vetovastuun työväensivistysjärjestöistä, siellä alettiin soveltaa 
pääosin Kansanvalistusseurassa kehiteltyjä opetusmetodeja. Pääsään-
töisenä opetusmuotona käytettiin aluksi lähes yksinomaan luento-ope-
tusta, johon Voionmaakin aktiivisesti osallistui ja sittemmin ahkerasti 
haki rahaa eduskunnalta. Etenkin eduskuntaan valittu työläisten etu-
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joukko veti salit täyteen suurissa kaupungeissa, ja muutamat heistä 
saivat kuolemattoman maineen puhujina. Puhumista työväeneliitti 
oli harjoitellut työväenpuolueen vuosisadan alusta lähtien järjestä-
millä puoluekursseilla. Omatoimisuus ja ryhmäopetus, ennen muuta 
opintopiirijärjestelmä sai Voionmaasta tukijansa 1900-luvun alusta 
lähtien ruotsalaisten esimerkin innoittamana. Voionmaa puhuu kan-
nustavasti myös suunnitelmallisista itseopinnoista ja kotiopinnoista, 
mutta kehottaa karttamaan vanhanmallisia kustantajien järjestämiä 
lukuseuroja, lukupiirejä ja lukurenkaita, koska niitä ei ollut organisoitu 
opintokokonaisuuksiksi. Tärkeää oli pohtia sitä, mitä opiskeltiin, mut-
ta myös sitä, miten opiskeltiin. Jotta opinnot olisivat mahdollisimmat 
tehokkaita, oli otettava käyttöön tutkintojärjestelmä. Voionmaa oli 
aloittanut Raittiuden Ystävissä 1902 yleiset raittiustutkinnot, joita 
hän sovelsi työväenjärjestöissä. 

Kansankirjastot, kiertävät kirjastot, kansanopistot ja työväenopis-
tot loivat institutionaaliset raamit opetukselle. Teknisiä opetusvälineitä 
alettiin hyödyntää viimeistään vuosisadan alussa, kun Kansanvalistus-
seura otti käyttöönsä niin sanotut taikalyhtykuvat. Kuvat oli piirretty 
lasille, joka sitten heijastettiin kuperan linssin läpi valkokankaalle 
useimmiten karbidi-lampun toimiessa valonlähteenä. Vuonna 1910 
seuralla oli noin 200 taikalyhtykuvasarjaa eli noin 5000 kuvaa ha-
vainto-opetusta varten.19 

Kansan sivistyshistorian kolmas vaihe

Suomen uusi valtiollinen asema ja sisällissodan kokemukset mursivat 
kansanvalistuksen idealistisen perinteen ja asettivat työväenliikkeessä 
toimijoille haasteen määritellä uudelleen, mitä työväensivistys oikeas-
taan oli. Voionmaa kirjoittaa 1919, että ”Tunnetaan selvästi, että yksi 
aika on päättynyt, ja tiedetään uuden ajan olevan tulossa”.20 Työväen 
sivistysharrastuksen näkökulmasta nyt oli korkea aika määritellä työ-
väen sivistys. Voionmaa myöntää, että jotkut pitivät erityistä työväen 
sivistysliikettä hajottavana ja haitallisena, sillä eihän ollut olemassa 
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kuin vain yksi sivistys. Toiset taas näkivät työväenliikkeen tehtäväksi 
vain taloudellisen ja valtiollisen liikehdinnän, jolloin sivistysliike veisi 
työväenasiaa väärään suuntaan. Voionmaa oli tässä toista mieltä, hän 
kannatti yhä fennomaanisen kansanvalistuksen ideologian siivittämää 
näkemystä lujasta uskosta koulutuksen ja sivistyksen jalostavaan vai-
kutukseen. Koulutususkovaisuus oli hänen sosialisminsa lähtökohta. 
Vain sivistämisen kautta kansakunta saattoi nousta kukoistukseen: ”…
työväenopistot ja koko työväensivistysliike on kerran valloittava tämän 
maan ja kohottava sen kansan kaikkien yhteiskunnallisten riitain ja 
taistelujen yläpuolelle.”21

Sillanrakentajan roolin ottaneen Voionmaan mukaan eri kansan-
luokkien erilainen sivistystaso oli valitettava tosiasia, mikä tuli korjata. 
”Sivistyksen pääperusteisiin kuuluvat äly ja tieto, tunne ja siveys, mutta 
ei ole olemassa eri älyä ja eri tietoa yläluokkaa ja alaluokkaa varten”. 
Voionmaan mielestä ei saisi olla olemassa eri tunnetta ja eri siveyttä 
porvareita ja sosialisteja varten. ”Kaiken oikean ja todellisen yleissivis-
tyksen, josta tässä on puhe, tulee olla luonteeltaan ja olemukseltaan 
saman”, oli sitten kysymys sivistyksen yleisinhimillisestä, kansallisesta 
tai yksilöllisestä muodosta. Ongelman tähän työhön muodosti se, että 
kansan suurimmalta osalta oli riistetty mahdollisuus korkeamman 
yleissivistyksen saamiseen, jota tuonaikainen kulttuuri- ja yhteiskunta-
elämä vaati. Vanhat sivistysinstituutiot, kuten oppikoulut ja yliopistot, 
olivat jääneet omistavan luokan haltuun ja joutuneet ”pääasiallisesti 
palvelemaan niiden luokkatarkoitusperiä”. Voionmaan mukaan oli 
onneksi, että etevät kansan ja sivistyksen ystävät olivat perustaneet 
kansanvalistuslaitoksia poljettujenkin kansanosien henkiseksi kohot-
tamiseksi. Näin ollen, toteaa Voionmaa, ”sikäli kuin kansansivistys-
laitosten tarkoituksena on taistella näitä epäkohtia vastaan, ne ovat 
työväenluokan luokkalaitoksia”.22 Voionmaa seurasi aikaansa ja halusi 
päivittää täsmentyvän vapaan sivistystyön tavoitteet. 1920-luvun alun 
toiminnan avainsanoja olivat sivistysliikkeen modernisoiminen vastaa-
maan omaa aikaansa ja yleissivistyksellisen tason nostaminen ennen 
muuta sisällissotaan ajautuneen työväestön keskuudessa.
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Jälleen kerran Voionmaa pohtii sitä, miten tavoittaa työväes-
tö ja miten kohottaa heidän sivistystasoaan. John Deweyn tavoin 
pragmaattinen Voionmaa näytti ajattelevan, että itseään sivistävä, 
mutta samalla kollektiivisesti toimiva, sosiaalisesti vastuuntuntoinen 
ihminen oli tulevaisuuden työläisen ihannekuva.23 Nyt Voionmaalle 
ei enää kelvannut oma näkemyksensä vuodelta 1910, jonka mukaan 
kansan liityttyä edistysseurojen jäseniksi, nousisi sen sivistystaso vä-
kisinkin. Voionmaa kirjoittaa 1922, että ennen kun sivistys leviää 
kansan keskuuteen, olisi kohotettava sen taloudellisia oloja – joskaan 
hyvä taloudellinen asema ei sekään aina taannut kohonnutta sivistys-
tasoa. Varallisuuden tehtävänä oli hänen mukaansa ainoastaan luoda 
mahdollisuuksia sivistykselle. ”Niitä puuttuu työväenluokalta, ja niitä 
on senvuoksi sille avattava.” Voionmaan näkemys oli vahvasti luok-
katietoinen: ”työväen sivistysrientojen päämäärä voidaan täydellisesti 
saavuttaa vasta sosialistisessa yhteiskunnassa.”24 

Mikä ero porvarillisella sivistyskäsityksellä oli sitten sosialistisen 
sivistyskäsityksen kanssa? Voionmaan mukaan näkemysten ero oli 
selkeä. Porvarillinen käsitys sivistyksestä oli ennen kaikkea perinteinen. 
Sen mukaan yksilön ja yhteiskunnan suhde sivistyselämän alalla oli 
löyhä ja vapaa kaikesta vastuusta. Sivistys oli näin ollen luonteeltaan 
yksilöllistä ilman yhteiskunnallisia painotuksia. Voionmaan mukaan 
keskeistä porvarillisessa sivistysideassa oli yksilön älyn ja tunteen vil-
jeleminen tai suorastaan vain nautinto ja ajanviete: ”Kapitalistinen 
sivistys on yhteiskunnallisesti toivoton.” Sen sijaan sosialistinen käsitys 
tiedon ja sivistyksen luonteesta oli hänen mukaansa aivan toinen. Se 
ei kieltänyt sivistyksen yksilöllistä tarkoitusta ja merkitystä, mutta 
sekään ei yksin riittänyt. Kaikella tiedolla ja sivistyksellä tuli olla 
Voionmaan mielestä yhteiskunnallinen tarkoitus, koska koko kulttuuri 
oli pohjaltaan yhteisesti tuotettu, yhteiskunnallinen järjestelmä. Näin 
ollen sivistyksen tuli luoda ja ylläpitää hyödyllistä vuorovaikutusta 
yksilön ja yhteiskunnan välillä. Työväestön sivistysrientojen päämäärä 
ei ollut luoda oppinutta kurjalistoa vaan myös taistella taloudellisten 
epäkohtien poistamisen puolesta: ”Sen tarkoitus on mullistava, val-
lankumouksellinen”, sillä Voionmaan mukaan sosialistit eivät voineet 
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ajatella tulevaisuuden yhteiskuntaa ilman täysin sivistyneitä yhteis-
kunnan jäseniä. Ennen lopullista päämäärää työväensivistysaktiivien 
lyhyen aikavälin tehtävänä oli valmistaa mahdollisuuksia todellisen 
sivistyksen hankkimiseen kaikille. On tärkeää huomata, että keinot 
tuon vallankumouksen saavuttamiseksi olivat rauhanomaiset ja yhteis-
toiminnalliset: ”Tällainen sivistystyö ei ole yhteiskuntaa hajoittavaa, 
se on päinvastoin yhteiskuntaa yhdistävää, todellista kansallista ja 
todellista yksilöllistäkin sivistystä kohottavaa työtä.”25   

Yhteistoimintamies ja kollektivisti

Voionmaa näyttää olleen sosiaalisesti hyvin osaava poliitikko. Hänen 
toimintatapaansa kuului aktiivinen yhteistoiminta yli puoluerajojen. 
Hän tuli suomalaisuusliikkeen vaikutuspiiristä, ja tämä toiminta näkyy 
hänen myöhemmässä eduskuntatyössäänkin. Kun seurataan Voion-
maan tekemiä eduskunta-aloitteita, havaitaan, että niiden puolestapu-
hujat tulivat eri puolueista. Muun muassa vuoden 1923 valtiopäivillä 
Voionmaa anoi määrärahoja kansantajuis-tieteellisten luentojen jär-
jestämiseksi ja opintokerhotoiminnan tukemiseksi yhdessä edistys-
puolueen Mandi Hannulan, ruotsalaisen kansanpuolueen Gunnar 
Landtmanin, kokoomuksen Tuomas Vanhalan ja maalaisliittolaisen 
Väinö Kivilinnan kanssa. Sama ylirajainen yhteistyö kansantajuisten 
luentojen ja opintokerhojen puolesta toistui läpi koko Voionmaan 
edustajauran.26 Samoin hänen anomuksessaan määrärahojen myön-
tämisestä Kansalaiskorkeakoulun (Yhteiskunnallinen Korkeakoulun) 
kannattamista varten oli allekirjoittajina laaja joukko myös oikeisto-
puolueiden edustajia, kuten edistyspuolueen Uuno Brander, kokoo-
muksen Hedvig Gebhard ja maalaisliiton Tilda Löthman.27 Yhteinen 
kansan sivistämisen aate kantoi yli ahtaiden puoluerajojen.  

Voionmaan toimintaa läheltä seurannut Sdp:n kansanedustaja ja 
arkeologi Julius Ailio arvioi Voionmaata politiikanteon ja tiedemiehen 
työn ristipaineessa. Hän ei nähnyt mitään ristiriitaa Voionmaan kan-
sansivistysharrastuksessa ja tiedemiehen työssä: ”…hänen luonteensa 
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ja hänen sympatiansa laajoja kansankerroksia kohtaan ovat vetäneet 
hänet yhteiskunnallisten rientojen pyörteeseen” samaan aikaan kun 
häntä tieteellisesti kiinnosti yhteiskunnalliset ilmiöt. Ailion mukaan 
Voionmaa oli pohjimmiltaan tiedemies, jolla oli laajat historialliset 
näköalat, monipuoliset tiedot, terävä katse ja arvosteleva äly. Ailio 
piti Voionmaata poikkeuksellisena henkilönä historioitsijoiden jou-
kossa: tätä ei kiinnostanut valtiollinen historia, vaan taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset olot, joissa Voionmaa näki historiallisen kehityksen 
vaikuttavimmat ilmiöt. Ailion mukaan Voionmaa ei tyytynyt vain 
kuvailemaan ilmiöitä vaan oli niin sanottu geneettinen tutkija, joka 
tahtoi selvittää ilmiöiden syntyprosesseja ja kehitystä sekä samalla luoda 
tapahtuneesta kokonaiskuvan usein hajanaisten lähteiden pohjalta.28

Historioitsija Kauko Pirinen on puolestaan arvioinut, että joh-
donmukaisemmin kuin kukaan toinen historiantutkija Voionmaa oli 
tarkastellut historiallista kehitystä yhteiskunnallisesta näkökulmasta: 
”Niin on yhteiskuntahistorian tutkimuksesta tullut se erikoinen työsar-
ka, jonka Voionmaa on saanut raivata meikäläiselle historiatieteelle ja 
jonka ensimmäinen, johtava edustaja hän vieläkin on.”29 Historioitsija 
Eino Jutikkala arvioi Voionmaata tämän kuoleman jälkeen talous- ja 
yhteiskuntahistoriallisen tutkimuksen tuottoisaksi edustajaksi, joka 
ei suomenkielisenä saanut heti hakemaansa professorinvirkaa. Jutik-
kala antoi myös arvoa Voionmaan työlle kansansivistyksen hyväksi: 
Voionmaan vaikutusta oli, että työväenliikkeessä tehostui historiallisen 
kehityksen ymmärtäminen ja ”tämä on saavutus, josta kaikki ne, jotka 
antavat arvoa historiantutkimukselle, tuntevat iloa”.30 Kaiken kaikkiaan 
Voionmaa raivasi yhteiskunnallisella tutkimusotteellaan tietä sosiaa-
lihistoriallisen tutkimuksen, kuten arjen ja työväestön tutkimuksen, 
suuntaan pois eliittejä käsittelevästä tutkimusotteesta. Tällä tiellä hän 
oli edellä aikaansa: historiantutkimuksessa eliittihistoriallinen ote 
murtui vasta 1960-luvun paradigma-käänteessä.

Voionmaa itse näki edustamansa historian olevan kaikkine suun-
tineen yhteiskuntatiedettä, joten hän ei tehnyt suurta eroa historian 
ja muiden yhteiskuntatieteiden välillä.31 Yhteiskuntatieteet taas olivat 
osa laajempaa yhteiskunnallista liikettä, johon kuului myös yksilöiden 
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poliittinen toiminta. Myöskään Sdp:n jäsenyys ja tiedemiehen roolit 
eivät olleet ristiriidassa hänen ajatuksissaan. Voionmaa kirjoittaa 1924, 
että ”Sosialidemokraattinen liike on alusta alkaen perustunut tietoon”, 
mutta siihen kuului myös olennaisena osana yhteiskunnallinen sivistys, 
jonka puolestapuhuja hän itse oli.32 Myöskään taustaansa porvarillisessa 
suomalaisuusliikkeessä hän ei kokenut ristiriitaiseksi Sdp:n jäsenkir-
jansa kanssa. ”Sosialidemokraattinen puolue on viettänyt lapsuutensa 
vanhempain suomalaisten puolueiden sylissä, perinyt niiltä suomalaiset 
sivistysharrastukset ja jatkanut niiden aloitteita yhteiskunnallisella ja 
valtiollisella alalla.”33 Syyksi, miksi sosialismi oli ylipäätään levinnyt 
niinkin laajalle Suomessa, hän arveli maan köyhyyttä. Köyhyys saat-
toi asukkaat mielellään kuuntelemaan ”kaikkia kultaisia oppeja”, ja 
varsinkin sellaisia, jotka olivat niin lähellä kansan omia ”puhtaita ja 
luonnollisia ihmisyyden tunteita kuin sosialismi”.34 1920-luvulla hän 
perusteli omaa poliittista toimintaansa näin: ”Kaikki voimat tarvitaan 
Suomen kansanvallan puolustamiseksi. Onkohan oikeastaan mitään 
tärkeämpää toimintaa?”35 

 ”Eläköön sosialismi ja sosialistinen sivistys!”

Jos 1930-luvun lopulla olisi ollut facebook, olisi Väinö Voionmaalla 
ollut tuhansia ystäviä. Hänen suosionsa perustui ennen muuta hä-
nen kiitettyihin luentoesiintymisiinsä ja organisaattorin taitoihinsa. 
Työväen Sivistysliiton aktiivi Pekka Railo kuvaa Voionmaata 1929, 
että tämä näytti olevan ikuisesti nuori ja innokas, aina väsymätön ja 
työteliäs, helposti syttyvä ja sytyttävä, alati aatteellinen ja toiveikas 
sekä milloin tahansa altis palvelukseen sinne, missä häntä kaivattiin. 
Hänen intonsa ja uskonsa tempasi muutkin mukaan ja hän oli ”sel-
lainen henkinen liikevoima, joita meillä on harvoja”.36 Myös lukuisat 
jälkikuvat hänestä ovat ihailevia. Muun muassa Yrjö Kallinen arvioi 
1959 Voionmaan roolia näin: ”Kuten kaikki muutkin, ihailin minäkin 
eniten Väinö Voionmaan innostavaa ja nuorekasta, mutta samalla 
syvällistä ja vakaumuksellista uskoa työväen sivistystyön merkitykseen 
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ja tulevaisuuteen.”37 R. H. Oittinen puolestaan arvioi Voionmaan 
työtä 1969 seuraavasti: ”Eduskuntatyössä Väinö Voionmaa omistautui 
ensisijaisesti ihmisen persoonallisuuden kehittymistä edistäviin toimen-
piteisiin – kansansivistystyöhön ja muuhun kulttuuritoimintaan sekä 
raittiustyöhön.” Hän piti luotettavaa tietoa ja asiallista harkintaa kaiken 
inhimillisen toiminnan perustana. Tämän takia juuri tiedonlevitys oli 
Voionmaalle kaiken kestävän uudistustyön lähtökohta. Kun tiedon 
käyttäjässä riehuivat monet ristiriidat, oli kansansivistäjän tehtävänä 
edistää ihmisten tunteiden jalostamista ja syventämistä sekä eettisten 
arvojen omaksumista.38 

Omiensa joukossa Voionmaa oli hengen suurmies, mutta häntä 
arvostettiin myös laajemmissa yhteiskuntapiireissä. Eräs olennainen 
ero tässä ”omien” ja ”muiden” ihailussa kuitenkin oli. Voionmaan 
vasemmistolaista vakaumusta on tähänastisissa yleisissä jälkikirjoituk-
sissa väheksytty. Hänet on haluttu nähdä historiantutkijoiden piirissä 
laaja-alaisena humanistina tai korkeintaankin oikeistodemarina, jolle 
tärkeämpää kuin sosialismi olisi ollut snellmanilainen kodin perintö, 
konkreettinen raittiustyö ja epäpoliittinen historiantutkimus. Aimo 
Halila kirjoittaa Voionmaasta tekemässään elämäkerrassa, että ”Hän oli 
ensi sijassa historiantutkija. Tieteellisen työn hän tunsi omimmakseen 
ja se oli hänelle korkeampaa elämää”.39 Voionmaa ei kuitenkaan itse 
piilotellut aatteellisuuttaan ja vasemmistolaisuuttaan, kuten edellä 
esitetyistäkin Voionmaan teksteistä nähdään. Hän piti itseään ”so-
sialistina” ja ”sosiaalidemokraattina”, jonka suuri yhteiskunnallinen 
missio oli toteuttaa ”sosialistista sivistystyötä”. Hän kirjoittaa 1932, 
että ”yhdeksi suureksi kulttuurikysymykseksi me sosialistit käsitämme 
ajan pulmat, koko aikamme kehityksen”. Hänen mukaansa pääasia 
sosialistisessa sivistyksessä oli ”uusi henki, niin älyllisesti kuin moraa-
lisesti kuin ruumiillisestikin valmistettava henki, joka on nostattava 
yhteiskunnallisesti ajattelevat ja valveutuneet joukot leppymättömään 
taisteluun kaikkea sitä heikkoutta, pimeyttä, raakuutta, epäyhteiskun-
nallisuutta vastaan, mikä nyt on vannoutunut hävittämään Suomen 
kansanvallan ja ensisijassa sosialidemokratian monikymmenvuotisen 
työn ja Suomen työväenliikkeen tähänastiset hedelmät ja tulevaisuuden 
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mahdollisuudet… Sellaiselle sosialismille, sellaiselle sivistykselle me 
tässä huutakaamme kolminkertainen eläköönhuuto!”.40 Työväen sivis-
tystyön tärkeyttä hän perustelee kolmella yhteiskunnallisella syyllä: so-
siaalipoliittisilla perusteilla, työväenliikkeen yleisillä tarpeilla ja uuden 
yhteiskunnallisen maailmankatsomuksen tarpeellisuudella.41 Vaikka 
Voionmaa oli Tokoin senaatin jäsenenä ja sen kulkulaitostoimitus-
kunnan päällikkönä 1917, Sdp:n kansanedustajana 1919–1947, mi-
nisterinä 1926–27 ja 1937–39 ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan 
puheenjohtajana 1941–46, hänen ei kuitenkaan voida sanoa kuuluneen 
Sdp:n organisatoriseen sisäpiiriin. Voionmaa osallitui 1918 sodan alku-
valmisteluihin42 (Lähteenmäki  M., Väinö Voionmaa 2014, 62–70) ja 
traaginen sota avasi hänelle tien mitä kulkea. Hän tuli valituksi Sdp:n 
väliaikaiseen puoluetoimikuntaan marraskuussa 1918, mutta vain 
varajäseneksi, ja tuokin luottamustoimi oli vain kuukauden mittainen 
ennen varsinaisen puoluetoimikunnan valitsemista joulukuussa 1918. 
Siihen Voionmaa ei tullut valituksi. Sen sijaan hän pääsi liittymään 
puolueen keskeisten toimijoiden joukkoon marraskuussa 1920 ja oli 
puoluetoimikunnan jäsenenä maaliskuuhun 1922.43

Puoluekentässään Voionmaa edusti liikkeen ”feminiinistä” toimin-
ta-aluetta eli koulutuksen, raittiuden ja sivistyksen manifestoijia eikä 
niinkään puolueen kovaa ydintä, palkkataistelua, talouselämäkritiikkiä 
tai puoluekentän valtataistelua harjoittanutta joukkoa. Juuri tämän 
orientaationsa vuoksi Voionmaa on haluttu nähdä oikeistopiireissä 
epäpoliittisena henkilönä. Sitä hän ei kuitenkaan ollut. Työväenliikkeen 
nokkamiesten piirissä hänen sanotaan omanneen tiettyä arvovaltaa, 
mutta ”hän ei ollut itsenäinen luonne, vaan mukautui aina johtavaan 
piiriin”. Muun muassa sodan aikana hän ei katkaissut välejään Väinö 
Tannerin kanssa, vaikka olikin jyrkästi Suomen natsisympatioita vas-
taan.44 R. H. Oittinen puolestaan on todennut, että Voionmaa oli 
poliitikkona ”tavallaan yksinäinen, koska tavallisten poliitikkojen 
tavalliset taktilliset ja puoluepoliittiset asenteet poikkesivat hänen 
periaatteellisesta ja valtakunnallisesta asenteestaan”.45 Tämä näkemys 
tukee luonnehdintaa Voionmaasta kravattisosialistina.
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 Voionmaan merkitys sosialistisen sivistyksen ideologina, henkise-
nä johtajana ja arkisen työn toteuttajana on kiistaton. K. A. Fagerholm 
lausui eduskunnan puhemiehenä Väinö Tannerin sanontaa lainaten  
muistosanoissaan Voionmaasta toukokuussa 1947, että tämä oli ollut 
”poliittinen herkuttelija” siinä mielessä, että hän oli aina halunnut 
itse päättää omat harrastuspiirinsä: ”Kansan laajoissa piireissä hän on 
tunnettu ja rakastettu suurena kansanvalistusmiehenä, jonka osuus 
työväenluokan sivistyksessä on ollut erittäin merkittävä ja laadultaan 
pysyväinen.”46 Voionmaa oli herännyt sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen 
epäoikeudenmukaisuuden ajatukseen jo snellmanilaisella kaudellaan 
1800-luvun lopussa, valinnut toimintastrategiansa siirtymällä pii-
run vasemmalle 1905 suurlakon vaikuttamana ja kypsynyt työväen 
sivistysliikkeen kärkeen ollessaan professorina syksystä 1918 ja kan-
sanedustajana 1919 lähtien. Hän kyseenalaisti avoimesti työväenliik-
keessä vallinneen yksipuolisena pitämänsä palkkataistelulinjan, joka 
oli johtanut työväen opinto- ja sivistystyön laiminlyöntiin. Voionmaa 
kirjoitti työväen sivistysliikkeen Suomen kirjoitettuun historiaan lu-
kuisilla teksteillään, käsitteenmäärittelyillään ja historioillaan. Hän 
teki liikkeestä näkyvän olemalla mukana luomassa työväenideologiaa 
ja -perinnettä ylläpitäviä instituutioita, kuten Työväen Sivistysliittoa 
(1919), Työväen Akatemiaa (1924) ja Yhteiskunnallista Korkeakoulua 
(1925), jonka ensimmäiseksi kansleriksi hänet sittemmin valittiin. 
Ammattihistorioitsijana Voionmaa tiesi mitä teki: työväenliikkeen oli 
vallattava tilaa porvarillisen sivistysliikkeen kylkeen, otettava osa sen 
kulttuurihegemoniasta. 

Tässä työväen sivistystoiminnan näkyväksi tekemisen työssään 
Voionmaa lanseerasi myös käsitteen ”työväen kulttuuri”. Sellaista 
käsitettähän 1900-luvun alun vallanpitäjät eivät tunteneet eivätkä 
nähneet mitään kulttuurista työväen harrastuksissa. Voionmaa oli 
eri mieltä. Hän kirjoittaa Suomen Sosialidemokraatissa 1923, että 
historian suuria pysyviä saavutuksia eivät olleet ulkoiset ”mahtilaitok-
set vaan hengen valta, se henkinen omaisuus, ne henkiset kyvyt, mitä 
ihmiskunta historiallisen elämänsä aikana on koonnut ja kehittänyt”. 
Hänen mukaansa demokratia pysyi pystyssä ainoastaan vapaiden va-
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kaumusten ja kansan vapaiden henkisten voimien ansiosta. Voionmaa 
kritisoi sitä työväenliikkeessä vallinnutta yksipuolista näkemystä, että 
vain palkkatyö ja sen eteen tehtävä työ olisi tärkeää. Hän muistuttaa, että 
ihmisen varsinaisena elämän tarkoituksena oli ikuisesti oleva älyllisten, 
kauneudellisten ja siveellisten eli henkisten tarpeiden tyydyttäminen. 
”Oikea kulttuuri” antaisi työläisille ihmisarvon, jonka kapitalismi oli 
häneltä riistänyt, eikä se kysyisi, oletko ”rikas rahasta vain harrastuksista”. 
Tällaisen kulttuurin perustana olivat Voionmaan mukaan valistunut äly, 
puhdas tahto ja lämmin tunto, tieto ja taito eivätkä mitkään laitokset, 
koneet tai raa’at voimakeinot. Näin luotu kulttuuri toi yhteisölleen 
vapautta henkisestä holhouksenalaisuudesta, ennakkoluuloista, opetti 
etsimään ja rakastamaan totuutta, johti sielun puhtauteen ja kauneuteen, 
pyhitti muistot ja antoi voimaa uuteen elämän taisteluun. 

Sanalla sanoen, Voionmaan mukaan työväen kulttuuri loi kanta-
jiensa elämään kaikenpuolista sopusointua. Se ei kuitenkaan riittänyt, 
vaan työväen kulttuurille oli ominaista se, että yksilöllisen sopusoinnun 
lisäksi se loi sopusointua yksilön ja yhteiskunnan välille. Voionmaan 
mukaan sosialistinen kulttuurikäsitys poikkesi jyrkästi porvarillises-
ta kulttuurikäsityksestä. Kun porvarillinen näkemys lähti siitä, että 
tieteen tehtävänä oli ”tutkia vaan ei vaatia” ja että tiede etsii totuutta 
löytämättä sitä kuitenkaan valtiolliselta näyttämöltä, oli sosialistisen 
kulttuurikäsityksen perusta toinen. Sen mukaan sekä tiede että taide 
saattoivat olla yhteiskunnallisesti hyödyllisiä. Työväen kulttuuri ei näin 
ollen ollut vain lepoa ja ajanvietettä, vaan ”vakavaa taistelua yksilöitten 
kautta korkeitten yhteiskunnallisten päämäärien saavuttamiseksi”. 

Voionmaa päätyy vuoden 1923 pohdinnoissaan ajatukseen kult-
tuureja yhdistävästä ”uuskansalaisuudesta”. Historian aamuhämärissä 
kansallisuus määrittyi hänen mukaansa veriheimolaisuuden perusteella, 
sittemmin sitä määrittivät kirkko ja voimakkaat hallitsijat. Maailman-
sodan tapahtumat olivat horjuttaneet nämäkin kansallisuuden muodot, 
jolloin Voionmaan mukaan ”ei ole tarjolla muuta kansallisuuden 
pohjaa kuin se uusi yhteiskunnallinen kulttuuriyhteys, joka vähitellen 
on kasvanut historiallisesta pohjasta… Senvuoksi me julistamme uutta 
työväen ja työväenkulttuurin kansallisuutta”. Kaikkein arvokkaimmat 
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sivistysaarteet Voionmaan mukaan olivat kuitenkin ihmiskunnan yhtei-
nen kulttuuri, kulttuuri internationale…”. Voionmaa tiivistää: ”Yksilö 
– kansa – ihmiskunta, siinä työväen kulttuurin oikea, historiallisesti 
perusteltu rakennusjärjestys”. Optimistisesti hän lainaa Topeliuksen 
runoa: ”…Ja valtamme on rajaton/ Sill’ toivon maa se meidän on/ Ja 
meidän ompi vastaisuus/ Ja myös sen ihanuus…”.47

Tekstistä paistaa läpi se järkytys, minkä ensimmäinen maail-
mansota ja ennen muuta sisällissota olivat aiheuttaneet Voionmaassa. 
Hän halusi puhdistaa kenttää, ja luoda tulevaisuuden uskoa lyötyihin 
työväenliikkeen toimijoihin: ei aseet vaan ainoastaan kulttuurinen työ 
saattoi nostaa liikkeen sodan kohmeesta, eheyttää ja kiinnittää sen 
jäseniä jälleen yhteiskunnalliseen toimintaan. Vajaa kymmenen vuotta 
myöhemmin (1931) Voionmaa palaa aiheeseen viittaamalla belgialai-
sen työväensivistysliiton toimihenkilöön Hendrik de Man’iin, jonka 
mukaan mitään erityistä työväenkulttuuria ei vielä olisi olemassakaan. 
Näin siksi, että ”aate oli tukahduttanut taiteen”, porvarillinen kulttuuri 
oli niin hegemonisessa asemassa etteivät sosialistiset taiteilijat olleet 
kyenneet murtamaan sen valtaa. Tehtävä oli sitäkin vaikeampi, koska 
itse työväki oli vieroksunut näiden sosialistitaiteilijoiden pyrkimyksiä 
ensimmäisenä. Voionmaan näkemyksen mukaan ”väärentämätön 
työväenkulttuuri” kuului menneisyyteen: sitä edustivat muun muassa 
ne loppuun väsyneet työläiset, jotka Tampereen Kyttälän ja Johannes-
kylän pikku hökkeleissä ennen pyhäehtoisin lueskelivat ”Christillistä 
huvittajaa” ja muuta hengellistä alkeiskirjallisuutta. Olennaisena osana 
siihen kulttuuriin kuului köyhyys ja puutteenalaisuus. Se oli juuri se 
kulttuuri, josta työväki kaikin voimin pyrki irrottautumaan. Valitetta-
vasti se irrottautuminen oli johtanut olojen parantuessa heidät kevyen 
porvarillisen kulttuurin piiriin eikä, kuten Voionmaa olisi toivonut, 
omaehtoisen sivistystyön piiriin. Todellinen sivistys olisi laadultaan 
henkistä ja tarkoittaisi käytännössä ”sosialistisen yhteiskunnan luomis-
ta, sosialismin toteuttamista”, kuten de Man asian ilmaisi. Voionmaa 
myöntää, että de Manin ajatuksen ydin oli todellinen, työväen suu-
rilta joukoilta puuttuivat vielä aineelliset ja henkisetkin edellytykset 
kulttuuriohjelmansa toteuttamiseen.48   
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Voionmaan voidaan sanoa olleen työväen kulttuurisella saralla 
etujoukon etummainen, velvollisuudentuntoinen ja aatteellinen li-
punkantaja koko 1920–30-luvun. Mutta vain työväenliikkeen sivis-
tysriennoissa, ei koko puolueessa. Sittemmin, Voionmaan kuoleman 
(1947) jälkeisinä vuosikymmeninä akateemisen eliitin asema on hii-
punut rajusti työväenpuolueissakin, samalla on hiipunut puolueiden 
sisäinen arvokeskustelu, käsitteiden täsmentäminen ja uudelleenarvi-
ointi. Voionmaan tapaiselle aatteelliselle idealistille ja toimen miehelle 
myöhempi julkisuudenhakuinen pintapolitikointi olisi ollut hyvin 
vierasta, ja erityisen työväen kulttuurin määrittäminen entisestäänkin 
vaikeampi tehtävä.49     

Voionmaan tekstejä ja konkreettista toimintaan arvioitaessa voi-
daan päätyä samanlaiseen arvioon kuin Voionmaa päätyi kansanvalis-
tusmies A. A. Granfeltistä: ”Mies tunnetaan töistään… Siinä ei ole eroa 
olemassa miehen ja hänen työnsä välillä. Mies ja työ ovat sulautuneet 
hänessä harmoniseksi voimakkaaksi kokonaisuudeksi”.50
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LUKU 9 

YRJÖ SIROLA, VALLANKUMOUKSELLISEN 

VASEMMISTON VALISTAJA

Joni Krekola

Vuoden 1918 sisällissodan perintö näkyi aikuiskoulutuksen kentässä 
pitkään. Hävitty sota merkitsi työväenliikkeelle kahtiajakautumista 
reformistisen sosiaalidemokratiaan ja vallankumoukselliseen ääriva-
semmistoon, johon kuului 1920- ja 1930-luvulla sekä kotoperäistä 
että Moskovasta ohjailtua kommunistista toimeliaisuutta. Kun työväen 
valistustoiminta alkoi lamaannuksen jälkeen elpyä, vain maltillisen 
sosiaalidemokratian suuntaus, ”työväen omaehtoinen sivistystyö” 
sallittiin valkoisessa Suomessa.

 Äärivasemmiston yritykset radikaalimpaan valistustoimintaan 
painettiin maan alle ja kiven sisään viimeistään 1930-luvulla. Suomessa 
laittomaksi tulkittu Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) valisti 
ja koulutti suomalaisia kommunisteja neuvostomaan puolueoppilai-
toksissa vuoteen 1937 saakka. Patoutunut tarve kommunistien oman 
valistustoiminnan järjestämiseen purkautui syksystä 1944 lähtien, jol-
loin SKP:n toiminta Suomessa sallittiin. Valistustoiminnan lippulaiva 
oli SKP:n ensimmäisten laillisten puoluekurssien pohjalle rakennettu 
Sirola-opisto (1946–1994).   

Sirola-opisto oli yhteiskunnallinen kansankorkeakoulu, joka ehti 
vajaan puolen vuosisadan elinkaarensa aikana kouluttaa satoja toimit-
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sijoita suomalaisen laitavasemmiston järjestökoneistoon. Sirola-opisto 
ei ollut puoluekoulu, sillä SKP:n tai Suomen Kansan Demokraattisen 
Liiton (SKDL) jäsenyys ei ollut edellytys oppilas- tai opettajakuntaan 
hyväksymiselle. Käytännössä ja vallankin opiston ensimmäisen vuo-
sikymmenen aikana puolue oli kaikkialla läsnä: Stalinin vielä eläessä 
opiskelua sävytti dogmaattinen marxismi-leninismi ja stalinismin hen-
ki. Vuodesta 1954 lähtien Sirolassa suoritettuja opintoja oli mahdollista 
täydentää ns. Moskovan puoluekoulussa, jonne lähetettiin puolueuralle 
tähtääviä kommunisteja 1980-luvun loppuun saakka. Sirola-opisto 
kannusti opiskelijoitaan myös akateemisiin opintoihin Suomessa. 
Vasemmistolainen väylä kulki Sirola-opiston keskikoulutasoisen jat-
kokurssin kautta Yhteiskunnalliseen korkeakouluun (vuodesta 1966 
lähtien Tampereen yliopisto) suorittamaan yhteiskunnallista tutkintoa.1 

Suomalaisen aikuiskoulutuksen kentässä Sirola-opisto sijoittui 
äärivasemmalle. Sirola-opisto sai alusta alkaen kansankorkeakoulun 
statuksen ja pääsi siihen kuuluvan valtionavun piiriin, mikä herätti 
vastustajissa pitkään paheksuntaa. Mielikuvien ristiriitaisuutta lisäsi 
se, että syksystä 1947 alkaen työläisnuoriso opiskeli Vanajanlinnan 
loisteliaissa puitteissa, saksalaisomistuksesta Neuvostoliiton sotasaaliiksi 
siirtyneessä metsästyslinnassa, jonka Yrjö Sirolan säätiö sittemmin osti.2

Marxilainen kansankorkeakoulu oli nimetty Yrjö Sirolan mu-
kaan. Vaihtoehtoiset nimiehdotukset Yhteiskuntatieteitten opisto ja 
Sosialismin kansanopisto olivat korostaneet tieteellistä maailmankat-
somusta ja ideologiaa.3 Sirola-nimellä haluttiin kunnioittaa SKP:n 
maanalaisuuden kauden keskeisimmän valistajan elämäntyötä ja luoda 
jatkuvuutta myös yhtenäisen työväenliikkeen aikaan. Sirola oli toi-
minut suomenkielisen työväen valistajana kotimaassaan vuosisadan 
ensimmäisellä vuosikymmenellä ja Amerikan Yhdysvalloissa toisella. 
Keväästä 1918 elämänsä loppuun asti Sirola opetti Neuvosto-Venäjällä 
SKP:n kursseilla ja oppilaitoksissa, joissa opiskelleita syytettiin Suomen 
puolella valtiopetoksen valmistelusta.

Yrjö Sirolaan henkilöitynyt radikaalin ja vallankumouksellisen 
vasemmiston valistustoiminta hyväksyttiin toisen maailmansodan 
jälkeisissä poikkeusoloissa osaksi suomalaista aikuiskoulutusjärjestel-
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mää. Seuraavassa artikkelissa luodataan sekä Sirolan kansainvälistä 
valistajantaivalta että hänen perintönsä merkitystä sodanjälkeisessä 
Suomessa. Tarkastelu keskittyy Sirolan uraan poliittisen koulutuksen 
parissa.

Sirolan ura valistajana

Papin perheessä varttunut Yrjö Sirola (1876–1936) kirjoitutti neuvos-
tovuosinaan exlibrikseensä omakohtaisen Lenin-sitaatin: ”Ilman työtä, 
ilman taistelua ei kirjatieto ole minkään arvoinen”.4 Civis Sirola oli 
itse kuunnellut luentoja Helsingin yliopistossa mutta jäänyt ikuiseksi 
ylioppilaaksi, joka hankki opettajan pätevyyden Rauman seminaa-
rissa. Leipätyö kansakoulun opettajana Hattulassa jäi lukuvuoden 
mittaiseksi, sillä taistelu orastavan työväenliikkeen luokkatietoisuuden 
herättäjänä vei mennessään, ensin toimittajaksi Kansan Lehteen ja 
vuonna 1905 sosiaalidemokraattisen puolueen puoluesihteeriksi. Yli-
opistovuosistaan lähtien Sirola oli monipuolinen toimittaja, kääntäjä, 
runoilija, luennoitsija ja agitaattorikouluttaja, jonka hengästyttävä 
tahti valistajana ja puolueorganisaattorina kantoi kansanedustajaksi 
ensimmäiseen yksikamariseen eduskuntaan vuonna 1907.5

Sirolan ura aikuiskasvattajana oli käynnistynyt ylioppilaiden 
kansanvalistuskiertueilla. Sosialistisen vakaumuksen selkiytyminen 
täsmensi kansaksi järjestäytyneen työväestön. Sirolan akateemisia 
kohtalontovereita, jotka radikalisoituivat suurlakkovuoden 1905 mels-
keissä, olivat muut ”marraskuun sosialistit” Edvard Gylling, Otto Wille 
Kuusinen, Kullervo Manner ja Sulo Vuolijoki. He kouluttivat puolu-
eensa väkeä agitaattorikursseilla, iltaluentokursseilla ja 1910-luvun alun 
valtakunnallisessa puolueopistossa, joka lakkautettiin maailmansodan 
sytyttyä.6 Sirola oli tässä vaiheessa siirtynyt Yhdysvaltoihin amerikan-
suomalaisten Työväen Opiston (Work People’s College) opettajaksi. 

Sirolan liittyessä Työväen Opiston opettajakuntaan siitä oli keh-
keytynyt amerikkalaisittain radikaali oppilaitos, joka 1910-luvulla 
liukui kannattamaan Industrial Workers of the World (IWW) -am-
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mattiliiton tyyppistä sosialismia. Sirolan vuodet 1910–1913 olivat 
opiston kultakautta, joka kääntyi hitaaksi hiipumiseksi amerikkalais-
sosialistien suuntariitojen kärjistyttyä vuosikymmenen puolivälissä. 
Opiston opetusohjelma julisti sosialismia ja perustui materialistiselle 
maailmankatsomukselle, mutta opetus oli käytännönläheistä: Sirola 
luennoi mitä pyydettiin kielistä ja kauppalaskennasta alkaen, ja piti 
itse tärkeimpänä tavoitteenaan suomalaissiirtolaisten sopeuttamista 
englannin kieleen ja amerikkalaiseen kulttuuriin.7

Amerikan-vuosinaan Sirola radikalisoitui seuratessaan opistolla ja 
puhujamatkoillaan aikakauden katkeria lakkotaisteluita. Toisena tuliai-
sena oli amerikkalaisissa työväen oppilaitoksissa kehittynyt radikaali 
pedagogia, jossa perinteinen auktoriteettiin ja hierarkioihin perustuva 
oppimiskäsitys tulkittiin työläisten sorron välineeksi. Opiskelijoita 
rohkaistiin vuorovaikutteisuuteen, artikuloimaan kokemuksiaan, ko-
hottamaan tietoisuutensa tasoa ja kehittämään puhetaitojaan, mitä 
yhteiskunnan sosiaalinen muutos edellytti.8 Sirola omaksui käytännön 
kumouksellisuutta keskusteluistaan kovan kapitalismin kasvattien 
kanssa. Myöhemmin neuvostovuosinaan Sirola määritteli ryhtyneensä 
Työväen Opistolla kannattamaan industrialistista sosialismia.

Suomeen palattuaan Sirola jatkoi lehtimiehenä ja poliitikko-
na. Marraskuun sosialistit olivat vuoteen 1918 mennessä kohonneet 
työväenpuolueen johtoon. He tekivät vuodenvaihteessa 1917–1918 
ratkaisevat päätökset kapinaan ryhtymisestä ja miehittivät kansanval-
tuuskunnan johtopaikat. Kansainvälisestä ja kielitaitoisesta Sirolasta 
tehtiin punaisen hallituksen ulkoasiainvaltuutettu. Punaiset johtajat 
pakenivat huhtikuussa 1918 Neuvosto-Venäjälle ja olivat mukana 
perustamassa SKP:tä Moskovassa seuraavana syksynä. Maanpakolai-
suuden piti jäädä välivaiheeksi maailmanvallankumouksen leviämisen 
aattona.  

SKP:n poliittinen valistustoiminta Neuvosto-Venäjällä käynnis-
tyi, kun puna-armeija oli viimeistellyt vallankumouksen sisällissodan 
rintamilla. SKP järjesti aluksi agitaattorikoulutusta ja vuodesta 1920 
lähtien omia poliittisia kurssejaan, jotka saatettiin pitää puolueko-
kousten yhteydessä ja ulkomailla kuten Tukholmassa. Mahdollisuus 
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systemaattisempaan puoluekoulutukseen avautui, kun Pietariin pe-
rustettiin suomalaisia ja virolaisia varten Lännen Vähemmistökansalli-
suuksien Kommunistisen Yliopiston (LVKY) alaosasto vuonna 1921. 
LVKY:n perustaminen ja lakkauttaminen vuonna 1936 heijastelivat 
bolshevikkien kansallisuuspolitiikan käänteitä: 1920-luvun alussa 
vähemmistökansallisuuksien omakielisiä sivistyspyrkimyksiä tuettiin, 
kun taas 1930-luvun puolivälistä lähtien ne tulkittiin paikalliseksi na-
tionalismiksi. LVKY:n kolmivuotinen yliopistokurssi valmisti ”punaisia 
maistereita” (314 vuoteen 1935 mennessä) pääasiassa neuvostomaan 
hallintoon ja puoluetehtäviin, mutta valmistuneita lähetettiin myös 
Suomeen SKP:n maanalaiseen työhön. Sirola johti LVKY:n toimintaa 
sen käynnistysvaiheessa ja jatkoi katkonaisesti vararehtorina ja opet-
tajan vuoteen 1927 saakka.9  

SKP:n valistustyön tehtävät kasautuivat usein Sirolan harteille, 
mutta tärkeämmät puoluejohdon ja Kominternin tehtävät haitta-
sivat opetuksen kehittämistä. Sirola esimerkiksi palasi Amerikkaan 
Kominterin komennukselle vuosiksi 1925–1926 ja toimi Karjalan 
valistusasioiden kansankomissaarina 1920-luvun lopussa. Kirjallinen 
valistustoiminta ei neuvostovuosina osoittanut ehtymisen merkkejä, ja 
kaiken muun lomassa Sirolan ehti käynnistää Suomen työväenliikkeen 
historian tutkimusprojektin. Sirola asettui pysyvämmin Moskovaan 
vuosikymmenen taitteessa, johtamaan Kominterin ylläpitämään Le-
nin-kouluun perustettua suomenkielistä sektoria.  

Lenin-koulu (1926–1938) erosi LVKY:stä siten, että opiskelijat 
valittiin eri maissa toimivista kommunistipuolueista ja heidät pyrit-
tiin palauttamaan kotimaihin koulutuksen jälkeen. Tavoitteena oli 
”bolshevisoida” kommunistipuolueet niiden johtavien työntekijöi-
den avulla eli saada opiskelijat sisäistämään Moskovan keskuksesta 
johdetun maailmanpuolueen määrittelemät arvot ja toimintatavat. 
Suomenkielisen sektorin elinkaari osui kaudelle, jolla Stalin kohosi 
kaikkivaltiaaksi johtajaksi, ideologia kaventui ja yhdenmukaistui, kuri 
tiukentui ja valppauskampanjat alkoivat kohdistua myös puolueen luo-
tetuimpiin tovereihin. Samaan aikaan Suomessa kaikki kommunismiin 
liitettävissä oleva toiminta kriminalisoitiin ja äärivasemmistolaisuus 
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systemaattisempaan puoluekoulutukseen avautui, kun Pietariin pe-
rustettiin suomalaisia ja virolaisia varten Lännen Vähemmistökansalli-
suuksien Kommunistisen Yliopiston (LVKY) alaosasto vuonna 1921. 
LVKY:n perustaminen ja lakkauttaminen vuonna 1936 heijastelivat 
bolshevikkien kansallisuuspolitiikan käänteitä: 1920-luvun alussa 
vähemmistökansallisuuksien omakielisiä sivistyspyrkimyksiä tuettiin, 
kun taas 1930-luvun puolivälistä lähtien ne tulkittiin paikalliseksi na-
tionalismiksi. LVKY:n kolmivuotinen yliopistokurssi valmisti ”punaisia 
maistereita” (314 vuoteen 1935 mennessä) pääasiassa neuvostomaan 
hallintoon ja puoluetehtäviin, mutta valmistuneita lähetettiin myös 
Suomeen SKP:n maanalaiseen työhön. Sirola johti LVKY:n toimintaa 
sen käynnistysvaiheessa ja jatkoi katkonaisesti vararehtorina ja opet-
tajan vuoteen 1927 saakka.9  

SKP:n valistustyön tehtävät kasautuivat usein Sirolan harteille, 
mutta tärkeämmät puoluejohdon ja Kominternin tehtävät haitta-
sivat opetuksen kehittämistä. Sirola esimerkiksi palasi Amerikkaan 
Kominterin komennukselle vuosiksi 1925–1926 ja toimi Karjalan 
valistusasioiden kansankomissaarina 1920-luvun lopussa. Kirjallinen 
valistustoiminta ei neuvostovuosina osoittanut ehtymisen merkkejä, ja 
kaiken muun lomassa Sirolan ehti käynnistää Suomen työväenliikkeen 
historian tutkimusprojektin. Sirola asettui pysyvämmin Moskovaan 
vuosikymmenen taitteessa, johtamaan Kominterin ylläpitämään Le-
nin-kouluun perustettua suomenkielistä sektoria.  

Lenin-koulu (1926–1938) erosi LVKY:stä siten, että opiskelijat 
valittiin eri maissa toimivista kommunistipuolueista ja heidät pyrit-
tiin palauttamaan kotimaihin koulutuksen jälkeen. Tavoitteena oli 
”bolshevisoida” kommunistipuolueet niiden johtavien työntekijöi-
den avulla eli saada opiskelijat sisäistämään Moskovan keskuksesta 
johdetun maailmanpuolueen määrittelemät arvot ja toimintatavat. 
Suomenkielisen sektorin elinkaari osui kaudelle, jolla Stalin kohosi 
kaikkivaltiaaksi johtajaksi, ideologia kaventui ja yhdenmukaistui, kuri 
tiukentui ja valppauskampanjat alkoivat kohdistua myös puolueen luo-
tetuimpiin tovereihin. Samaan aikaan Suomessa kaikki kommunismiin 
liitettävissä oleva toiminta kriminalisoitiin ja äärivasemmistolaisuus 
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jäi maanalaisen, alati katkeilevan puolueverkoston varaan. Lenin-kou-
lussa opiskelleet 141 suomalaista täydensivät eri vaiheissa maanalaista 
verkostoa ja liittivät sen entistä tiiviimmin Moskovan ohjaukseen.

Suomalaisen kommunismin 1930-luku päättyi tunnettuun katast-
rofiin, jossa SKP pyrittiin tuhoamaan sekä Suomen että Neuvostoliiton 
puolella. Tässä yhteydessä riittänee todeta, että terrori osui raskaalla 
kädellä suomenkielisiin valistustyöntekijöihin: 12 Lenin-koulun 26 
suomalaisopettajasta valikoitui terrorin uhreiksi, LVKY:n opettajista 
jopa yli puolet. Opiskelijoista vaaravyöhykkeellä olivat neuvostomaa-
han emigroituneet entiset opiskelijat. Noin kymmenen prosenttia 
(14/141) kaikista Lenin-koulussa opiskelleista suomalaisista menehtyi 
terrorissa. Etsivä keskuspoliisi onnistui lähettämään tiedottajan vuoden 
1934 Lenin-kurssille, minkä jälkeen Suomeen lähetettyjen tarkkailu 
helpottui. Vain muutamat Lenin-koulun kävijät välttivät pidätyksen 
ja pitkän poliittisen vankeustuomion (keskimäärin neljä vuotta) Suo-
messa 1930-luvulla. Suomen vankiloissa kommunismin tekijämiehet 
ja -naiset olivat kuitenkin ”turvasäilössä” Stalinin terrorilta.10   

Sirola piti opetustoimintaansa Lenin-koulussa tärkeänä elämän-
sä loppuun saakka, mutta muutakin puuhaa riitti, kuten työlistasta 
vuodenvaihteessa 1935–1936 näkyy:

  opetustoiminta Lenin-koulussa 
  SKP:n ulkomaanbyroo 
  Kominternin kontrollikomitea 
  MOPR:n puheenjohtaja (Kansainvälinen puna-apu) 
  NKP:n Karjalan aluekomitea 
  Kommunisti-lehden toimitus 
  kirjalliset työt 
  Suomen vallankumousliikkeen tutkijakunta 
  NKP:n elimet11 

Jo muutamaan otteeseen uupunut Sirola kuoli luonnollisen kuoleman 
maaliskuussa 1936, vaiheessa, jossa suomalaisten vaino oli käynnistynyt 
Karjalassa. Poismenneelle järjestettiin näyttävät Komintern-hautajaiset, 
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jossa puhunut O.W. Kuusinen korosti Sirolan kansainvälisyyttä ja 
ansioita kommunistikaaderien kasvattajana, Leninin ja Stalinin oppien 
tulkkina. Sirola-aiheinen muistojulkaisu kaatui terrorin kiihdyttyä 
omaan mahdottomuuteensa. Tekstejä ei voitu käyttää myöhemmin-
kään, sillä kiusallisen moni kirjoittajista oli menehtynyt mielivallan 
uhrina. On perustellusti väitetty, että Sirola olisi eläessään joutunut 
uhriksi itsekin.12

Sirolan perintö

Neuvostokoulutus nousi Suomen puolella arvaamattomaan arvoon 
syksystä 1944 lähtien, sillä SKP:n painavan nimen kaappasi ryhmä, 
joka luotti vain terrorin sävyttämän neuvostokokemuksen, poliittisen 
vankeuden, sota-ajan turvasäilöt ja työleirit horjumatta läpäisseisiin 
tovereihin.13 SKP:n valistustyön johtoon ja piirien valistussihteereiksi 
nimitettiin usein neuvostokoulutettuja. Ensimmäisen vuoden 1946 
puoluekurssin opettajat olivat kaikki hankkineet kannuksensa neuvos-
tokouluissa. Sirola-opiston johtoon valittavalta vaadittiin suomalainen 
tutkinto, mutta väliaikaisiksi opettajiksi nimitetyt neuvostokoulutetut 
saivat erioikeuden täydentää opintojaan Suomessa. Sirola-opistosta 
tehtiin Lenin-koulun kansallistettu sovellus, jonka opetusohjelmasta 
oli karsittu stalinistiseen neuvostokontekstiin kiinnittynyt opetus, 
sotilastyö sekä maanalaisuuden tekniikka. Kouluhallituksen vaati-
muksesta ohjelmasta karsittiin sittemmin neuvostohistoriaa ja puo-
luepainotteisuutta.14    

 Kun Yrjö Sirolan syntymästä tuli kuluneeksi 70 ja kuolemas-
ta kymmenen vuotta, hänen muistoaan kunnioitettiin Suomessa 
muistojulkaisulla, nimeämällä opisto ja perustamalla säätiö, jonka 
pesämunaksi monet entiset turvasäilövangit lahjoittivat valtiolta saa-
miaan korvauksia. Pienimuotoinen Sirola-kultti ilmeni sittemmin 
Sirola-viikon (aluksi maalis- sitten huhtikuussa) muodossa sekä ta-
savuosipäivien muistokirjoituksina ja -juhlina. Sirolan tuhkauurna 
siirrettiin vuonna 1957 Moskovasta Malmin hautausmaalle, jonne 
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Tapio Tapiovaara suunnitteli muistomerkin (1961). Sirolan elämä-
kerran kirjoitti Sirola-opiston rehtori Erkki Salomaa vuonna 1966. 
SKP:n ylistetyin suurmies oli silti O.W. Kuusinen, jonka palvontaan 
verrattuna Sirola-kultti pysyi maltillisena.15 

Alkuvaiheessa SKP-johto pyrki luomaan Sirolasta kuvaa ”SKP:n 
kaaderien isänä”, mikä kiteytti hänen valistajanroolinsa viimeisen, sta-
linistisimman vaiheen. Arvo ”Poika” Tuominen, Sirolan opettajakollega 
Lenin-koululta, syytti sodanjälkeistä SKP-johtoa Sirolan perinnön 
ryöstöviljelystä. Kommunistisen liikkeen petturin kritiikkiä pidettiin 
SKP:ssä tietoisena mustamaalauksena mutta Erkki Salomaa päätyi 
– Tuomista mainitsematta – hyvin samankaltaisiin johtopäätöksiin 
myöhemmässä Sirola-elämäkerrassaan. Sirolan elämäntyön kaventa-
minen SKP:n maanalaisten kaaderien kasvattajaksi oli aikansa histo-
riapolitiikkaa, jolla SKP-johto koetti hallita vaikeaa menneisyyttään.16   

Sodanjälkeisellä kaudella vasemmistolainen valistustoiminta yh-
distyi saman katon alle Työväen Sivistysliittoon (TSL), jonka toiminta 
oli jatkunut keskeytyksessä 1920-luvun alusta alkaen. SKP liittyi TSL:n 
jäseneksi ja veti opintokerhotoimintansa mukaan, jotta se pääsisi 
valtionavun piiriin. Lyhyen kuherruskauden jälkeen kävi selväksi, 
että TSL pysyi sosiaalidemokraattien järjestönä, jonka resursseista 
äärivasemmisto ei saanut kannatustaan vastaavaa osuutta. Kansande-
mokraatit tyytyivät osaansa 1960-luvun alkuun saakka, jolloin opin-
tokerholain uudistaminen mahdollista yhteistoiminnan päättämisen 
ja vasemmistolaisen Kansan Sivistystyön Liiton (KSL) perustamisen. 
Yrjö Sirolan perintö oli myötävaikuttamassa tähän toiseenkin työväen 
sivistystyön hajaannukseen.

Sirola-opisto oli kansankorkeakoulu, jonka oppilaiksi hyväksyttä-
viltä vaadittiin yksivuotisen kansanopistokurssin suoritus tai muuten 
hankitut vastaavat tiedot. Käytännössä sisäänpääsyvaatimus hoidettiin 
usein suorittamalla Sirolan kirjeopiston valmistava kurssi. Vuonna 
1948 perustettu Sirolan kirjeopisto taustalla oli SKP:n kirjeopisto, joka 
oli marxilais-leniniläisen etäopiskelun keskus vuosina 1945–1948. Sen 
toimintaa ohjasi SKP:n valistusjaosto, jonka työntekijöiden kokemus 
valistustyöstä oli hankittu neuvostovuosina. Myös myöhempää Siro-
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lan kirjeopistoa pyörittivät vuosikausia SKP:n vahvat naiset, ennen 
kaikkea Aino Kuosmanen, Aili Mäkinen ja Inkeri Lehtinen. Sirolan 
kirjeopistoa ei koskaan hyväksytty valtionavun piiriin. Etsikkoaika oli 
perustamisvaiheessa syyskuussa 1948 ohitettu, kun SKDL oli siirretty 
18 vuodeksi oppositioon.17   

Kari Kantasalmi on tunnistanut SKP valistusjaoston ”tilanteen 
oikean hyödyntämisen” Sirolan nimeä kantavien valistusrakenteiden 
synnyttämisessä: ”Tässä luotiin kytkentä koulutuksen valtiollisesti 
koordinoituun systeemisyyteen tavalla, joka lisäksi antoi mahdolli-
suuden haastaa vallitsevat työväen sivistyksen kentän käytännöt ja 
turvata omien Teoria-lähtökohtien opiskelun puitteissa myös kan-
sandemokraattisen järjestöväen kompetenssien kehittäminen erilaisia 
käytännöllis-poliittisia areenoita varten.” Yhteistyö TSL:n puitteissa 
sen sijaan ei toiminut: varsinkin SKP:n valistusväen mielestä käsitykset 
työväenvalistuksen sisällöstä poikkesivat radikaalista ”työväen oma-
ehtoisesta sivistystyöstä”. Kansandemokraatteja myös syrjittiin TSL:n 
johtopaikkojen jaossa, työntekijöiden valinnassa ja avustusten jaossa. 
Kun TSL:n hajaannuksen aika koitti vuonna 1964, Sirolan kirjeopis-
ton toiminta lakkautettiin. SKP:n ja Sirola-opiston valistustyöntekijät 
olivat tilalle perustettavan KSL:n kantavat voimat.18      

KSL:n irtautuminen osui suomalaisen kommunismin ja kom-
munisteihin suhtautumisen murrosvaiheeseen. SKP:tä koko sodanjäl-
keisen kauden johtanut stalinistinen sisäpiiri alkoi menettää otettaan 
kansallisemmille kommunismitulkinnoille. Kansandemokraattien 
eristäminen suomalaisesta politiikasta päättyi, kun SKDL pääsi hal-
litukseen vuonna 1966. Vasemmistolaisten integrointi yhteiskunnan 
täysivaltaisiksi jäseniksi näkyi myös siinä, että korkeakoulujen ovet 
avautuivat 1960-luvun edetessä useammin työläistaustaisille nuorille. 
Vasemmistolaistuvassa Suomessa työväen sivistysjärjestöjen erkaan-
tuminen oli mahdollista niin, että molemmat välttivät marginalisoi-
tumisen.

Maanalaisuuden kauden painolasti ja kommunistien ulossulke-
minen suomalaisesta yhteiskunnasta 1960-luvun puoliväliin saakka 
vaikuttivat kuitenkin siihen, että Sirola-opistosta valmistuneet työllis-
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tyivät valtaosin oman liikkeen piiriin. Kun laitavasemmisto yhteiskun-
nallinen integraatio syveni, Sirola-opiston painoarvo vaihtoehtoisena 
koulutusväylänä hiipui. Muillakin kansanopistoilla oli samankaltaisia 
haasteita mutta yhdelläkään ei yhtä raskauttavaa mainetta vallankumo-
uksellisen puolueen kouluna. Kun vasemmistolainen noste politiikassa 
taittui 1970-luvun loppupuolella, Sirola-opistolla alkoi olla vaikeuksia 
houkutella uusia opiskelijoita. Marxilaisten oppisisältöjen oheen alkoi 
1980-luvulla ilmestyä muodikkaampia media-alan, viestinnän, tieto-
tekniikan ja nuorisotyön kursseja, mikä rapautti entisestään epävarmaa 
identiteettiä.19 

Sirola-opiston juhlajulkaisussa vuodelta 1986 tunnistettiin opis-
kelijahankinnan haasteellisuus aiempaan vetovoimaan verrattuna. 
Marxilaista ideologista pohjaa ei kuitenkaan haluttu häivyttää, päinvas-
toin: entinen rehtori Matti Antero Peltonen luonnehti järjestöopiston 
tehtäviksi ideologis-maailmankatsomuksellisen koulutuksen, joka 
ylläpiti järjestöllistä identiteettiä, yleissivistävän koulutuksen sekä 
yhteiskunnallisen kansalaiskasvatuksen. Senhetkinen rehtori Asko Rä-
sänen muotoili: ”(T)oisaalta ei olisi mitään syytä tai estettä sille, etteikö 
opistoa voitaisi kehittää sellaiseksi yhteiskunnalliseksi opistoksi, joka 
nykyistä selkeämmin suuntautuisi nimenomaan marxismi-leninismin 
opetukseen ja tutkimukseen.”20  

 Sirola-opisto sinnitteli hengissä läpi kommunismin kriisin, Neu-
vostoliiton kaatumisen ja kylmän sodan kauden päättymisen, mutta 
vailla ideologista taustavoimaa (SKDL ja SKP sulautettiin vuonna 
1990 Vasemmistoliitoksi, SKP haettiin konkurssiin vuonna 1992), 
identiteettiä ja maksavia asiakkaita se lopulta kaatui syvimmän laman 
vuonna 1994. Mukana oli huonoa onneakin, mutta tavallaan järjestö-
opiston kohtalo todisti, että Yrjö Sirolan maine ei kantanut enää, kun 
suomalaisesta kommunismista tuli 1990-luvulla marginaalinen ilmiö.  

Yrjö Sirola ja hänen valistuksellinen perintönsä ovat eittämättä 
sivujuonteita suomalaisen aikuiskoulutuksen historian kokonaisuudes-
sa. Ne ovat kuitenkin huomion arvoisia pelkästään äärivasemmiston 
vaalikannatuksen perusteella: SKDL keräsi sodanjälkeisellä kaudella 
noin viidesosan eduskuntavaalikannatuksesta 1970-luvun puoliväliin 
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saakka. Sirola-opiston kautta kulki vasemmistolaisen työväenliikkeen 
luontaisin aikuiskoulutusväylä. SKDL:n sisällä – ja vastaavasti Siro-
la-opiston oppilas- ja opettajakunnassa – oli SKP:n kova ydin, joka 
lähetti tovereita Moskovaan puoluekoulutukseen vuodesta 1950-luvun 
puolivälistä 1980-luvun loppuun saakka. Toista maailmansotaa edeltä-
vällä kaudella neuvostokoulutus oli äärivasemmiston ainoa mahdolli-
suus systemaattiseen, jos toki vahvasti ideologiseen aikuiskoulutukseen. 
Näin valistaja Yrjö Sirolaan on aina liittynyt myös kansainvälinen 
ulottuvuus.
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LUKU 10 

BOHEEMI JA YLIOPISTOMIES 

– SEVERI NUORMAA JA ZACHRIS CASTRÉN 

TYÖVÄENOPISTOLIIKKEEN VAIKUTTAJINA  

Mauri Nest

Työväestöön kohdistuva sivistystyö alkoi saada Suomessa organi-
soituja muotoja 1800-luvun lopulla. Varsinaista työväenopistotoi-
mintaa edelsivät tietyt alkujuuret, joita tunnistetaan pääpiirteissään 
kolme.  Wrightiläisten työväenyhdistysten toiminta lukutupien, kir-
jastojen ja alkeiskurssien järjestämiseksi. Nämä yhdistykset olivat 
luonteeltaan työnantajien ja työntekijöiden yhteistoimintajärjestöjä. 
Toiseksi Kansanvalistusseuran organisoimat kansanopistokurssit, jotka 
olivat periaatteessa maaseudulla toimivien kansanopistojen toiminta-
periaatteiden laajentamista kaupunkien työväestölle. Näitä kursseja 
olivat organisoimassa ylioppilaskunnat ja sivistyneistön edustajat. 
Kolmanneksi voidaan mainita tässä yhteydessä Tukholman työvä-
enopiston esimerkki.

Nämä kolme alkujuurta sekoittuivat toisiinsa ja synnyttivät tar-
peen luoda jotain organisoidumpaa ja institutionalisoidumpaa. Käy-
tännössä suurin vaikutus ensimmäisen työväenopiston perustamiselle 
oli työväenliikkeen nopealla radikalisoitumisella sekä wrightiläisten 
ja myöhemmin nuorsuomalaisten väistymisellä työväenyhdistysten 
johtopaikoilta.  Sivistystyö tuli saada työväenjärjestöjen ulkopuolelle 
radikalisoitumisen ehkäisemiseksi. Erityisesti nuorsuomalaisten toi-
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mesta yritettiin samalla saada työväestöä mukaan yhteiseen rintamaan 
perustuslaillisten oikeuksien ajamiseksi, kun autonomisia oikeuksia 
rajoitettiin.

Suomen ensimmäinen työväenopisto perustettiin vuonna 1899 
Tampereelle ja sen ensimmäiseksi johtajaksi valittiin Severi Nyman 
(1865–1924), vuoden 1906 sukunimien suomalaistamiskampanjasta 
lähtien Nuormaa. Hän oli jo Tampereen työväenopistoon siirtyessään 
varsin tunnettu henkilö. Aktiivinen nuorsuomalaisuus näkyi monissa 
rooleissa ja tehtävissä; runoilijana, sanomalehtimiehenä ja kansansi-
vistäjänä. Monialaisuudella oli myös toinen puolensa. Nuormaasta ei 
tullut suvereenia edustajaa millään näistä aloista. Hän viihtyi huonosti 
tehtävässä kuin tehtävässä. Toisaalta kansallinen kulttuuri oli vielä eriy-
tymätöntä, näin kansallisuusaate ja sen nuorsuomalainen tulkinta antoi 
mandaatin ja avasi portteja erilaisten ”hankkeiden” toteuttamiseen.  

Helsinkiin ensimmäinen työväenopisto perustettiin vasta vuonna 
1914 ja sen ensimmäisenä johtajana aloitti puolestaan Zachris Castrén 
(1868–1938). Hänestä kehkeytyi itsenäisyyden ajan ensimmäisten vuo-
sikymmenien keskeinen vaikuttaja vapaan sivistystyön alalla. Castrén 
oli taustaltaan yliopistomies, Helsingin yliopiston praktisen filosofian 
dosentti ja Valvoja-lehden vaikuttajaryhmään kuuluva. Myös hän 
oli nuorsuomalainen, ja toimi lyhyen ajan valtiopäiväedustajanakin, 
tultuaan valituksi vuoden 1909 vaaleissa.  

Näistä yhtäläisyyksistä huolimatta Castrénin ja Nuormaan tiet 
eivät juuri kohtaa, vaikka he todennäköisesti tapasivat toisensa työvä-
enopistojen ensimmäisissä kokouksissa.  Nuormaa oli boheemi, joka eli 
intensiivisesti aatteelleen, samalla itsensä uhraten. Castrén puolestaan 
oli yliopistomies, joka rakensi karriääriään johdonmukaisesti ja halusi 
luoda eheyttä ja kokonaisvaltaisuutta sivistystyön kentälle. Myös läh-
tökohtien erilaisuus oli merkille pantavaa. Nuormaa oli sepän poika, 
jonka opin tielle pääsy oli ihmeen kauppaa. Se teki hänestä irrallisen ja 
liikkuvamman suhteessa säätyläiskulttuuriin ja nousevaan talonpoikais-
säädyn asemaan.  Castrén puolestaan oli kauppiaan poika ja arvostettuun 
sukuun kuuluva. Se toi mukanaan arvovallan, jossa yhdistyivät traditio 
ja näkemyksellinen suhde uuden rakentamiseen.
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Nuormaa ja kansansivistyksen tehtävä

Tampereen työväenopisto aloitti toimintansa samana vuonna kuin 
Venäjän keisarin Helmikuun manifesti annettiin.  Itse opiston perus-
tamisessa oli ollut omat vaikeutensa.  Senaatti hyväksyi ohjesäännön 
muutoksella, että opiston opetus pysyisi valtiollisten ja yhteiskunnal-
listen kiistojen ulkopuolella.  Poliittinen kriisi leimasi alusta alkaen 
Nuormaan toimintaa hänen astuessaan työväenopiston johtajan vir-
kaan.   Ohjesääntöön kirjatuista rajoitteista huolimatta hän rakensi 
opetusohjelman keskeisten kansallisten kysymysten tarkastelulle ja 
yhteiskunnallisia aiheita käsiteltiin viikoittaisissa keskustelutilaisuuk-
sissa.  Nuormaa siirtyi virkaan Hämeen kansanopiston (nyk. Päivölän 
Opisto) johtajan tehtävästä.1

  Kansanopistotoiminnan peruja olivat pääasiassa hänen itsensä pi-
tämät luennot Suomen historiasta ja kirjallisuudenhistoriasta.  Näiden 
kansallisen kulttuurin vaalimiseen liittyvien aiheiden lisäksi kansanta-
lous oli vahvasti esillä opiston ohjelmassa. Siinä ei kaihdettu käsittele-
mästä myöskään aivan keskeisiä työn, arvon ja pääoman käsitteitä eri-
laisten oppisuuntausten valossa. Opistossa koeteltiin siis toimintatavan 
rajoja, mikä johti useisiin Nuormaata koskeviin kanteluihin.  Hänen 
asemansa horjuvuutta lisäsi myös se, että hän toimi samanaikaisesti 
passiivisen vastarinnan organisaatiossa, kagaalissa. Sen toiminta oli 
salaisen kirjallisuuden levittämistä ja agitointia laittomiksi koettuja 
asevelvollisuuskutsuntoja vastaan. Ylipäänsä kyse oli niin kutsutuista 
ensimmäisen sortokauden vastaisista toimista. Nuormaalle toiminta 
kagaalissa oli sitä samaa työtä, mitä hän teki työväestön parissa muu-
tenkin.  Tavoite oli saada työväenliike laajassa mitassa perustuslailliselle 
kannalle, puolustamaan yhdessä rintamassa väestön laillisiksi koettuja 
oikeuksia.  Nämä toimintatavat johtivat lopulta siihen, että Nuormaa 
joutui eroamaan virastaan ja pakenemaan maasta Siperiaan karkotta-
misen uhkaa Yhdysvaltoihin syksyllä 1903.  

Nuormaan näkemys kansansivistyksen ja työväenopiston tehtäväs-
tä oli kansallisen sivistyksen substanssista lähtevää.  Kaikilla oli oikeus 
valistukseen, osallisuuteen kansallisen kulttuurin perinnöstä.  Tässä tu-
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keuduttiin kansallisuusaatteeseen, mutta ei ahtaassa mielessä.  Kansan 
olemassaolon oikeus oli lunastettava. Se syntyi aktiivisesta suhteesta 
kieleen ja kulttuuriin.  Nuormaa jakoi taiteen kultaisen vuosikymme-
nen ihanteet.  Oma taide oli luotava, samalla ovet avattiin Eurooppaan 
ja etsittiin samaistumisen kohteita muiden kansojen kulttuurien saa-
vutuksista. Nuormaa oli aikanaan tunnettu runoilija. Hänet luetaan 
kuuluvaksi routavuosikirjailijoiden ryhmään.  Nuormaan runotuotan-
nossa se näkyi aatteellis-isänmaallisten runojen kirjoittamisena.  Niillä 
kokeiltiin kirjaimellisesti sensuurin rajoja ihan käytännössä.  Aamulehti 
lakkautettiin joksikin aikaa, kun hänen runonsa Kevätmietteitä oli 
julkaistu siinä kohtalon vuonna 1903.  Runokirjoihinsa hän liitti usein 
kääntämiään tekstejä eri maiden kansallisrunoilijoilta. Ne olivat ikään 
kuin esimerkkejä kansallisen heräämisen ja itsetunnon kokemuksista.

Opistonjohtajana Nuormaa oli hyvin pidetty. Hänellä oli suhteita 
moneen suuntaan työväestöön, työväenyhdistysten nokkamiehiin ja 
myös kaupungin porvaristoon ja sivistyneistöön. Opiston opiskelija-
määrät olivat aluksi korkeat, mutta alkoivat alkuinnostuksen jälkeen 
laskea.  Nuormaa vyörytti vuodesta toiseen luennoissaan Suomen ja 
maailmanhistorian kysymyksiä. Esimerkiksi hänen viimeisenä luku-
vuotenaan Tampereella 1902–1903 käsiteltiin Suomen sivistysoloja 16. 
vuosisadalla, suomalaisen kirjallisuuden syntyä ja Ranskan sivistysoloja 
18. vuosisadalla.  Kansantalouden luennoilla olivat teemoina siirtomaa-
talous Euroopan kansallisrikkautena, liberalistisen talousjärjestelmän 
edulliset ja haitalliset vaikutukset sekä ylellisyys, ylellisyyttä käsittelevä 
kirjallisuus ja ylellisyyden historia.2   

Sen sijaan Nuormaa oli täysin piittaamaton ohjesääntöön kirja-
tusta ammatillisen opetuksen lisäämisestä opiston ohjelmaan, mistä 
johtokunta antoi hänelle toistuvasti huomautuksia. 

Kansanomaisesta opetustavasta

Nuormaan kirjallinen toiminta sivistyksen alalla jäi suhteellisen vä-
häiseksi. Vaikka voisi sanoa, että hän koki itsensä ensisijaisesti kaikissa 



196 – Kari Kantasalmi ja Mauri Nest (toim.) 

toimissaan kansansivistäjäksi. Hänelle substanssikysymykset olivat 
ennen muuta kirjallisuuden, kulttuurin ja politiikan alueelta, peda-
gogiset kysymykset olivat toissijaisia.  

Tampereen työväenopiston avajaispuheessaan talvella 1899 hän 
puhui opistotyön luonteesta:

 ”Tieto ei yksin riitä muodostamaan valistunutta ihmistä ja kan-
salaista...  Useimmiten olisi sanottava: lämpöä kansalle, sydäntä 
kansalle, harrastusta, myötätuntoisuutta, velvollisuudentuntoa 
kansalle, sanalla sanoen, kaikkea sitä, mikä on omansa järjen kehi-
tyksen rinnalla jaloa, sopusointuista luonnetta kasvattamaan.  Jos 
tämä opisto niin kuin toivon asettaa vaikutuksensa siihen suun-
taan, että se tietopuolisen opetuksen rinnalla aina pitää silmällä 
harrastuksen herättämistä kaikkeen hyvään ja oikeaan ja mielen 
ja sydämen jalostamista, niin minä uskon, että se työ on, Jumalan 
avulla, menestyvä ja tuottava siunausta.”3

Saman vuoden kesällä Nuormaa oli kutsuttu Suomen työväenyh-
distysten kolmanteen edustajakokoukseen alustamaan työväenopis-
tokysymyksestä.  Kokous suhtautui ristiriitaisesti työväenopistojen 
perustamiseen, radikaaleimmat edustajista pitivät työväenyhdistysten 
suurempaa päätäntävaltaa opistoissa välttämättömänä, ja samoin työ-
väenluokan näkemysten esille tuomista opetuksessa. Alustuksessaan 
Nuormaa korosti puolueettomuutta ja yleistä sivistymistä työväestön 
etuna.

 ”Itsestään selvää on, että tämänlaatuisen oppilaitoksen työ, me-
nestyäkseen, vaatii enemmän vapautta kuin kaavamaisuutta 
järjestelmässä, sekä että puoluenäkökohdat ja politikoiminen 
ylimalkaan päivän kiistakysymyksissä on tietysti oleva vierasta 
laitoksen tarkoituksille... On epäilemätöntä, että työväenopistot 
kaupunkityöväestön yleisen sivistyskannan kohottamiseksi ovat 
tarpeen vaatimia.  Erittäinkin on tämänlaatuisilla oppilaitoksilla 
merkityksensä  suuremmissa kaupungeissa, joiden lukuisa tehdas- 
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ja ulkotyöväestö, enimmäkseen maalta muuttaneena, on suurim-
maksi osaksi jäänyt sekä kansakouluopista että kaikesta muustakin 
alkeisopetuksesta osattomaksi.... Oikeaan suuntaan ohjattu sivistys 
on tälle kansaluokalla kaikissa tapauksissa ensimmäinen, jaloin 
ja tehokkain ase, jonka avulla se saattaa aineellistakin asemaansa 
parantaa.”4

Työväenopiston olemassaolo piti siten perustella toistuvasti monelle 
eri taholle luottamuksen saavuttamiseksi sen toiminnalle.  Se piti 
perustella sen ensisijaiselle kohderyhmälle työväestölle, samoin se 
piti perustella muille yhteiskuntaryhmille ja kolmanneksi vielä kei-
sarille. Tämä olemassaolon perustelemisen ja hyväksynnän saamisen 
perinne muovasi työväenopistojen toimintaa vielä pitkälle tuleviin 
vuosikymmeniin.  

Nuormaan toimintaa ei kuitenkaan ohjannut tarkoitushakuisuus, 
vaan ihanteellisuus, joka samalla oli omaa persoonaa eheyttävä voima. 
Omat vaatimattomat lähtökohdat auttoivat samaistumaan työvä-
enkysymykseen.  Samaan ajankohtaan liittyy hänen kirjoittamansa 
kirjanen Kansanomaisesta opetustavasta, jota on pidetty suomalaisena 
aikuisdidaktiikan klassikkona (mm. professorit Aulis Alanen ja Matti 
Peltonen).  Siinä hän esittää perusteensa teeseinä, korostaen opettajan 
roolin jättämistä henkilökohtaisen lähestymisen varjoon, oppiaineksen, 
tiedon ”sulanutta” hallintaa ja opetuksen konkretisoimista opiske-
lijoiden käsitemaailman ehdoilla. Opetustehtävinä ne tavoittelivat 
opiskelijan luottamuksen saavuttamista, persoonallista lähestymistä 
ja opiskelijan saamista mieltymään opetettavaan aineeseen. Lopuksi 
kenties painavimpana vapaan sivistystyön perintöön on jäänyt teesi: 
”pääasiana opetuksessa ei ole oppilaalle jaettavien tietojen paljous vaan 
harrastuksen herättäminen tietoon ja henkiseen viljelyyn”. 5  Kirjasen voi 
nähdä aikansa kommenttina katederiopetusta kohtaan. Samalla siitä 
voi löytää kriittisen, vapauttavan pedagogiikan elementtejä.  
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Kansakunnan murros ja kansalaissodan stigma

Nuormaan aikuisiän ammatillinen toiminta jakautui lähes puoliksi leh-
timiestyön ja sivistystyön kesken. Hän toimi jo opiskeluvuosiensa lop-
puvaiheessa Hämeen Sanomien päätoimittajana vuosina 1891–1893, 
paettuaan Yhdysvaltoihin hän toimi siellä Eero Erkon parivaljakkona 
Amerikan Kaiun toimittajana 1904–1905. Palattuaan Suomeen hän oli 
uudelleen perustetun Tampereen Sanomien päätoimittaja 1905–1906 
ja siirtyi sieltä Helsingin Sanomien päätoimittajaksi 1906–1909, josta 
joutui väistymään Eero Erkon tieltä ja siirtyi Turun työväenopiston 
johtajaksi vuosiksi 1909–1918. Elämän viimeiset vuodet hän toimi 
Turun Sanomien päätoimittajana. Kaikki lehdet olivat aatteellisesti 
nuor suomalaisia, osa niistä myöhemmin Edistyspuolueen äänenkan-
nattajia.

Nuormaan työura ei ollut mitenkään nousujohteinen. Hän jäi 
usein tyhjän päälle työpaikan mentyä alta, kolmilapsisen perheen 
toimeentulossa oli ajoittain suoranaisia vaikeuksia. Useissa tapauksissa 
aatetoverit tulivat kuitenkin apuun ja järjestivät toimeliaalle miehelle 
uuden mahdollisuuden. Rahankäyttökään ei ollut aina hallinnas-
sa huolimatta vaimon käytännöllisemmästä otteesta jokapäiväiseen 
elämään. Alkoholi seurustelujuomana oli tullut jo opiskeluvuosina 
tutuksi, erityisesti lehtimiesaikoina sen käyttö vain entisestään yleistyi. 
Työmoraali oli kuitenkin tiukka ja seuraavan päivän lehti piti saada 
painoon.  

Lähes kymmenen vuoden pituinen kausi Turun työväenopistos-
sa ei sujunut kovinkaan hyvin. Nuormaan kohtalona oli, että näille 
vuosille sattui toinen sortokausi ja opisto ainoana opistona Suomessa 
joutui erityisen tarkkailun alaiseksi.  Opiston luento-ohjelma sisältöi-
neen asetettiin ennakkotarkastukseen, välillä koko opiston toiminta 
kaupungissa pyrittiin kieltämään.  Todennäköisesti suurin syy ennak-
kotarkastuksiin ja kieltoihin liittyi Severi Nuormaan näkyvään rooliin 
eri sortotoimien vastustamisessa.

Vastustava linja toimi myös toisinpäin. Nuormaa ei halunnut 
hakea opistolle vuoden 1913 alusta alkaen myönnettävää valtionapua, 
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koska se olisi merkinnyt opiston johtosäännön alistamista senaatin 
vahvistettavaksi.  Hänen pelkonsa oli, että tällä tavoin opiston toimin-
talinjaan puututtaisiin.  Kaupunginhallinto kuitenkin junaili opistolle 
valtionavustuksen Nuormaan vastustuksesta huolimatta.  

Samalla tavoin Nuormaa oli joutunut taipumaan yleissivistävien 
aineiden täydentämiseen käytännöllisillä aineilla, vaikka se ei hänen 
mielestään ollut opiston ensisijainen tehtävä.6

Nuormaan kausi Turun työväenopistossa päättyi kansalaissodan 
vuoteen 1918. Hän katsoi epäonnistuneensa tehtävässään ja jätti 
johtajan viran ja samalla perheensä, vaikka tiedossa ei ollut mitään 
muuta. Sota oli koskettanut opistoa ja sen opiskelijoita ja hänen 
senaattoriystävänsä Antti Mikkola oli joutunut punaisten pikateloi-
tuksen uhriksi. Katkerat tunnot jatkuivat sitä seuraaviin päätoimitta-
javuosiin Turun Sanomissa. Hän oli odottanut näkyvämpää asemaa 
itsenäistyvän Suomen palveluksessa. Pettymys näkyy myöhäisessä 
mieterunopainotteisessa tuotannossa. Monet kirjalliset suunnitelmat 
jäivät kuitenkin äkillisen kuoleman takia toteutumatta. Sivistyksen 
pioneerin uraauurtava työ jäi kesken, miltei unohduksiin. 

Castrén opistotoiminnan perusarvojen luojana

Kansalais- ja työväenopistotoiminnasta on sen alkuvaiheista lähtien 
käyty keskustelua toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja oikeutuk-
sesta. Tämä keskustelu on hakenut suuntaa arvopäämäärille ja ollut 
samalla aatteellista taustoitusta, jonka merkitys on nähty tärkeäk-
si myös nykypäivän opistotoiminnan tehtävänasettelulle.7 Tällaiset 
perusarvojen luettelot ja niiden perustellut sisällöt ovat kulkeneet 
keskusteluissa vuosikymmenien myötä muuntuneina, ne ovat olleet 
osa alan komiteanmietintöjen termistöä ja kulkeneet lainsäädäntöön 
ilmaisemaan valtiollista tahtotilaa.  

Tässä yhteydessä on väistämättä viitattu Zachris Castréniin, jota 
on pidetty tärkeimpänä opistotoiminnan alkuvaiheiden perusarvojen 
linjanvetäjänä. Castrénin merkitys on kiistaton suomalaisen vapaan 
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sivistystyön historian keskeisenä voimahahmona, erityisen vahva hänen 
asemansa on opistoliikkeen historiassa.  Castrén kutsuttiin Yhteiskun-
nallisen korkeakoulun kansansivistysopin opettajaksi vuonna 1929 
ja hän toimi siinä tehtävässä kuolemaansa saakka. Työväenopiston 
johtajan tehtävän ohella hän oli perustamassa Työväenopistojen liit-
toa ja toimi sen puheenjohtajana vuodesta 1919 lähtien, samoin hän 
oli Kansanvalistusseuran johtokunnan jäsen vuodesta 1903 ja sen 
puheenjohtaja 1919–1938.8  

Castrén käsitteli alustuksissaan ja teksteissään usein vapaata sivis-
tystyötä, tai tuohon aikaan vapaata kansansivistystyötä kokonaisuutena, 
tarkoittaen sillä 

 ”kaikkea sitä moninaista tointa, jonka tarkoituksena on saada he-
reille ja edistää aikuisten vapaita itsekasvatuspyrkimyksiä so. heidän 
pyrkimyksiänsä sekä tietojensa syventämiseen että laajentamiseen 
että tunne-elämänsä ja käytöstapojensa jalostamiseen, jotta he täy-
dellisimmin kehittyisivät sivistyneiksi ihmisiksi ja vastuukykyisiksi 
yhteiskunnan jäseniksi niissä elämänoloissa ja elämäntehtävissä, 
jotka he tuntevat omikseen.”9  

Lainaus on eräästä hänen tunnetuimmasta kirjoituksestaan Valtio ja 
vapaa kansansivistystyö, joka on valtioneuvostolle vuona 1929 laadittu 
yhden miehen mietintö. Siinä hän käsittelee paitsi alan käsitteistöä 
myös valtion roolia vapaan kansansivistystyön tukijana ja valvojana sekä 
ajankohtaisia haasteita.  Keskeisenä lähteenä on mietinnön laadinnassa 
ollut Englannissa annettu laaja mietintö Adult Education Commitee, 
Final Report 1919, samoin siinä viitataan Ruotsin vastaavaan mietin-
töön vapaasta ja vapaaehtoisesta kansansivistystyöstä vuodelta 1924.  

Mietintö ei ole laaja, se on pikemminkin kiteytetty katsaus va-
paan kansansivistystyön olemukseen ja valtiovallalta edellytettävään 
näkökulmaan, vaikka varsinaisia konkreettisia toimenpide-ehdotuksia 
ei siinä annetakaan.  Castrén käy useissa teksteissään läpi niitä pohdin-
toja, jotka on sittemmin liitetty vapaan sivistystyön ja opistotoiminnan 
perusarvoiksi.  Näitä arvoja ovat kokonaispersoonallisuuden kehittämi-
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nen, tieteenomaisuus, opinnollisuus ja puolueettomuus.10   Myöhemmin 
tähän arvojen luetteloon on liitetty sivistyksellisen tasa-arvon käsite.11

Kokonaispersoonallisuuden kehittäminen oli Castrénin mukaan 
mahdollista vasta aikuisiässä, jolloin ihmisen laajentunut elämänko-
kemus antoi mahdollisuuden ymmärtää sellaisia oppiaineita kuin 
taloudelliset, yhteiskunnalliset ja valtiolliset aineet.  Hänen mielestään 
aikuisille annettavan opetuksen tarpeellisuus ei johtunut vain oppi-
velvollisuuden rajoitteista ja suhteellisen myöhäisestä toteutuksesta 
Suomessa.  Tämän vuoksi tarvittiin sellaista sivistysjärjestelmää, joka 
mahdollistaisi eri kansalaispiirien opiskeluharrastuksen myös aikui-
siässä.

Castrén näki haasteena eri yhteiskuntaryhmien elinolot, jotka 
löivät leimansa sivistystyölle.  Hän oli viehättynyt Herbert Spencerin 
ajatuksista ja oli esitellyt niitä laajassa artikkelissaan, joka ilmestyi Val-
vojassa.12 Spencer tunnetaan poleemisena sosiaalidarwinistina, joka piti 
kasvatusta ihmiskunnan selviytymisen ja hyvinvoinnin kohtalonkysy-
myksenä. Spencer näki eriytymisen kaiken kehityksen merkittävimpänä 
piirteenä, joka vie kuitenkin häviöön ja hajoamiseen, jollei kehityksessä 
jää sijaa eheytymiselle.  Näin Castrén tuntuu itsekin ajattelevan.  Hän 
piti esimerkiksi ruotsalaisen kansansivistäjän Carl Cedelbladin näke-
myksiä yhteiskunnallisista sivistystyypeistä (talonpoikais-, muonamies-, 
teollisuustyöläis- ja porvarillinen sivistystyyppi) varteenotettavina, 
mutta ei nähnyt niille Suomen oloissa soveltuvuutta.13

Castrén piti tässä suhteessa merkityksellisenä, että ei mikään 
kansalaispiiri tai yhteiskuntaluokka ole varsinaisesti sivistyksen luoja, 
sen omistaja ja ylläpitäjä, vaan kansan kokonaissivistys muodostuu 
eri piireille ominaisista pyrkimyksistä ja vuorovaikutuksesta. Samalla 
hän perusteli eri yhteiskuntaryhmien oikeutta sivistykselliseen itse-
määräytymiseen, siinä

 ”millään yhteiskuntaluokalla ei ole oikeutta asettaa omia sivistyk-
sellisiä perinteitään ja yhteiskunnallisia katsomuksiaan niin yksin-
omaisesti vallitseviksi, että niiden hengessä jouduttaisiin kieltämään 



202 – Kari Kantasalmi ja Mauri Nest (toim.) 

toiminnan mahdollisuuksia eri suuntaisesti orientoituneilta ja 
toisille yhteiskuntapiireille tarkoitetulta sivistystyöltä.”14

Tieteenomaisuus on Castrénin ajattelussa varsin komplisoitu käsite. 
Hän tuo esille modernin tieteen erikoistuneen ja työnjaollisen luon-
teen, jonka pohjalta ”tiedettä on vaikeata käyttää ihmismielen kirkas-
tamiseksi ja arvokkaan toimintatarmon vahvistamiseksi”.  Hän haluaa 
ehkäistä sen uskomuksen, jonka mukaan tieteen tulokset voidaan jakaa 
nopeasti kansanvalistuksen keinoin. Sivistystyön varsinainen tehtävä 
ei palaudu siihen yksinkertaistukseen, että se olisi tieteen saavutus-
ten tekemistä yleistajuisiksi ja sitä kautta laajempien kansalaispiirien 
omaksi. Castrénin mukaan sivistyksessä ei ole kyse siitä, että henkilölle 
annetaan tiedettäväksi jotakin, mitä hän ei ole ennen tiennyt, vaan 
hänestä tehdään jotakin, jota hän ei ennen ollut. Castrénin näkemys 
tieteen hyödyntämisestä kansansivistyksessä on filosofinen ja samalla 
käytännöllinen.  Hän kritikoi tieteen edistysuskoa, sillä ”sille, joka etsii 
tieteestä sivistyksellistä opastusta, sellaista, mikä auttaisi maailmankat-
somuksen yhtenäistymiseen ja elämän kirkastamiseen, nykyaikainen 
tiede asettaa voittamattomalta näyttäviä vaikeuksia.”15  

Castrén noudattaa sivistystyössä ankaraa vaatimusta, jonka mu-
kaan tieteellisten tulosten ja saavutusten omaksuminen ei sellaisenaan 
merkitse vielä tieteen todellista käsittämistä, jos ei ole aavistustakaan 
siitä millä tavoin tuloksiin on päästy. Valmiiden tietojen kasaaminen 
kansalaisten mieliin ei voi olla kansansivistystyön ensisijainen tarkoi-
tusperä. Sivistyksellisesti arvokasta ei ole hänen mukaansa sellainen 
tieto, joka ei osoittaudu elämässä jollakin tavalla käyttökelpoiseksi. 
Sellainen tieto ei suinkaan auta ihmistä, vaan on mieltä painavana 
taakkana, turhana painolastina. Tieteenomaisuutta arvioidaan eettisin 
perustein ja kansansivistystyölle asetetaan suuri vastuu tieteellisessä 
totuudenetsinnässä. Castrén tasapainoilee argumentoinnissaan ymmär-
täen toisaalta tieteellisen tiedon hallittavuuden mahdottomuuden ja 
toisaalta nähden kansansivistystyön mahdollisuuden toimia eräänlaise-
na kiihkottomana areenana, jossa erilaiset näkemykset ja vakaumukset 
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kohtaavat.  Uhkana näkyi tässä katsannossa marxilaisuuden leviäminen 
ja kansallissosialismin nousu.16

 Opinnollisuus oli Castrénin ajatuksissa mukana jo Helsingin työ-
väenopiston avajaispuheessa syksyllä 1914. Tuohon aikaan opetus oli 
etupäässä luentotyyppistä, mutta hän toi esille tuolloin opiskelijoiden 
itseohjautuvan toiminnan eli opintopiirit.  Tavoitteet olivat korkealla, 
vaikka hän näki edelleen työväenopistoilla olevan tehtävää alkeisope-
tuksen aukkojen paikkaamisessa.  Hän näki työväenopistoissa mahdol-
lisuuden toisenlaiseen, tasavertaiseen suhtautumistapaan opiskelijoiden 
ja opettajien välillä.17 Tältä pohjalta opinnollisuus, aikuisopiskelijan 
itsemääräämisoikeus, omaehtoisuus ja opiskelijakeskeisyys ovat suun-
nanneet sitä seuraavien vuosikymmenten opistotoimintaa.  

Puolueettomuus oli työväenopistotoiminnan tarkastelun koh-
teena heti alusta alkaen. Kun Tampereen työväenopistoa perustettiin 
vuonna 1898, joutui sen ohjesääntö senaatissa tarkan syynin alaisek-
si.  Yhteiskuntaoppi korvattiin mittausopilla ja muutenkin ohjelmaa 
suunnattiin käytännöllisempään suuntaan.  Sortokauden oloissa oltiin 
tarkkoja siitä, että opiston toimesta ei harjoitettaisi kansallista kiiho-
tusta. Tätä seuraavina vuosina puolueettomuus liittyi kysymykseen 
opistojen ja työväestön välisestä suhteesta. Järjestäytynyt ja aktiivinen 
työväenliike vaali ajatusta työväenhenkisyydestä, mikä sai aikaan 
erilaisia tulkintoja. Työväenliikkeen radikalisoitumisen seurauksena 
siirryttiin opistoliikkeen piirissä työväenhenkisyydestä työväenopisto-
henkisyyteen. Tällä tavoin pyrittiin rajaamaan työväenliikkeen omat 
sivistyspyrkimykset opistojen ulkopuolelle. Castrén työväenopiston 
johtajana ja liiton puheenjohtajana kannatti puolueettomuutta, mikä 
ei kuitenkaan saanut merkitä kiistanalaisten kysymysten sysäämistä 
syrjään, vaan ne oli otettava ”asiallisen tarkastelun alaiseksi. Niistä 
on keskusteltava asiallisessa, totuutta etsivässä hengessä, jossa eri 
näkökannat saavat päästä esiin.”18

Castrénin arvojohtajuus perustui kaksinaisrooliin, hän edusti 
vastavuoroisesti sivistystyön kenttää, mutta myös valtiollista toimijaa 
yliopistollisen asemansa ja luottamustehtäviensä kautta. Hän osasi 
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muotoilla teesinomaisia ajatuksia, joissa kansainvälisistä kontakteista 
ja lukeneisuudesta saadut vaikutteet kuitenkin lopulta sulautettiin 
kansallisvaltioajatteluun. Vapaa (kansan)sivistystyö oli siten ennen 
muuta kansallinen projekti.

Työväenopiston tehtävä

Castrén näki työväenopistot ja niiden keskeiset tehtävät sen ensisi-
jaisen kohderyhmän kautta. Työväestö tarvitsi oman oppilaitoksen 
tullakseen osalliseksi yhteisestä sivistyksestä ja sellaisen oppilaitoksen, 
joissa sivistyksellisiä kysymyksiä käsiteltiin heidän elinolosuhteensa 
tunnistavalla tavalla. Hänen mielestään sivistysyhteiskunnassa ei voi 
olla monta eri sivistystä, rahvaan sivistystä ja sitä ylempää tieteellistä 
tai taiteellista sivistystä. ”Kansansivistys on sama kuin yleinen sivistys, 
se yhteinen henkinen edistys, josta kansan eri jäsenet, piirit ja luo-
kat pyrkivät osallisiksi ja josta tietysti kansalaiset eri määrin tulevat 
osallisiksi.”19 Tässä Castrén tulee hyvin lähelle Snellmanin kansakun-
ta-ajattelua ja sen ideaaleja.

Työväenopistot olivat siten pikemminkin yhteiseen kansakun-
ta-ajatteluun ohjaavia kuin työväenliikkeen ja sen puolueiden argu-
mentointia edistäviä.  Sisällissodan jälkeen opistot joutuivat erilaisten 
syytösten kohteeksi, joissa esitettiin arveluja niiden olleen auttamas-
sa kansannousua ja vihanlietsontaa. Castrén puolusti opistoja näitä 
syytöksiä kohtaan. Hänen mukaansa kansansivistyksen tehtävä ym-
märretään väärin, jos arvioidaan sen olevan keskeisessä asemassa eri 
kansalaispiirien yhteiskunnallisten kantojen muodostumisessa. Itse 
asiassa ei ollut lainkaan ihmeteltävää, että sellainen liike tempaisi 
mukaansa niitä opiskelijoita, jotka olivat

 ”virkeimmin harrastaneet työväenluokan sivistyspyrkimyksiä. Juuri 
ne työläiset, jotka työväenopistoissa hartaimmin olivat opiskelleet, 
nehän tämä liike, jonka arvostelemisesta sinänsä tässä ole nyt puhet-
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ta, erityisesti tarvitsi saada mukaansa, ja nämä työläiset saattoivat 
koko liikkeelle vastahakoisinakin joutua sellaiseen yhteishenkeen 
vetoavan painostuksen alaisiksi, jonka voimaa ei ole väheksyttävä.”20

Castrén oli toimintatavaltaan eheyttävä. Hänen toimintansa työväeno-
piston johtajana ja liiton puheenjohtajana kytkeytyi rooliin kansansi-
vistysopin opettajana ja valtiollisena toimijana. Valistusajattelusta oli 
irrottauduttu ja siirrytty kansansivistykseen, työväenopistotkin olivat 
osa kansansivistyksen perhettä maaseudulla toimivien kansanopistojen 
vastapainoksi. Opettajana ja valtiollisena toimijana Castrénissa yhdis-
tyi halu luoda teoreettisia perusteita laaja-alaiselle sivistysajattelulle.21 
Castrénilla oli kahtalainen asema toimintaa suuntaavissa diskursseissa. 
Toisaalta hän loi teesinomaisia ajatuksia, joista tuli vapaan sivistystyön 
kentän tavoitteita, samalla hän edusti myös valtiovaltaa luottamus-
tehtäviensä kautta.  Kirjoittamassaan mietinnössä hän tuo keskeisesti 
esille sen, että vapaa sivistystyö tarvitsi valtion taholta oman aseman 
tunnustamisen kasvatus- ja opetusjärjestelmässä. Vastaavasti valtion 
taattua toiminnan puitteet myös taloudellisesti, on sillä oikeus ja 
velvollisuus valvoa toimintaa, vaikka toiminnalle onkin suotava ”se 
vapaus, joka kuuluu henkiselle liikkeelle”.22

Snellmanin perintö 

Johan Vilhelm Snellmanin vaikutus näkyi pitkälti siinä sivistyspoliit-
tisessa ohjelmassa, jota fennomaanit, Suomalainen puolue ja jälkim-
mäisestä irtautunut Nuorsuomalainen puolue pyrkivät noudattamaan. 
Nuormaa ja Castrén kuuluvat keskeisesti tähän jatkumoon. Näiden 
ryhmittymien kesken käytiin myös kilpailua siitä mille kannalle Snell-
man olisi kriittisinä hetkinä asettunut. Tätä pohdintaa käy muun 
muassa Castrén kirjoituksessaan Millä puolella olisi Snellman ollut?, 
jossa käsitellään autonomian ajan venäläistämistoimia.  Puolustetaanko 
perustuslaillisia oikeuksia vai edustetaanko myöntyväisyyslinjaa?  Hän 



206 – Kari Kantasalmi ja Mauri Nest (toim.) 

päätyy tulkinnassaan kannalle, että Snellman olisi pitänyt perustus-
laillisten oikeuksien puolustamista välttämättömänä kansalaisyhteis-
kunnan edellyttämien siveellisten periaatteiden vuoksi.23  

Nuormaa vetoaa useissa yhteyksissä Snellmanin teesiin valistuk-
sesta pienen kansakunnan ainoana turvana.  Kansakuntien tehtävänä 
oli ihmiskunnan sivistyspääoman kartuttaminen. Tämän pääoman 
rikkaus oli sen monimuotoisuudessa. Ne kansakunnat, jotka eivät 
pystyneet tuomaan omaa panostaan tähän kokonaisuuteen, ei ollut 
inhimillisen kehityksen ja historian kannalta merkitystä.

Vaikka kansansivistäjien itseymmärrys ei näytä 1900-luvulle tulta-
essa lähtökohtaisesti problematisoituvan kansallisuusajattelua pidem-
mälle, siihen tulee toisena elementtinä kysymys yhteiskuntaluokkien 
välisistä suhteista. Tällainen kulttuurinen profilointi sivistystyössä pyrki 
eheyden tavoittamiseen yhteiskunnallisessa kehityksessä. Sisällissota 
1918 muutti hetkellisesti tilanteen, mutta sen jälkeinen tilanne johti 
entistä tiiviimmin vaatimuksiin ehdottomasta kansallisesta omistau-
tumisesta. Castrén tulkitsi Snellmanin nostavan kansansivistyksen 
merkittävään asemaan, kun on kyse kansalaisen oikeudesta ja velvol-
lisuudesta osallistua valtiolliseen elämään.  Snellman ei kuitenkaan 
nähnyt sivistystä mahdollisuutena säätyläiskiertoon, vaikka kaikkien 
tulikin tulla siitä osalliseksi. Samoin Castrén ei myöskään aseta työ-
väenopistoille sen pidemmälle meneviä tavoitteita kuin työväestön 
osallisuuden omaehtoisesti toimien kansallisesta kokonaiskulttuurista 
ja sivistyksestä. Se ei senaikaisissa oloissa ollut suinkaan vähäpätöinen 
ja väheksyttävä tehtävä. Työväenopistot olivat osaltaan rakentamassa 
yhteiskunnan sosiaalista pääomaa ja sovittamassa yhteiskuntaluokkien 
välisiä ristiriitoja.  
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LUKU 11 

AMMATTIKASVATUKSEN VELIVERKOSTO 

VALISTUKSEN JA VAURASTUMISEN TIELLÄ

Anja Heikkinen

 ”Sanalla sanottu: maahamme pitäsi saada Maaviljelys-Opistoita 
jokaiseen maakuntaa, konstikouluja edes soveliaimmiin kaupun-
kiin, erittäin vielä ensimäiseksi niissä teollisuus-haaroissa, joiden 
tekoja (tuotteita) maassamme enin tarvitaan tai joiden tarpeeksi 
maassamme löytyy enin raaka-aineita. Kaikistaan tulisi katsoa, 
että työntekiät saisivat semmosen halun, taidon, kilvoituksen ja 
esimerkin, että kotimaassa tehdyt tavarat oisivat jos ei yhtä hyviä 
niin toki jokseenki sinnepäin kuin ulkomaalla tehdyt.

      Mutta tässä on vielä merkittävä hyvin tärkeä seikka. Jos ai-
noastaan tämmösiä opistoita ja kouluja hankittasiin ja asetettasiin 
Suomeen, jos vaan tällä tavalla valvottasiin työntekiäimme ulko-
naisesta edestyksestä, niin oisi se yksipuoleinen teko ja huödytys, 
joka ei myös kauvan kannattaisi. Ei tarvitse muut kuin katsastaa 
käsityösteliäimme nykyseen tilaan, havataksemme mitä sisällisen 
opetuksen ( sivistyksen ) puute niissä on pahaa vaikuttanut. Kuin-
ka harva eikö ole hantverkkaristamme, joka oisi yhä parantanut 
työ-alaansa ja edestynyt keinossansa? kuinka monta niistä eikö 
vähänkään varakkaaksi päästyänsä ala seurailla säädyllensä vieraita 
tapoja, jätä ammattinsa ja tule tuhlariksi sekä juomariksi? Köyhyy-
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dessä taasen ovat he useammasti, myös juoppoja ja kurjija. Vaikka 
kuinka ammatissansa oppineina maamme hantverkkarit alkaavat, 
puuttuu heiltä tämä sydämen ja ajatuksen järeisyys ja voima, jonka 
ainoastaan sivistys voipi antaa, ja jolla ihminen voipi missä säädyssä 
ikäänsä seistä myötä- ja vastoin-käymisessä sekä aina edestyä.”1

Johdanto

Verkostoitumista, sosiaalista pääomaa ja innovointia pidetään tunnus-
merkkeinä siirtymästä formaaleista, korporatistisista kansallisvaltioyh-
teiskunnista informaalien organisaatioiden maailmanyhteiskuntaan 
(esim. Mustikkamäki ym. 2008, Koivisto ym. 2011). Vaikka sosiaa-
listen suhteiden hyödyntäminen näyttää nykyään kommunikoinnin 
tehostumisen takia mullistavalta, muutokset ihmisyhteisöissä lienevät 
aina edellyttäneet informaalien verkostojen vaikutusta. Toimijoiden 
kohtaamisissa tai törmäyksissä muutokset ovat tuskin toteutuneet 
tarkoitetuilla tavoilla. Niistä muistamisen ja kirjaamisen valtavirtaan 
tallentuvat useimmiten voittajien tulkinnat. Tässä luvussa suomalaisen 
aikuiskasvatuksen kerrostumia tarkastellaan elinkeinojen ja talouden 
kannalta kolmen aikakauden ja kasvatuspyrkimyksen näkökulmasta.

Lars Gabriel von Haartmanin – Turun ja Porin läänin maaherran, 
senaattorin ja finanssitoimituskunnan päällikön - kasvatuksellisten pyr-
kimysten ja verkostojen kontekstina oli Ruotsista irtautunut, Venäjän 
keisarikunnassa autonomiaansa määrittelevä Suomi. Fennomaanisen 
liikkeen nuorsuomalainen kasvatti Hannes Gebhard, historioitsija 
ja taloustieteilijä, hahmotteli jo visiota itsenäisestä Suomesta ja sille 
otollisista ja toivottavista taloudellisista ja sosiaalisista elämänmuodois-
ta. Arkkitehti, kemian maisteri ja ammattikasvatustarkastaja Jalmari 
Kekkonen puolestaan ehti kokea Suomen itsenäistymisen, sisällissodan 
ja valmistautumisen toiseen maailmansotaan etsiessään sovitusta sen 
sosiaalisiin ja taloudellisiin ristiriitoihin.

Kasvatuksen ja koulutuksen historiassa on viime vuosikymmeninä 
alettu tuoda esiin varsinkin korkeasti koulutettujen naisten pyrkimyksiä 
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ja verkostoja eliitin ja keskiluokkaisten miesten ohella. Aikuiskasva-
tuksen historian avainhenkilöinä esiintyvät edelleen kanonisoidun 
kansanvalistuksen ja -sivistyksen miespäähenkilöt. Vaikka naisroo-
litukset ovat epäilemättä saamaansa huomiota tärkeämmät, pidän 
tässä yhteydessä tärkeänä – yhteiskunnalliset realiteetit tunnustaen 
– muistuttaa siitä, että valistuksen ja sivistyksen pyrkimykset ovat 
olleet ja ovat valtavirtatulkintoja laveammat ja moniaineksisemmat. 
Kirjoituksessa luonnehdin valikoimieni elinkeinoja ja ammatillista 
toimintaa edistäneiden miesten kasvatuksellisia pyrkimyksiä, jotka 
ovat kerrostuneet myös osaksi suomalaista aikuiskasvatusta.

Sydän kuului keisarille – entä kädet?

Suomen irtautuminen Ruotsista ja asettuminen Venäjän keisarikun-
nan autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi aikaansai turbulenssia ai-
kaisemman itäisen provinssin hallintakäytänteissä ja taloudellisissa 
preferensseissä. Lars Gabriel von Haartmanin (1789–1859) isä Gabriel 
Erik – lääketieteen professori, Turun Akatemian rehtori, senaattori ja 
finanssitoimituskunnan päällikkö – oli turkulaista lääkäri-, akateemik-
ko- ja virkamiessukua. Hänet aateloitiin 1810 lojaalista suhtautumi-
sestaan venäläisvaltaukseen. (Kotivuori 2005.) Äiti Fredrika Lovisa 
von Mell oli aatelista apteekkarisukua: Fredrikan isä piti apteekkia, 
jonka Gabrielin sukulainen lääketieteen professori Johan Haartman 
oli perustanut Åbo Akademihin. Larsin veli Karl Daniel toimi lääkin-
töhallituksen päätirehtöörinä, toinen veli Gustaf Reinhold Venäjän 
armeijassa ja nimismiehenä. Kolmas nuorena kuollut veli Johan Robert 
mainitaan heikkomieliseksi. Lisäksi Larsilla oli kahdeksan sisarpuolta 
isänsä toisesta avioliitosta Fredrika Sofia Fockin kanssa. Näiden kautta 
Haartmanilla oli läheiset suhteet muun muassa siskojensa aviomie-
hiin: vuorimestari Nils Gustaf Nordenskiöldiin, vuorihallituksen ja 
manufaktuurijohtokunnan jäseneen, sekä kenraaliluutnantti Casimir 
von Kothéniin, senaattoriin ja koulutoimen ylijohtajaan sukuverkos-
toineen.2
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Uppsalassa ja Turussa lakitieteitä opiskelleen Haartmanin ura-
kehitys alkoi joulukuussa 1808, jolloin hänet nimitettiin Venäjän 
ulkoasiainkollegion aktuaariksi. Haartmanin elinaikana valtiopäivät 
eivät kokoontuneet ja vallankäyttöön vakiintuivat virkamieskeskeisten 
verkostojen julkisuudelta pimitetyt ratkaisut. Hänen verkostojensa 
keskiössä oli sisarussuhteiden ohella Mannerheimin suku. Avioidut-
tuaan senaattori Carl Erik Mannerheimin tyttären Sophien kanssa 
vuonna 1821 Haartman nimitettiin appensa varamieheksi Turun 
ja Porin lääniin. Sophie kuoli synnytykseen ja toivuttuaan hänen 
kuolemastaan Haartman avioitui Sophien sisaren Eva Wilhelmina 
Charlotan kanssa. 1830-luvulla Haartman kartutti talous- ja yhteis-
kuntapoliittista osaamista valtiontalouden edistämistehtävissä Pietarissa 
ja terveydenparannusmatkoilla Euroopassa.

Suomen suuriruhtinaskuntaan jäänyt ruotsinkielinen eliitti odotti 
sen taloudellisen vaurauden syntyvän yhtäältä Ruotsin mallin jatkami-
sesta, toisaalta Venäjältä avautuvilta uusilta markkinoilta. Keskiössä oli 
käsityöelinkeinojen turvaaminen – olihan ammattikuntalaitos Venäjällä 
varsin kehittymätön – sekä metallinjalostuksen ja kartanomaatalouden 
edistäminen. Ensimmäiset keskusvirastot – Koskenperkausjohtokunta 
(sittemmin Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunta), Vuorihallitus ja Ma-
nufaktuurijohtokunta (1834) – perustettiin juuri tässä tarkoituksessa. 
Ruotsin ajan peruina suomalaista elinkeinopolitiikkaa teki Suomen 
Talousseurassa, keskushallinnossa sekä teollisuudessa ja kartanomaa-
taloudessa aktiivinen aateliston ja ylimmän papiston verkosto. Yksi 
Koskenperkausjohtokunnan ja sen seuraajan tärkeimmistä tehtävistä 
oli kanavajärjestelmän luominen, etenkin Venäjän suuntaan, asian-
tuntijoina ruotsalaiset insinöörit. Vuorihallitus pätevöitti alan am-
mattilaisia – ulkomailla, lähinnä saksankielisissä maissa tai Ruotsissa 
koulutuksen hankkineita – tehtäviinsä. Sen johdossa toimi pitkään 
Haartmanin siskon mies Nils Gustaf Nordenskiöld, maineikkaan 
tutkimusmatkailijan isä. Manufaktuurijohtokunnan tehtävänä oli 
edistää sekä käsityötä että teollisuutta ja valvoa suunnitteilla olleen 
Teknologisen instituutin koelaitoksen toimintaa.3
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Jo toimiessaan maaherrana ja (ruotsinkielisen) Suomen Talous-
seuran johtajana Haartman vei maakunnassa virinneet ammattikas-
vatusaloitteet valtiollisiksi hankkeiksi. Hänen ansiostaan Turun kaup-
pakoulu (1838) ja Mustialan maanviljelysopisto (1836) perustettiin 
palvelemaan koko maan tarpeita. Vaikka ne käytännössä tarkoittivat 
suppeaa liikemies- ja maanviljelijäkuntaa, oli oppilaitosten tarkoitus 
levittää ammattisivistystä vähitellen laajemmalle. Talousseura järjesti 
myös neuvontatoimintaa, joka laajeni läänien talous- ja maanvilje-
lysseuroihin. Suurtilalliset uudistivat ja rationalisoivat maataloutta 
kaikin tavoin erityisesti parantaakseen kotimaisten raaka-aineiden 
(kuten villa, pellava, puutarha- ja lääkekasvit) ja vientituotteiden 
(maitotuotteet, puujalosteet) tuotantoa. Uudistuksia ulotettiin kui-
tenkin myös työväen, alustalaisten ja kyläläisten keskuuteen. Ehkä 
laajakantoisin ja kiinnostavin Haartmanin saavutus oli asetus sun-
nuntaikouluista (myöhemmin myös ehtookouluista) käsityöläisten 
ja manufakturistien valmistamiseksi Suomen kaupungeissa (1842). 
Se oli Suomen ensimmäinen oppivelvollisuuslaki ja sen säädökset ja 
valvonta kuuluivat kirkon sijasta Manufaktuurijohtokunnalle, jonka 
itseoikeutettuna johtajana Haartman toimi. Asetus tähtäsi käsityöläis- 
ja teollisuusammattilaisten yhteiseen kasvattamiseen, olihan Ruotsista 
irtautumisen jälkeen ulkomaisten työnjohtajien korvaaminen ko-
timaisilla käynyt välttämättömäksi. Orastava teknis-teollinen eliitti 
haikaili kuitenkin Ruotsin ja saksankielisen Euroopan mallin mu-
kaisia korkeampia ja vaativampia oppilaitoksia. Vaikka vuonna 1847 
oppikouluille rinnakkaisiksi perustetut teknilliset reaalikoulut eivät 
sellaisiksi pystyneetkään, on jako käsityöläis- ja ammattikasvatuksen 
ja teknillisen opetuksen välillä säilynyt jatkossakin.

Aikakauden tapojen mukaan, joskin laiskanlaisesti, Haartman 
yritti uudenaikaistaa maataloutta ja harjoittaa vuoriteollisuutta myös 
omassa kartanossaan ja ruukissaan. Totaalinen omistautuminen val-
tionasioihin varmistui, kun hänet nimitettiin senaattoriksi ja finans-
sitoimituskunnan päälliköksi vuonna 1840 ja seuraavana vuonna 
talousosaston puheenjohtajaksi. Haartmanin tärkeimpiä uudistuksia 
olivat Suomen siirtyminen ruotsin rahasta Venäjän hopearuplaan, 
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Suomen pankin toimintojen ja valtion budjetoinnin järkeistäminen 
sekä kanavajärjestelmän luominen. Politiikkansa läpiviemisessä hän 
hyödynsi suhteitaan Viipurin maaherraan ja hovioikeuden president-
tiin, vaimonsa veljeen Carl Gustaf Mannerheimiin sekä Viipurin 
läänin maaherraan, sisarensa mieheen (myös Viipurin Talousseuran 
puheenjohtajaan) Casimir von Kothéniin. Suomen Pankin johtajan 
paikalle hän myös järjesti Carl Gustafin veljen Augustin. Haartmanin 
johdonmukaisena linjana oli vahvistaa Suomen taloutta tiivistämällä 
taloudellisia yhteyksiä Venäjälle.4

Vuoriteollisuuden ja käsityöelinkeinojen sijasta alkoi sahateol-
lisuus 1800-luvun alkupuolella tuoda suuriruhtinaskuntaan talou-
dellista vaurautta, joka houkutti niin perinteistä eliittiä, porvaristoa 
kuin rikkaita talonpoikia. Lars Gabriel von Haartman joutui metsien 
käyttöä koskevassa kiistassa vastakkain muun muassa Johan Wilhelm 
Snellmanin puolustamien sahayrittäjien kanssa. Kovin ajankohtaisen 
tuntuisesti nämä halusivat vapaata metsien hakkuuta ja räjähdysmäi-
sesti kasvaneen kysynnän välitöntä hyödyntämistä. Haartman tiedosti 
kyllä tosiasiat, mutta epäili asiantuntijoiden tapaan puuraaka-aineen 
riittävyyttä ja laatua. ”Maamme metsiin on luonto sijoittanut ainoan 
rikkautemme lähteen, taloudellisen riippumattomuutemme lähteen… 
Jos metsiä hoidetaan huonosti ja hävitetään, niin loppuu meiltä varat 
sellaisten tavaroiden ja teollisuustuotteiden vaihtamiseen, joita ei oma 
maamme voi aikaansaada” (Kuisma 1993, 186). Niinpä hän sääti 
Haart manin kuristuslaiksi kutsutun asetuksen (1851), jolla rajoitettiin 
sahojen käyttämän puun määriä ja kiellettiin koneellisten höyrysahojen 
käyttö. Asetuksen toimeenpanoa varten hän perusti Maanmittaus- ja 
metsäylihallituksen ja valtion maiden käyttöä valvovien metsänhoi-
tajien (sittemmin vartijoiden) valmistamiseen Evon metsäopiston. 
Ensimmäiset ylitarkastajat ja opettajat olivat saaneet oppinsa Saksan 
Tharandtin metsäopistosta. Paradoksaalisesti he totesivat, että suoma-
laismetsien tila oli arvioitua parempi ja että runsaissa valtionmetsissä 
muhi verrattomasti vihreää kultaa.

Vaikka Haartman ei itse sekaantunut kasvatuksellisiin hankkei-
siinsa, hänen toimintaperiaatteensa säteilivät hyvässä ja pahassa pitkälle 
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tulevaisuuteen. Julkisissa tehtävissä tuli valtakunnan yleisen edun – 
vaikka se lähimmin koskikin virkamies-, kauppa- ja teollisuuseliittiä 
– käydä yksityisten etujen edellä. Säädettyjä lakeja ja järjestystä tuli 
kunnioittaa, mutta tarkoituksen pyhittävä salamyhkäisyys asioiden 
valmistelussa ja toimeenpanossa ei ollut kiellettyä. Kun Aleksanteri II 
teki aloitteet talous- ja yhteiskuntaelämän uudistamiseksi Suomessa, 
Haartmanilla oli myös sitä varten ohjelma valmiina. Väitetäänkin, 
että hänen seuraajansa Langenskiöld ryhtyi teollisuuden, kaupan, 
maatalouden ja koulutuksen uudistuksiin pitkälti sitä noudatellen. 
(esim. Kuisma 1993.) Suomenkielisen rahvaan pikaiseen sivistymiseen 
tai taloudelliseen nerollisuuteen Haartman ei toki koskaan oppinut 
luottamaan, mistä jälkipolvia muistuttaa hänen suomen kieltä herjaava 
luonnehdintansa ”Langue de Perkelä” (mm. Kalleinen 1998,). Jos hän 
ei ajanut tasa-arvoa ja kansanvaltaa, niin eivätpä sitä johdonmukaisesti 
tehneet Suomen puolustajiksi nostetut Snellman tai Mechelinkään. 
Elämäkerrallisina lievennyksinä Haartmanin särmikkyyteen ja van-
hoillisuuteen muistetaan myös hänen kärsimänsä traagiset perheta-
pahtumat ja krooniset fyysiset vaivat.

Navetanhajuista yhteisöllisyyttä

Maailma muuttui radikaalisti ja Suomi sen mukana Haartmanin 
vetäydyttyä vallankahvasta. Taloudellinen toiminta vapautui alkaen 
höyrysahojen käytöstä (1857) ja maakaupasta ja päätyen elinkeino-
vapauslakiin (1879). Kunnallishallinto ja kouluhallinto maallistuivat, 
valtiopäivät kokoontuivat, yhdistys- ja seuratoiminta ampaisi nousuun. 
Pidäkkeet halpojen raaka-aineiden, energian ja työvoiman hyödyntä-
miseksi rapisivat suurtuotannon ja suurvoittojen havittelijoiden tieltä. 
Venäjälle ja Eurooppaan, etenkin Britanniaan upposi sahatavaraa, 
jonka vienti oli 1800-luvun lopulla suomalaisille ”rosvoparoneille” – 
kuten Haartmanin suojatille Hackmanille, Snellmanin kumppanille 
Längmanille sekä Ahlströmille, Wahlille, Gutzeitille, Kymi ja Halla 
yhtiöille – tuottoisaa. Teknologian kehittämisen sijaan vientiä voi-
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tiin lisätä halvan raaka-aineen ja energian sekä halvan ja joustavasti 
käytettävän työvoiman avulla. Suuriruhtinaskunnan oman ulkoasian 
hallinnon puute antoi kehkeytyvälle kapitalistijoukolle lähes vapaat 
kädet toimia. Eri toimialojen käsikynkässä kehkeytynyt pankkilaitos 
teki mahdolliseksi suurtenkin riskien ottamisen. Kun suhdanteet, 
venäläisen sahateollisuuden kilpailu ja tukkipuun saatavuus heittelivät 
alaa, tarjosi selluloosan ja paperin kysyntä metsäteollisuudelle uuden 
eldoradon 1900-luvun vaihteessa. Se söi halvempaa raaka-ainetta – 
pien- ja kuusipuuta ja sahojen jätepuuta, hyödynsi halvan työvoiman 
ja energian ohella kehittynyttä teknologiaa, joka elvytti myös metalli-, 
kone- ja energiateollisuutta. Entisistä perheyhtiöistä ja uusista yrittäjistä 
muodostui uusi sekä Venäjälle että länteen kurottava ”paperivarjagien” 
heimo – kuten Gutzeit & Co, Ahlström Oy, Kymi Oy, Serlachius Oy. 
(Kuisma 1993, Silvennoinen 2012.)

Elinkeinovapautuksen ohjelmaan sisältynyt maatalouden uu-
distaminen oli palvellut kahta, osin ristiriitaista päämäärää: viennin 
edistämistä ja omavaraisuuden kohentamista. Venäjän viljan tuonti, 
maitotuotteiden vienti, metsien ja puun myynti yhdistyivät maanomis-
tuksen kärjistyvään epätasapainoon. Maatilalliset olivat vallan makuun 
päässeiden fennomaanien tukijoukko. Tilaton väestö ja osa käsityön 
ja teollisuuden työläisistä puolestaan pitivät niin suurteollisuuden 
häikäilemätöntä metsä- ja maakauppaa ja työehtojen ailahtelua kuin 
venäläisen eliitin herruutta syynä epäkohtiin. Kirjailija-maanviljelijä 
Kalle Kajander valitti: ”Meillä on metsiämme vastaan julistettu sään-
nöllinen, täydellisesti järjestetty sota, jossa hyökkäysarmeijan johtavina 
kenraaleina ovat etupäässä sahayhtiöt, puumassa- ja lankarullatehtaat 
y.m. puunjalostuslaitokset” (Kajander 1901, teoksessa Kuisma 1993, 
359). Tähän markkinarakoon osui yhtäältä kansallismielinen, toisaalta 
taloudellista tasa-arvoa ajava osuustoiminta-aate. Sen tarttumapin-
naksi olivat tarjolla lähinnä tilallisväestöstä omaehtoisesti järjestäyty-
neet maatalousseurat, jotka olivat korvanneet vanhat säätyläisvetoiset 
maanviljelysseurat.

Sukulais- ja Venäjäsuhteiden sijasta kansallista vaurautta haettiin 
1900-luvun vaihteessa järjestöihin ja organisaatioihin kiinnittyvistä 
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verkostoista.5 Taloushistorian tutkijasta ja fennomaanista Hannes 
Gebhardista (1864–1933) tuli Suomen ensimmäinen maanviljelys-, 
kansantalous- ja tilastotieteen professori. Hänen isänsä toimi aluemet-
sänhoitajana Kemijärvellä ja Hannes olikin alun perin kiinnostunut 
agronomin ammatista. Havainnot maalaisväestön köyhyydestä ja 
osallistuminen suomalaisen puolueen toimintaan houkuttivat hänet 
kuitenkin talous- ja historiatieteisiin. Väitöstutkimuksessaan Gebhard 
perehtyi tilastollisesti Savonlinnan läänin oloihin vuoteen 1571. Vaikka 
hän sympatisoi sosialismia kapitalistisen tuotannon kritiikkinä, katsoi 
hän sen sivuuttavan maatalouden perustavan taloudellisen merki-
tyksen. Etsiessään vaihtoehtoja Suomeen sopivalle talousmallille hän 
omaksui aineksia eri puolilla maailmaa, erityisesti Saksassa ja Irlan-
nissa toteutetuista osuustoiminnallisista ratkaisuista. Tutkimustensa 
perustalta Gebhard totesi, että ”Rajaton elinkeinovapaus on näet 
mahtava voima ainoastaan sellaisten käsissä, joilla jo on valtaa. Se on 
ollut omiansa suuressa määrässä edistämään sitä suurten pääomien 
kasaantumista muutamien harvojen käsiin sekä samalla vähäväkisten 
suuren joukon orjuuttamista tuon pääoman alle, joka meidän päi-
viemme yhteiskunnallista elämää rasittaa”(Gebhard 1899).

Suomalaisen osuustoiminnan oli tarkoitus olla osuuskuntien 
harjoittamaa sosialismia: keskeistä oli tuotannollinen yhteistoimin-
ta, ei yhteisomistus, sekä kulutushyödykkeiden yhteishankinta ja 
-välitys. Vaikka varsinkin kansanopistot ja valistusjärjestöt kohensi-
vat maaseutuväestön sivistystasoa, Gebhard kumppaneineen uskoi 
suorempia ja syvempiä sivistyksellisiä vaikutuksia olevan taloudel-
lisella yhteistoiminnalla. Se kasvattaisi osallistujia ymmärtämään ja 
ar vostamaan toimeliaisuutta, rehellisyyttä, keskinäistä luottamusta ja 
kunnioitusta, kaikkinaisen tiedon ja yhteiskunnallisen osallistumisen 
tärkeyttä. Etenkin pientilallisten aseman parantamisessa kriittisintä oli 
osuustoiminnallinen luotto: osuustoiminnan keskusjärjestön Peller-
vo-seuran (1899) ensimmäinen saavutus olikin osuuskassojen ja niiden 
Keskuslainarahasto Osakeyhtiön (OKO) – nykyisen Osuuspankin 
edeltäjän – perustaminen. Ymmärrettävästi tähän tarvittiin rahakkaita 
tukijoukkoja, joita Gebhard onnistui rekrytoimaan seuran perustajajä-
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seniksi. Näin rahasto sai avustuksia ja lainaa valtiolta ja myöhemmin 
Kansallis-osakepankilta. Osuuskassat olivatkin pitkään maaseutuvä-
estön keskeisimpiä itsehallinnon muotoja. Lentävään lähtöön vaikutti 
myös helmikuun manifestin 18996 aikaansaama kansallismielinen 
liikehdintä, jonka yhdeksi juonteeksi osuustoiminta mainiosti asettui.

Gebhardin toimiessa tilattoman väestön alakomiteassa, Kansan-
taloudellisessa Yhdistyksessä, Valvojan toimitussihteerinä, Otavan 
perustajana ja toimitusjohtajana hänen ympärilleen muodostui ystävä- 
ja tuttavapiiri, jonka tuella pellervolainen osuustoimintaliike lähti hui-
maan nousuun. Pellervolaisten verkosto – kuten kansakouluntarkastaja 
Mikael Soininen, maanviljelystoimituskunnan ja -hallituksen johtajina 
ja tarkastajina toimineet A. O. Kairamo, Gösta Grotenfelt (Mustialan 
johtaja), Uuno Brander ja J. E. Sunila (pääministeri), metsähallituksen 
johtaja A. K. Cajander (pääministeri), maanmittaushallituksen johtaja 
Kyösti Haataja, valtiovaraintoimituskunnan päällikkö J. K. Paasiki-
vi – levittäytyi tehokkaasti niin hallinnon, politiikan, liike-elämän 
kuin tieteen ja alan koulutuksen tukikohtiin. Yliopistossa Gebhard 
propagoi aktiivisesti osuustoiminta-aatetta omassa opetuksessaan ja 
hyödynsi suhteitaan Kairamoon ja Haatajaan sisällyttääkseen sen myös 
maataloudelliseen ja maanmittarien opetukseen.7 Hän kampanjoi 
maa- ja metsätalouteen ja eläinlääketieteeseen nojaavan taloudellisen 
tiedekunnan puolesta ja iloitsi ensimmäisten maanviljelysalan pro-
fessuurien perustamisesta vuonna 1896. Sittemmin niin Mustialan 
maanviljelysopiston kuin Evon metsäopistonkin ”ylimmät osastot” 
siirrettiin yliopistoon. Kairamo, Grotenfelt, Cajander ja Sunila linja-
sivat professoreina paitsi maanviljelys- ja metsätieteiden tutkimusta ja 
opetusta, myös alojen hallinnon, koulutuksen ja kentän toimijoiden 
suhteita ja toimintaa pitkälle tulevaisuuteen. Haataja puolestaan vastasi 
torppari- ja maanlunastuslakeihin (1918, 1922) liittyvästä asutus-
toiminnasta, johon pellervolaiset saattoivat välittömästi kohdistaa 
osuustoiminnallisen valistustyönsä. Kansallis-osakepankin johtajana 
J. K. Paasikivi varmisti OKO:n rahoituksen kestävyyden.

Osuuskassojen ohella osuusmeijerit ja -kaupat olivat Pellervon 
toiminnan keskiössä. Gebhard ja hänen lähin kollegansa tohtori Frans 
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sivat professoreina paitsi maanviljelys- ja metsätieteiden tutkimusta ja 
opetusta, myös alojen hallinnon, koulutuksen ja kentän toimijoiden 
suhteita ja toimintaa pitkälle tulevaisuuteen. Haataja puolestaan vastasi 
torppari- ja maanlunastuslakeihin (1918, 1922) liittyvästä asutus-
toiminnasta, johon pellervolaiset saattoivat välittömästi kohdistaa 
osuustoiminnallisen valistustyönsä. Kansallis-osakepankin johtajana 
J. K. Paasikivi varmisti OKO:n rahoituksen kestävyyden.

Osuuskassojen ohella osuusmeijerit ja -kaupat olivat Pellervon 
toiminnan keskiössä. Gebhard ja hänen lähin kollegansa tohtori Frans 
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Mikael Pitkäniemi haaveilivat riistokapitalismin ja valtio-omisteisen 
sosialismin väliin asettuvasta kolmannesta tiestä.8

 ”Näin rakentuu ja järjestyy koko kansantalous askel askeleelta 
uuden periaatteen, nim. osuustoiminta-aatteen mukaan; tapahtuu 
samanlainen hiljainen vallankumous kuin silloin, kun suuret teh-
taat työnsivät tieltään käsityön ja pikkuteollisuuden” (Pitkäniemi 
1920).

Paikalliseen pienomistukseen perustuva, harkitusti teknologiaa hyö-
dyntävä raaka-aineiden jalostus ja kauppa pitäisi taloudelliset prosessit 
yhteisöllisten neuvottelujen ja päätöksenteon hallinnassa. Maatalous-
kone-, siemen- ja viljavarasto- ja raaka-ainelähtöisten osuuskuntien 
ohella maidonjalostusta vastaavaa tuotantoa ei kuitenkaan syntynyt. 
Gebhardin hellimien metsäosuuskuntien perustaminen hiipui al-
kuunsa. Visiot koko elinkeinoelämän vähittäisestä siirtymisestä osuus-
toiminnalliselle perustalle osoittautuivat utopistisiksi, niiden sijaan 
syntyi valtio-omisteista metsä- ja metalliteollisuutta, jonne monet 
pellervolaiset vaikuttajatkin löysivät tiensä. Meijerien, voin viennin 
ja yhteishankintojen tiimoilta syntyneet Valio (1905) ja Hankkija 
(1905) sen sijaan kukoistivat ja edistivät myös maataloustieteiden 
kokeellista tutkimusta. Maamiesseurojen ja maanviljelyshallituksen 
kanssa pellervolaiset perustivat maataloudellisia oppilaitoksia ja muun 
muassa lyhytikäisiä maanviljelyslyseoita ja ylläpitivät moninaista neu-
vojakuntaa.

Hannes Gebhardin ja kumppanien tuotannollisen yhteistoi-
minnan ideologialle oli kysyntää 1900-luvun vaihteen Suomessa, 
jonka kärkevin taloudellinen, poliittinen ja sosiaalinen epäkohta oli 
maaseutuväestön sisäinen polarisaatio. Maaseutuelinkeinojen puo-
lustautumista vientiteollisuuden hegemoniaa vastaan onkin luon-
nehdittu myös vallanpitäjien takertumisena pastoraaliseen idylliin, 
joka hidasti Suomen teknologista kehitystä. (Michelsen 1999.) Pel-
lervolaisen ohjelman puutteena oli kuitenkin teollisuuden ja kaupan 
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ja niihin kiinnittyvien ammattien ja elämänmuotojen sivuuttaminen. 
Ilman teknologisia innovaatioita ja toimivia taloudellis-hallinnollisia 
prosesseja sekä elinkeinoja ja yhteisöllisiä käytänteitä uusintavia ja 
uudistavia toimialoja maaseudun tuotannollinen yhteistoiminta ei 
voinut toimia eikä kehittyä. Vision rajoittuneisuus kärjistyi osuus-
kauppaliikkeen kahtiajakoon maaseudun tuottajalähtöisen (SOK) ja 
taajamien kuluttajalähtöisen (OTK, Elanto) rintaman välillä 1917. 
Haave tuotannolliseen yhteistoimintaan perustuvasta puolueorgani-
saatiosta mureni maaseutuväestöä laajemmin ja monipuolisemmin 
puhuttelevan Maalaisliiton tieltä (1906). Gebhard pettyi sisällissodan 
aiheuttamaan kansalliseen hajaannukseen, mutta pohti kuolemaansa 
asti osuustoiminta-aatteen mahdollisuuksia koko kansallisen talouden 
kansanvaltaistamiseksi. Hänen aloitteestaan perustetut Pienviljelijäin 
Keskusliitto (1922)9 ja Pienviljelysneuvojaopisto (1926) eivät kuiten-
kaan saaneet hänen toivomaansa suosiota pientilallisten keskuudessa.

Hannes Gebhardin ja pellervolaisen osuustoimintaliikkeen pyr-
kimys suomalaisen elinkeinoelämän yhteisölliseen edistämiseen ei 
nojautunut enää sukulais- vaan järjestö- ja organisaatiokeskeisiin 
verkostoihin. Se solmiutui osaksi talonpoikaista, perhekuntiin ja ta-
loudellisiin yhteisöihin kohdistuvaa talonpoikaista sivistysliikettä, joka 
ei erotellut kohteitaan iän tai sukupuolen mukaan. Osuustoiminta oli 
Gebhardille myös perheyritys, joka sitoutti hänen vaimonsa Hedvigin 
sekä hänen lapsensa ja lapsenlapsensa antautumaan aatteen puolusta-
jiksi ja työntekijöiksi. Gebhardit jättivät jälkeensä navetanhajua niin 
kansanvalistukseen kuin yliopistosivistykseenkin.10

Ammatillinen kansalaisuus

Ammattikasvatuksen varsin tuntematon, mutta merkittävä suoma-
lainen vaikuttaja on Jalmari Kekkonen (1878–1948). Hän oli vain 
kymmenen vuotta Gebhardia nuorempi ja monissa kohdin aatteellisesti 
tätä lähellä. Kekkonen kuitenkin katseli suomalaista elinkeinoelämää 
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ja yhteiskuntaa toiselta paikalta: käsityöläis- ja teollisuusyrittäjien ja 
työntekijöiden näkökulmasta. Hänen verkostonsa perustuivat ensisi-
jassa ammattiin ja työpaikkaan sekä niihin kytkeytyviin yhdistyksiin.

Jalmari Kekkonen syntyi Kotkassa kauppiasperheeseen, kävi 
lyseonsa Tampereella ja valmistui filosofian maisteriksi Helsingin 
yliopistosta vuonna 1900 pääaineenaan kemia. Kiinnostus rakentami-
seen vei hänet kuitenkin polyteknilliseen opistoon, jossa hän suoritti 
arkkitehdin tutkinnon vuonna 1903. Kekkonen avioitui virolaisen 
konekirjoituksen opettaja Saima Maria Varmasen kanssa vuonna 
1902, työskenteli Porissa poikien ammattikoulun opettajana 1903–07 
ja Kotkan ammattikoulun johtajana ja opettajana vuosina 1907–11. 
Ensimmäisenä käsityö- ja ammattikoulujen tarkastajana hän toimi 
kauppa- ja teollisuusministeriössä 1911–1928 ja Helsingin teollisuus-
koulun lehtorina vuodesta 1929.11

1900-luvun alussa Kekkonen kuului Arkkitehtiklubin julkisesta 
ja kansanomaisesta rakentamisesta ja sisustamisesta kiinnostuneiden 
suomalaishenkisten piiriin. Hän tuotti Suomen Teollisuuslehden Ko-
titaide-erikoisnumeroita, joissa esiteltiin kotirakentamistapoja ja -si-
sustuksia, keskusteltiin ja otettiin kantaa muun muassa kaupunki- ja 
julkisten rakennusten suunnitteluun, julkistettiin ja raportoitiin arkki-
tehti- ja käsityötaidekilpailuja. Kilpailuilla toivottiin päästävän eroon 
itseoppineiden ja puutteellisesti koulutettujen rakennusmestareiden 
tekemistä, rahvaan tervettä ja puhdasta makua turmelevista rakennuk-
sista, erityisesti rautatieasemista ja kansakouluista. Kaupunkiasumisessa 
kannatettiin rakentamisen kaikinpuolista yksinkertaistamista. Etenkin 
vuokrataloissa tuli huonekokoa pienentää joka suuntaan, koristelua 
vähentää, ottaa tilaa säästävä keskuslämmitys ja paremmat materiaalit 
käyttöön. Kekkonen myös suunnitteli tähän sopivia yksinkertaisia ja 
tarkoituksenmukaisia kalustuksia. Kekkonen harrasti valokuvausta 
ja kansanperinteitä ja tallensi eri vaiheissa elämäänsä kansanomaisia 
rakennustapoja ja koristemuotoja erityisesti Karjalasta.12

Jalmari Kekkosen lähimmät yhteistyökumppanit olivat porilainen 
kultaseppä Isak Saha ja kuopiolainen rottinkitehtailija Viktor von 
Wright, sekä niin Suomalaisen Nuijan kuin wrightiläisen työväen-
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liikkeen ja nuorsuomalaisten verkostot. Isak Saha13 oli suomalaisen 
puolueen kansanedustaja, Suomen teollisuusvaltuuskunnan varapu-
heenjohtaja ja Saksan konsuli. Hän oli myös kaupunginvaltuutettu 
ja Säästöpankin luottamusmies Kekkosen työskennellessä Porissa. 
Viktor von Wright pyrki edistämään käsityöläisten ja pienyrittäjien 
yhteistyötä Teollisuusvaliokunnan keskuskomitean puheenjohtajana, 
perustamalla ammattilaisille tarkoitettuja työväenyhdistyksiä 1800-lu-
vun lopulla ja 1900-luvun alussa työnantajia yhdistävää Suomen Yleistä 
Työnantajaliittoa. Kekkonen kuului – kuten Isak Saha ja kauppa- ja 
teollisuustoimituskunnan sihteeri Leo Ehrnrooth – von Wrightin 
päätoimittaman Käsi- ja Teollisuuslehden toimituskuntaan.14

Käsityö- ja pienteollisuuspiireissä seurattiin 1800-luvun lop-
pupuolella huolestuneina vientiteollisuuden nopeata laajenemista. 
Erityisesti puunjalostustehtaiden yltiöpäiset perustajat hyödynsivät 
halpaa raaka-ainetta ja työvoimaa sekä kauppa- ja pankkisuhteitaan 
kilpaillakseen ylikansallisilla markkinoilla. Heidän toimintalogiikkansa 
oli tyystin erilainen kuin perinteisten käsityöläismestarien. Poliittiset 
ja taloudelliset vastakkainasettelut työntekijöiden ja työnantajien sekä 
käsi- ja pienteollisuuden ja suurteollisuuden välillä olivat kuitenkin 
kasvaneet ylittämättömiksi ja von Wright joutui vetäytymään molem-
mista hankkeistaan. Von Wright ja kumppanit olivat naiivisti odot-
taneet ja toivoneet Suomen käsityö- ja tehdasyhdistysten kehittyvän 
saksalaistyyppisiksi kamareiksi, kuitenkin niin että ammattilaisuus 
yhdistäisi niihin sekä työntekijät että työnantajat. Olihan niin Käsityö- 
ja Tehdasyhdistyksiin, työväenyhdistyksiin kuin Teollisuusvaliokuntaan 
aluksi kuulunut suurteollisuuden ja teknillisen opetuksen edustajia, 
vaikka myöhemmin irtautuivatkin.15

Von Wright kannusti Kekkosta ryhtymään teollisuushallituksen 
ammattikasvatustarkastajaksi ja järjesti hänelle ja Isak Sahalle sti-
pendimatkan Eurooppaan 1907–1908. Matkakertomus oli pohjana 
Ammattikasvatuskomitealle (KM 1912: 2), joka oli von Wright-
in, Jonathan Reuterin ja Jalmari Kekkosen laaja ja perusteellinen 
luotaus suomalaisen ammattikasvatuksen kehitykseen vertailtuna 
muihin Euroopan maihin. Käsi- ja teollisuusyhdistykset ja liberaalit 
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virkamiehet (kuten Leo Mechelin ja Lennart Gripenberg) etsivät 
vaihtoehtoja Keski-Euroopassa ja Tanskassa toimiville kamarijärjes-
telmille ja sosiaalisen kumppanuuden malleille. Tällaisiksi esitettiin 
kaikkia käsityö- ja teollisuuselinkeinoja yhdistäviä ammattiyhdistyksiä, 
kauppa- ja teollisuusvaltuustoja. Vuosisadan alun lakkoliikkeet ja am-
mattiyhdistystoiminnan radikalisoituminen vei suurten työnantajien 
kiinnostuksen työehtokysymyksiin. Vientiteollisuuden menestyksen 
kannalta työntekijöiden ammattitaitoa tärkeämpää oli raaka-aineiden, 
koneiden ja työvoiman saatavuus ja hinta sekä harjoitettu tullipo-
litiikka. Kun ammattientarkastus ja samalla oppilasasiat siirtyivät 
Teollisuushallitukselta Sosiaalihallitukselle 1919, menettivät käsityö- 
ja tehdasyhdistykset asemansa ammattikasvatuksen kehittämisessä. 
Teollisuusvaliokunta oli jo ennen vuoden 1912 Ammattikasvatusko-
miteaa esittänyt laajennettua Teollisuushallitusta samaan tapaan kuin 
Maanviljelyshallituksessa. Sen sijasta perustettu Ammattikasvatusneu-
vosto jäi kuitenkin suppeaksi edustukselliseksi elimeksi ja enenevästi 
Teollisuushallituksen virkamiesten suunnitelmien siunaajaksi. Vastuu 
ja oikeus alan ammattikasvatuksen kehittämisestä siirtyivät valtiolle.

Komiteanmietinnössä ja kirjoituksissa Kekkonen esitti työssä-
käyville opiskelijoille osa-aikaisia ammattilaiskouluja, mutta kokopäi-
väisinä vaihtoehtoina erikoistavia ammattioppilaskouluja ja valmis-
tavia ammattikouluja, joista jälkimmäiset tähtäisivät niin pien- kuin 
suurteollisuudenkin töihin. Viimeistään tämä paalutti suomalaisille 
ammattikouluille ominaisen pedagogisen periaatteen, jonka mukaan 
oppilaskasvatus voitiin toteuttaa myös koulun sisällä, kun koulut 
varustetaan uudenaikaisilla koneilla ja järjestetään toimivaksi ”kes-
kisuurten” yritysten tapaan.16 Lisäksi ehdotuksiin sisältyi ehdotus 
ammatilliseksi oppivelvollisuudeksi sekä seikkaperäiset suunnitelmat 
opettajien kouluttamiseksi. Niiden mukaan Kekkonen käynnistikin 
ammattiopettajien kurssituksen Teollisuushallituksessa. Myöhem-
piä aikoja ajatellen kauaskantoista oli hänen – myös aikaisempien 
ammattikasvatuskomiteoiden ehdottama – periaatteensa siitä, että 
opettajien tuli olla korkeammin koulutettuja tai ainakin todistetusti 
edistyneemmällä kannalla kuin opetettavansa.
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Niin von Wrightin, Sahan kuin Kekkosenkin lempilapsi oli 
käsityöläisille, pienyrittäjille ja ammattilaisille tarkoitettu jatko- tai 
mestariopisto, jonkinlainen elinikäisen ammattikasvatuksen esikuva. 
Uuden opiston tuli rakentaa siltaa jo 1840-luvulla jakautuneiden am-
matillisten ja teknillisten opintojen kesken17. Ammattitaidon ja kilpai-
lukyvyn kannalta ammattilaisten aikuiskasvatus oli perusopetustakin 
tärkeämpää. Myös Käsityö- ja tehdasyhdistykset tekivät asiassa useita 
aloitteita, kunnes Teollisuushallituksen tuella ja yhteistyössä Suomen 
Työnantajien Keskusliiton ja Maataloustuottajien Keskusliiton kanssa 
perustettiin Ammattienedistämislaitos vuonna 1922. Se ei kuitenkaan 
koskaan kehittynyt mestariopistoksi eikä saanut teknilliseen kouluun 
rinnasteista asemaa. Sen sijaan siitä tuli edelläkävijä monipuoliselle ja 
nopeasti teknologian muutoksiin reagoivalle täydennyskoulutukselle. 
Suunniteltiinpa sinne myös työnopettajakoulutusta ja ammattikasva-
tuksen tutkimustoimintaa. Kun ammattikoulujen opettajien koulutus 
lopulta 1950-luvun vaihteessa käynnistyi, esikuvat ja ensimmäiset 
opettajat tulivat AEL:stä.18 Tarkastusten ohessa Kekkonen ahkeroi laa-
timalla oppikirjoja ammattikouluille ja kirjoittamalla lehtiin. Osoitus 
kiinnostuksesta ammattikasvatuksen ja liikkeenjohtamisen yhteyksiin 
ilmenee F.W. Taylorin teoksen kääntämisestä suomeksi (Tieteellisen 
liikkeenhoidon periaatteet, 1914). Tämän ohella hän kirjoitti aiheesta 
artikkeleita ja esittelyn muun muassa teokseen Kansalaistietoa am-
mattilaisille (1916).

Monet käsityö- ja pienteollisuuden edistäjät kannattivat osuus-
toimintaa, erityisesti osuuskauppoja. Myös pellervolaiset kiinnittivät 
alkuaikoina huomiota työntekijäosuuskuntiin rakennuksilla ja sata-
missa. Elinkeinovapaudesta huolimatta vastakkaisuudet kaupunkien 
ja maaseudun käsityöammattilaisten kesken säilyivät pitkään.19 Jalmari 
Kekkonen propagoi kuitenkin osuuskuntia ammattityöntekijöille so-
pivina yhteistyön muotoina. ”Sitä siunausta, mitä osuuskunnallinen 
yhteistoiminta tuottaa…, eivät meidän maamme ammattilaiset ole 
vielä oppineet ymmärtämään ja hyväkseen käyttämään. Mutta että 
aika, jolloin hekin sen tajuavat, ei ole kaukana… Sillä heissäkin herää 
vähitellen tieto siitä, kuinka osuustoiminta heihinkin nähden tarkoittaa 
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edullisten taloudellisen tuloksien saavuttamista, samalla kun se panee 
toimintansa päämääräksi, että henkisen kehityksen on kuljettava käsi 
kädessä elämän aineellisten ehtojen parantumisen kanssa.”20 Asentei-
den ja asemien vastakkaisuudet kärjistyivät muutamassa vuodessa. 
Kekkonen ryhtyi käsityöläisyhdistysten puolustajaksi, kun työväen- 
ja suomalaisuusliike kiistelivät osuuskauppa Elannosta. ”Poliittisen 
suuntataistelun kiihtyessä Tanner korosti, että Elanto haluaa palvella 
kaikkia pääkaupunkiseudun asukkaita, aatteeseen katsomatta. Kaikille 
helsinkiläisille tämä osuustoimintamalli ei kuitenkaan riittänyt, vaan 
osa porvareista ryhtyi arkkitehti Jalmari Kekkosen johdolla puuhaa-
maan pellervolaiseen osuuskauppaliikkeeseen eli YOL:ään ja SOK:hon 
sitoutuvaa osuuskauppaa, jonka perustava kokous järjestettiin 1919.”21

Aluksi pienimuotoisesti käynnistyneet kokopäiväiset ammat-
tiin valmistavat koulut antoivat Kekkoselle mahdollisuuden kehitellä 
pedagogisia ideoitaan. Kotkan ammattikoulussa hän sai käytännön 
kokemusta ja tutustui alueen työnantajiin. Ennen sisällissotaa Gösta 
Björkenheimin johtamaa Kymi Oy:tä pidettiin esimerkillisenä työväen 
hyvinvoinnin ja kasvatuksen edistäjänä. Kun yhtiön jatkokoulusta 
tehtiin ammattikoulu, sai Jalmari Kekkonen laatia sille opetussuunni-
telman. Hän suunnitteli sen johtajaksi ryhtymistä ja sai yhtiöltä tontin 
rakennuksineen vuonna 1918, mutta myi ne jo seuraavana vuonna.22 
Kun käsityö- ja teollisuusyhdistykset alkoivat hiipua ja suurteollisuuden 
kiinnostus luotettavan ja osaavan ydintyöntekijäkunnan kasvattami-
seen heräsi, alkoi koulumainen ammattikasvatus näyttää Kekkosesta 
Suomeen sopivimmalta vaihtoehdolta.23 Keskieurooppalaisten esikuvi-
en rinnalle tulivat esimerkit Yhdysvalloista ja Ruotsista, ammattikasva-
tuksen suunnitteluun tulivat mukaan teknillisten oppilaitosten, AEL:n 
ja teollisuuden ammattikoulujen edustajat. Vuoden 1928 laajassa komi-
teanmietinnössä näkyivät kasvatuksen kenttien muuttuneet asetelmat.24 
Suomalaistuminen, Maalaisliiton ja vasemmistopuolueiden asemien 
vahvistuminen etenkin Kouluhallituksessa ja Maataloushallituksessa 
uhkasivat kauppa- ja teollisuusministeriön edistämää ammattikasva-
tusta.25 Keskiössä oli sen itsenäisyyden ja resurssien turvaaminen lailla. 
Mietinnössä esitetään osa-aikaisten ammattikoulujen sijasta lisättäväksi 

 Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita – 225

kokopäiväisiä ammattioppilaskouluja, sillä oppilaskasvatuksen romah-
dettua ei edellisillä ollut juuri ammatillista merkitystä.26 Tulevaisuuden 
koulumuodoksi todetaan kuitenkin laaja-alainen valmistava ammatti-
koulu. Kun AEL:stä ei tullut oppilaskasvatukseen kuuluvaa mestari-
koulua, asetetaan mietinnössä toivo teollisuuskoulujen muuttumisesta 
vastaaviksi työnjohtajakouluiksi. Entistä tärkeämpänä pidettiin omien 
opettajakuntien muodostumista ja opettajien aseman parantamista 
vastaamaan muiden, etenkin maatalousopettajien asemaa. Edessä oli 
myös kamppailu nuorisokasvatuksesta, kun Alfred Salmela alkoi ajaa 
kansalaiskoulua ammattikoulun vaihtoehdoksi. Kekkosen ja kump-
paneiden järkähtämätön lähtökohta oli se, että ammattikasvatuksen 
tarkoitukset ja menetelmät ovat perustavasti erilaiset kuin opillisen ja 
kansalaiskasvatuksen. Vaikka ammattikouluja koskevat lait ja asetukset 
ja muun muassa Ammattikasvatuksen 10-vuotissuunnitelma valmis-
tuivat vasta 10–20 vuotta myöhemmin, monet Kekkosen ajatuksista 
kantoivat niihin asti. Hänen visionsa elinikäisen ammattikasvatuksen 
järjestelmästä kuitenkin unohtui.

Vuonna 1929 Jalmari Kekkonen siirtyi Helsingin teollisuuskoulun 
lehtoriksi, laati rakennusopin oppikirjoja ja osallistui elinkeinoyhdis-
tysten lakkauttamista sekä kauppakamarien kehittämistä valmisteleviin 
komiteoihin. (KM 1941: 1) Vielä kerran, mutta turhaan, hän ajoi 
erityyppisten ja -kokoisten teollisuusyritysten yhteistoimintaa, pak-
kojäsenyyttä kamarilaitoksiin ja sitoutumista ammattikasvatuksen ja 
ammattitaitojen edistämiseen.27

Veljet, verkostot ja kansallinen talous

Vaikka verkostoveljistä vain Gebhardin voi katsoa suoraan vaikuttaneen 
aikuiskasvatukseen, on muillakin ollut siihen niin rakentavaa kuin 
rajoittavaa vaikutusta. Niin suppea ja elitistinen kuin von Haartmanin 
tulkinta olikin, hän linjasi suomalaista ammattikasvatusta kansallisen ja 
yleisen edun perustalta. Taloussääntelyn oloissa ikään tai sukupuoleen 
ei ollut tarpeen kiinnittää huomiota: rahvaan elinkeinot ja elämän-
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tavat eivät Haartmania kiehtoneet ja porvariston, sivistyneistön ja 
tehtailijoiden keskuudessa miesten ja naisten elämänpiirien erillisyys 
oli itsestään selvä. Valtion oikeus ja velvollisuus oli edistää kansallista 
taloutta ja sen kannalta keskeisiä elinkeinoja. Von Haartmanin aikana 
niitä näyttivät olevan ruukkiteollisuus, kaupunkien käsityö, rationaa-
linen karjatalous ja nouseva metsäteollisuus. Aateliston – poliittisen 
ja taloudellisen eliitin – moraalinen velvollisuus oli sitoutua näihin 
myös henkilökohtaisessa elämässään. Siinä sivussa sukulaisverkostoihin 
perustuva etujen ja asemien hankkiminen oli maan tapa.

Haartmanin ennakoima elinkeino- ja poliittisen toiminnan va-
pautuminen johti nopeaan ja hallitsemattomaan teollistumiseen, kau-
pallistumiseen, halpojen raaka-aineiden ja työvoiman ryöstöviljelyyn, 
sekä maaseudun omistusolojen polarisoitumiseen. Hannes Gebhard 
astui suomalaisen talouden kentille, kun etenkin maaseudun sivisty-
neistöjohtoinen valistustoiminta oli muuttunut kansalaislähtöisiksi 
ammatillisiksi ja sivistysliikkeiksi. Suomessa työväki järjestäytyi poik-
keuksellisen laaja- ja maaseutupohjaisesti. Paine tuotantosuhteiden ja 
-tapojen oikeudenmukaistamiseen perustui ennen kaikkea maaseudun 
tilattoman väestön entisestään huonontuneeseen taloudelliseen ja 
sosiaaliseen asemaan. Sitä tyydyttäväksi ja sivistyneistölle sosialis-
mia siedettävämmäksi kansanvaltaiseksi talousmuodoksi sopi hyvin 
Gebhardin löytämä kansainvälinen osuustoiminta-aate. Ammattiyh-
distysten – joina Gebhard erilaisia maataloudellisia seurojakin piti – 
seuraavana asteena osuuskunnat sovittaisivat tuottajien ja kuluttajien 
intressit. Gebhard pellervolaisineen verkostoitui tehokkaasti keskeisiin 
järjestöihin, tuotanto- ja liikelaitoksiin sekä valtion ja kuntien hallin-
toon. Aikuiskasvatus oli osuustoiminnan ytimessä: siinä yhdistyivät 
ammatilliset ja sivistykselliset pyrkimykset ja sisällöt. Suurin osa osuus-
toiminnallisesta ammattikasvatuksesta yhdistyi muihin kasvatuksen 
muotoihin: maatalousseurojen ja maatalousoppilaitosten neuvonta- ja 
opintotoimintaan, neuvojien koulutukseen. Talonpoikaisen sivis-
tysliikkeen rinnalla se oli hakevaa, jalkautuvaa, kohteiden tarpeista 
tietoista toimintaa. Erillisen, teoreettisen opetuksen sijasta ytimessä 
oli toiminnallinen ja yhteisöllinen itsekasvatus.
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Maaseutuelinkeinojen edistäminen koski maatalouksia ja maa-
taloudellisia yhteisöjä kokonaisuutena, joten sen piiriin sopivat kai-
kenikäiset, miehet ja naiset. Silti karja- ja meijeritalouden keskeisyys 
1900-luvun alun kansantaloudessa nosti naisten osaamisen etualalle. 
Myös puutarha- ja kanatalouden sekä kotitaloustyön tehostaminen 
sopi naisten vastuulle. Niin osuuskuntien kuin maatalousjärjestöjenkin 
johdossa jatkoivat kuitenkin miehet. Suomalaisen osuustoiminnan vah-
vuutena on pidetty sen kansallista järjestäytyneisyyttä. Paradoksaalisesti 
se kuitenkin johti varsin pian suuriin liiketoiminnallisiin organisaa-
tioihin, kuten Osuuspankki, Valio, Hankkija ja SOK. Pitkäniemen 
visiot tyytymisestä omavaraiseen tuotantoon ja -kulutukseen, joita ei 
enää ulotettaisi ”pääomatarkoituksissa Australiaan ja Havaijinsaarille”, 
ovat toistaiseksi jääneet haaveiksi. Raaka-aineiden pienimuotoisen ja 
pitkälle jalostamisen sijasta Suomi jäi raaka-aineiden ja massahyödyk-
keiden tuottajaksi.

Työssä ja työpaikalla oppiminen ja yrittäjyyskasvatus ovat nykyisen 
aikuis- ja ammattikasvatuksen johtotähtiä, mutta niiden kiinnittämi-
nen ammattikasvatuksen perinteeseen on vähintäänkin kyseenalaista. 
Sen tiedostamisen kannalta kiinnostavaa aikaa on 1900-suvun vaihde, 
jolloin Jalmari Kekkonen saapui suomalaisen ammattikasvatuksen 
kentälle. Hän osallistui suomenmielisten arkkitehtien toimintaan, 
jossa ylikansallistuvalle teollisuudelle etsittiin tasapainotusta kansai-
sesta rakentamisperinteestä. Myös bulkkitavaraa tuottavan suurteol-
lisuuden isännät halusivat kirkastaa kuvaansa kansallisromanttisin 
rakennuksin ja taidekäsitöin. Kuten rationaalisen maatalouden, niin 
myös käsityöläisyyden edistäminen kuului aatelisen, porvarillisen ja 
sivistyseliitin harrastuksiin.28 Näistä piireistä Kekkonen ajautui käsi-
työn ja pienteollisuuden ammattikasvatusta edistäviin verkostoihin. 
Niissä hän omaksui ammattilähtöisen kasvatusaatteen, jossa keskeistä 
on ammattikunnan sisäinen itsekasvatus, ammatillisen virtuositeetin 
ja etiikan elinikäinen edistäminen: vaiheittainen ammattilaisten opissa 
kehittyminen ja itsenäiseen ammatinharjoittamiseen valmistautumi-
nen. Käsityö- ja pienteollisuuden toimintalogiikka poikkesi kuitenkin 
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radikaalisti suurteollisuudesta, jossa ihmisten työtä ja osaamista kont-
rolloi tuotantokoneisto ja tuotannon tehostaminen.

Kun taloudelliset ja poliittiset realiteetit tekivät mahdottomaksi 
käsityöläisammattilaisuuden siirtymisen teollisiin työorganisaatioihin, 
Kekkonen etsi vaihtoehtoa koulumaisesta, ammattilaisopettajien joh-
dolla tapahtuvasta ammattikasvatuksesta. Laajemmassa katsannossa 
hän halusi jatkaa Viktor von Wrightin ”keskiluokka-ohjelmaa”, jossa 
ammattilaisten taloudellinen ja sivistyksellinen vaikutus työntekijöinä 
ja yrittäjinä kasvaisi suomalaisessa elinkeinoelämässä. Kun ammat-
tilaisuuteen perustuva mestari- ja työnjohtajakasvatus ei näyttänyt 
teollisuudessa toimivan, asetti Kekkonen toivonsa yhtäältä ammatti-
yhdistysten itsekasvatukseen, toisaalta tayloristiseen, työtieteelliseen 
työnjohtajien koulutukseen, joka samalla turvaisi työntekijöitä heidän 
ammattityönsä sisältöä ymmärtämättömien ja yritysjohtajien voiton-
tavoittelun mielivallalta. Kekkonen kuunteli naisammattien tarkas-
tajia ja tyttöammattikoulun opettajia, mutta käytännössä hän alistui 
niin miesvaltaisten käsityöläispiirien kuin teollisuuden johtajien ja jo 
asemia saavuttaneiden työntekijäryhmien tulkintoihin. Huolimatta 
käsityö- ja teollisuustilastojen realiteeteista, joiden mukaan naisten 
osuus työvoimasta kasvoi toiseen maailmansotaan mennessä lähes 
miesten tasalle, Kekkonen esitti kasvatuksen jakamista ”luontaisesti” 
naisille ja miehille soveltuvien alojen mukaan. Ehdotukset naisten 
ammattikasvatuksen siirtämisestä osaksi naisten kansalaiskasvatusta 
tyrehtyivät kuitenkin alkuunsa alan ammattilaisten ja kasvattajien 
radikaaliin vastustukseen.

Kansainvälisten vaikutteiden etsiminen ja vertailut olivat Suomen 
elinkeinojen ja ammattien edistämisen veliverkostoissa itsestään selviä, 
paitsi joinakin itsenäistymisen jälkeisinä vuosina. Vaikutteet kuitenkin 
omaksuttiin ja muotoiltiin Suomessa kulloinkin ominaisissa talouden 
ja politiikan ja niihin vaikuttamaan pyrkivissä veliverkostoissa.
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LUKU 12 

AIKUISKASVATUS AMMATTINA JA KUTSUMUKSENA 

– ZACHRIS CASTRÉN JA URPO HARVA: 

PROFESSIONALISMIN MAHDOLLISUUDET JA RAJAT

Kari Kantasalmi

Aluksi

Oppivelvollisuusiän sivuuttaneiden tai juridisesti täysi-ikäisten elä-
mänkulut ilmentävät monenlaisia kasvatus- ja koulutuskäytäntöjen 
kautta tuotettuja sosiaalisia muotoja, joista osa on tutkintoinstituution 
avulla laajasti yhteiskunnallisesti tunnustettu. Yleisimmin ilmaisten, 
sosiaalisista ilmiöistä täsmentyy muotoja, kun merkityksiä prosessoiva 
havainnoija määrittää havainnoimaansa, valitsemalla soveltamansa kak-
sipuolisen erottelun negatiivisen tai positiivisen arvon välillä.1 Aikuis-
kasvatusammattien kehityksen erittelyssä tarvitaan sekä niitä kuvaavien 
käsitteiden historiallisuuden tajua että roolipositioiden tehtävien tapah-
tumakohtaista rekonstruktioherkkyyttä. Aikuiskasvatusammatteja on 
kuvattu moninaisesti: kansansivistäjä, opinto-ohjaaja, aikuiskasvattaja, 
aikuiskouluttaja, opettaja, henkilöstönkehittäjä (HRD), työnohjaaja, 
tutor, mentor, personal trainer jne. Semminkin kun aikuisten kasvatus- 
ja koulutuskäytäntöjä eletään ja havainnoidaan kommunikaationa, 
tarvitaan kehityksen semantiikan ja yhteiskunnallisten rakenteiden 
pitkäkestoisen yhteisvaihtelun analyysia. Rakenneodotusten erittelyn 
lisäksi kyse on myös ammatillisten tehtävien määrittämissä rooleissa 
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sovellettujen erottelujen, käsiteiden, mallien ja teemojen täsmentämi-
sestä, jota tässä kirjoituksessa kahden vaikuttajan kautta täsmennän.

Aikuiskasvatuksen käytäntöjen ammatillistumisen havainnoin-
nissaan Zachris Castrén (1868–1938) sovelsi terävöittäviä erotteluja, 
kuten valistus / sivistys. Aikuiskasvatuksen roolien ammatillistuminen 
alkoi kommunikatiivisesti tihentyä Ensimmäisen maailmansodan 
ja Venäjän vallankumouksen jälkeen. Tähän liittyi ilmiön kannalta 
perustavia semantiikan tason muutoksia. Castrénin 1920 -luvulla 
havainnoimis sa ammatillistumisen kannalta relevanteissa konteksteissa 
esiintyi suo menkielistä kansansivistyssemantiikkaa, joka arvostettiin 
positiivisesti vanhempaan kansanvalistuskäsitteistöön nähden. Valis-
tuksen käsitteellä saatettiin merkitä puutteita, jotka tuottivat nega-
tiivisen arvon mukaista refleksiota. Sivistyksen käsitteellä merkittiin 
positiivisia näkökohtia eli käytännöissä havaittujen pulmien ratkaisujen 
suuntaa. Käsitteistö oli voimakkaasti politiikan kuumentamaa ainakin 
Venäjän vuoden 1917 vallankumoukseen nähden Itäisessä Euroopas-
sa – Saksa ja Itävalta mukaan lukien. Niinpä Wienin Kansankodissa 
(Volksheim) syksyllä 1922 auskultoinut Toivo Ilmari Wuorenrinne 
(1892–1984) Työväen Akatemian rehtorina (1925–38) toimiessaan 
teroitti erottelua kansanvalistuksen (-) ja kansansivistyksen (+) käsit-
teiden välillä. Erotteluun liittyi arvostuksia: tunnustuksellisuus (-) / 
tieteellisyys (+) ja ekstensiivisyys (-) / intensiivisyys (+).2 Vuonna 1933 
Saksassa kuitenkin perustettiin Kansanvalistuksen ja propagandan mi-
nisteriö. Ministeriksi Reichsminister fürVolksaufklärung und Propaganda 
nousi tohtori Joseph Goebbels (1897–1945). Sisällissodan jälkeisessä 
Suomessakin oli merkittäviä organisaatioita, joiden aatteet myötäili-
vät Euroopan fasistista ja äärinationalistista liikehdintää. Poliittisen 
vasemmiston ylirajaisten yhteyksien kautta myös Venäjän vuoden 
1917 kumouksen jälkeisten mullistusten kansanvalistussemantiikkaa 
välittyi suomalaisen kansansivistyspohdinnan kontekstiin. Aikuiskas-
vatustehtävien ammatillistumisen teeman syntykontekstin poliittisten 
jakojen voimakkuus antoi korostuneen merkityksen kansanvalistus / 
kansansivistys -erottelun soveltamiselle. Suomessa sivistyksen käsite 
säilytti paikkansa ja voimistuikin valistuksen vastakäsitteenä aikakau-
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den kiihkeissä mullistuksissa. Valtion siveellistä luonnetta korostaneen 
filosofisen ajatteluperinteen jatkumossa, meillä vakiintui germaanisista 
teoreettisista kytkennöistä kertova vapaan kansansivistystyön projektikä-
site. Tämä oli Z. Castrénille ”henkiseen liikkeeseen” ja Urpo Harvalle 
(1910–1994) ”joukkoliikkeeseen” viittaava kokoava käsite. Sisällis-
sodan jälkeisinä vuosikymmeninä projektikäsitteen kautta vedottiin 
henkiseen vapaamielisyyteen ja tuotettiin semantiikan tason pelivaraa, 
joka muun muassa mahdollisti valtion rahoitusta käytännöille, jotka 
kuvasivat itseään työväen sivistystyöksi. Kansallisen eheytymisen tu-
kemiselle oli voimakkaita rakenteellisia odotuksia maailmantaloudessa 
ja -politiikassa. Toisen maailmansodan jälkeisten kansansivistyskäy-
täntöjen ammatillistumisessa sovellettiin sivistyksen ja kasvatuksen 
käsitteiden tukemana erottelua kansansivistys / aikuiskasvatus. Harva 
sovelsi erottelua myös muodossa kansansivistäjä / aikuiskasvattaja.3   

Kansansivistystyön käytäntöjen ammatillistumista tarkasteltiin 
semantiikan tasolla sellaisessa ihmisyyden ja kansalaisuuden käsitteistön 
välisessä heilahtelussa, joka teki mahdolliseksi kytkeä vapaan kansan-
sivistystyön projektikäsitteeseen myös terävämpää poliittista liikekäsit-
teistöä. Castrénia ”henkisenä isänään” pitäneen T.I. Wuorenrinteen 
1920-luvun sanailuissa kytkentää tehtiin työväenliikkeen henkiseen 
”ilmapiiriin”.  Väinö Voionmaan (1869–1947) kautta, kytkentää oli 
jo aiemmin luotu Albert Mansbridge’n (1876–1952) Englannissa 
vuonna 1903 perustamaan Workers Educational Association WEA:n 
suun taukseen, josta myös Castrén tuli 1920-luvulla paremmin tietoi-
seksi. Voionmaa oli vaikuttajana vuonna 1919 perustetussa Työväen 
Sivistysliitossa (TSL), joka osin kytkeytyi myös sisällissodan jälkeisen 
sosialidemokraattisen puolueen uuteen organisoitumiseen ja siten 
kokosi vain osan poliittisesti aktiivisesta työläisväestöstä piireihinsä.

Vähitellen semantiikan tasolta putosi vapaan kansansivistystyön 
viittaus erilliseen kansaan. Muodosta vapaa sivistystyö tuli valtiollisesti 
rahoitettujen käytäntöjen järjestyskäsite, johon 1970-luvun Harva 
ei ollut tyytyväinen, sillä näin poistettiin myös kokoavan liikkeen 
projektikäsitteen historiallinen juuri eli kansalliset liikkeet.4 Erillisen 
kansan semantiikka oli kuitenkin kansanvaltaisuuden mielessä ja 
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kansayhtenäisyyden tavoitteissa politisoitunut jo 1907 parlamenttiuu-
distuksen aikaan. Vuosina 1914–39 kansa -semantiikkaa kuumensivat 
aikakauden poliittiset liikkeet ja Toisen maailmansodan jälkeen myös 
ns. kansandemokratiat. Suomessa aikuisopintojen kontekstissa vedottiin 
merkityksellisesti kansaan, kun SKDL:n kulttuurioffensiiviin kuulunut 
Kansan Sivistystyön Liitto (KSL) perustettiin vuonna 1964. Näin 
merkittiin myös eroa 1919 perustettuun Työväen sivistysliittoon ja 
sen ”työväen omaehtoisen sivistystyön” johtoajatukseen.5 Käytäntöjen 
variaatio kyettiin vielä tuolloin käsittelemään vapaan (kansan)sivistys-
työn kokoavan semantiikan yhteydessä. Käsitteen kautta erottauduttiin 
myös työelämän ammattitavoitteisista koulutuskäytännöistä.6 Tässä 
mielessä erottelu oli myös aikuiskasvatustehtävien ammatillistumi-
sen kontekstissa Urpo Harvalle olennainen. Voidaankin kysyä, oliko 
filosofien Castrén ja Harva havainnoimassa ammatillistumisen tee-
massa jatkuvuutta ja jos oli niin, mitä siitä seurasi ilmiötä koskevalle 
ymmärrykselle? 

Professio yhteiskuntateorian- ja empiirisen 
sosiaalitutkimuksen käsitteenä

Kasvatustyön ammatillistumisen semantiikkaa voidaan havainnoi-
da kasvatustehtävien ongelmiin suuntautuneen kommunikaation 
konteksteissa. Tällöin ilmenee ammatillisten figuurien tiivistymiä. 
Kasvatus ei ratko vain normatiivisia ongelmia, joista seuraa päämääriä 
ja keinoja koskevia mitä tulisi tehdä -pohdintoja. Kyse on myös siitä, 
kuinka kasvatusta ja koulutusta yhteiskunnassa kuvataan. Historial-
lisesti katsoen, käytäntöjen vakava refleksio oli Castrénin ja Harvan 
kontekstissa pedagogista tai andragogista10 teoriaa. Nykyisin alaa on 
voittanut pedagogisten kommunikaatiotapahtumien ja koulutuk-
sen yhteiskunnallisten prosessien monialainen empiirinen tutkimus. 
Pedagogisten taitojen näkökulmasta arvioiden käytäntöä ohjaavan 
pedagogisen teorian työntyminen syvemmälle tiedejärjestelmään voi 
tuottaa myös uusia pulmia ja relevanssin epäilyä. Vakavan refleksion 
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rinnalla, tai siitä viattoman tietämättömästi, esiintyy aina myös tilan-
nekohtaista havainnointia ja käytäntöjen itseään korjaavaa pohdintaa.

Koulumuodon sosiaaliset järjestelyt on kehitelty institutioitujen 
suunnitelmien ja ohjelmien mukaisesti ja pedagogisten prosessien 
kannalta katsoen mahdollisimman suotuisiksi. Koulusuoritusten 
kontrolli on sertifioitua ja siten myös yhteiskunnallisesti luotettavan 
tutkintojärjestelmän edellytys. Yhteiskunnan kasvatusjärjestelmän 
sisäistä suuntautumista ja sen rajautumista muihin yhteiskunnallisiin 
systeemeihin nähden ohjaa pedagogisesti mielekäs kommunikaatio, 
joka määrittää myös oppilaitosten käytäntöjä ja niiden sisäisten vuo-
rovaikutustilanteiden rajauksia. Kyse on monitasoisesta informaation 
prosessoinnista, kommunikaation ja siinä käytettävien tekniikoiden 
suuntautumisesta sekä kaiken tämän havainnoinnista. Koulukasvatus 
sosiaalisena systeeminä pyrkii vaikuttamaan ympäristönsä psyykkisiin 
systeemeihin roolieriytyneesti, muun muoassa opettajan ja oppilaan 
välisessä vuorovaikutussuhteessa. Tämä prototyyppinen pedagoginen 
suhde saattaa olla myös aikuiskasvatuksen ammatillisten muotojen 
historiallisen esiintulon ja myöhemmän kehityksen käsittämiseksi olen-
naista. Castrénin ja Harvan kansansivistystyön pohdinnat viittasivat 
myös koulumuotoon, vaikka heitä kiinnostikin aikuisen persoonan 
”itsekasvatuksen” edistäminen.

Kasvatusammattien kehitystä voidaan selittää yhteiskunnan kas-
vatusjärjestelmän sisäisellä eriytymisellä ja kasvatuksen viiteongelmiin 
erikoistuneiden organisaatioiden lisääntymisen kautta. Tällainen am-
matillistuminen ei kuitenkaan ole sama ilmiö, kuin yhteiskuntateoriasta 
tietoisen sosiologian tarkoittama professionaalistuminen, jolla viitataan 
joidenkin ammattien kehityksessään saavuttamaan erityiseen yhteis-
kunnalliseen asemaan tai sen saavuttamispyrkimyksiin. Suomalaisen 
aikuiskasvatuksen havainnoinnissa em. erottelun varhaisin tietämäni 
sovellus määritteli professionalisaation empiristisesti ja vailla yhteiskun-
tateorian informoimaa muodon tarkastelua.11 Kasvatuskäytäntöjen 
organisoitumisen monimutkaisuuden lisäystä on myös seurannut 
järjestelmän sisäisten tehtävien etääntyminen pedagogisesta tai andra-
gogisesta vuorovaikutuksesta. Kaikkien tehtävien yhteiskunnallinen 
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merkitys ei siis avaudu ainoastaan pedagogisen vuorovaikutuksen 
sosiaalisten muotojen kautta. Kasvatus- ja koulutusilmiöitä on katsot-
tava myös organisaatioidensa kautta.  Oppilaitokset ilmentävät kenties 
jopa ensisijaisesti organisaatiokohtaisia julkishallinnon vaatimuksia, 
prosessien manageriaalista tehokkuuden tavoittelua sekä sidoksia 
muihin yhteiskunnallisiin järjestelmiin. Koulun yhteiskunnallisessa 
muodossa vakiintuneet organisaatiot nostavat esille pedagogisesta 
vuorovaikutuksesta etääntyneiden ammattien semantiikkaa: opetusmi-
nistereitä, opetushallituksen virkailijoita, kuntien sivistystoimen joh-
tajia, koulutuspäälliköitä, koulutussuunnittelijoita, kurssisihteereitä, 
arvioitsijoita jne. Ilman näitä tehtäviä meillä ei olisi kontrolloitujen 
tutkintojen geopoliittisesti laajentuvaa instituutiotukea, jota voidaan 
käyttää luottamusvajeiden synnyttämissä pulmatilanteissa, kun pyri-
tään tunnistettujen riskien parempaan hallintaan. Luotettavasti spe-
sifioitujen tutkintojen avulla voidaan esimerkiksi hallita henkilöstön 
rekrytointiriskiä. 

Kun kansansivistyksen käytännöt varhaisemmassa kehityksessään 
usein ankkuroituivat kansallisiin ja muihin sosiaalisiin liikkeisiin, 
niin nykyisten aikuiskoulutuskäytäntöjen organisaation yhteiskun-
nallisena muotona on varsin usein myös firma. Sen puitteissa operoi 
perehdytyksen ja työnohjauksen kaltaisten vuorovaikutussysteemien 
lisäksi myös organisatorisesti monimutkaisten prosessien hallinnan 
ammatteja. Henkilöstövoimavarojen human resources managereiden 
vastuulla on huomioida organisaatioidensa perustavien prosessien 
tehokkuuden ja henkilöstön kehittämisen riippuvuuksien lisäksi myös 
työsopimusinstituution säätelemiä valtakytkentöjä eli yhteiskunnan 
työvoiman käytön konventioita. Aikuiskasvatusammattien monimuo-
toisuudesta seuraakin perusteltu epäilys – ovatko ne koskaan olleet 
kuvattavissa profession muodon kautta?  Edelleen voidaan myös kysyä, 
onko profession käsite eriytyneiden kasvatuskäytäntöjen ammatillisen 
kehityksen kuvaamisessa yhteiskuntateoreettisesti mielekäs ja tutkim-
usteoreettisesti perusteltu käsite? 

Yhteiskuntateoreettisesti näyttäisi siltä, että kasvatus yhteiskunnal-
lisena järjestelmänä on koulutusorganisaatioiden vetämässä sisäisessä 
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eriytymisessään tuottanut tehtävien ammatillista monimuotoisuutta. 
Systeemistä ei luontevasti tiivisty yliopistokoulutuksen kautta muo-
dostettua yhtä keskeistä ammattinimikettä. Eurooppalaisen yliopis-
tolaitoksen tiedekuntien kautta tiedollisesti kontrolloituja perinteisiä 
professioita olivat juristi, pappi ja lääkäri. Näitä proto-professioita 
tutkimalla on päädytty typologisoimaan professioammatteja – mm. 
Talcott Parsons (1902–79). Varhaisemman sosiologisen systeemiteorian 
ja yhteiskuntateoreettisten eriytymistarkastelujen yhdistely sai Par-
sonsin korostamaan yhden profession osajärjestelmien yhteiskunnallista 
merkitystä ja hahmottamaan näiden välille modernia yhteiskuntaa 
keskeisesti kannattelevaa siltakäsitettä so. professionaalinen kompleksi.12 
Profession käsitteen yhteiskuntateoreettinen kytkentä on sittemin 
löystynyt työkäytäntöjen, kvalifikaatioiden ja ammattiryhmien työ-
markkina-asemiin kohdistuneen empiirisen tutkimuksen tulosten 
kautta. Näin on tultu epäilemään profession käsitteen tutkimuste-
oreettista kantavuutta ja erottelukykyä. Esimerkiksi Pierre Bourdieu 
(1930–2002) näki profession kategorian liian todellisena ollakseen 
totta. Kun käsitteeseen sisältyi sekä ajattelukategoria että sosiaalinen 
luokitus, esitti hän sen korvaamista kentän käsitteellä.13 Sosiaalisten 
kenttien luokituskamppailujen analyyseissa hänellä kuitenkin usein 
esiintyy jokin kentän suhteiden strukturaatiolle keskeinen dominoiva 
positio – vaikkapa juristi tai professori – jonka luokitteluvoima muis-
tuttaa profession teorian mukaisesta asemasta. Mikäli yhteiskuntaa 
tarkastellaan eriytymisteoreettisesti, niin Bourdieun tekemä ehdotus ei 
ole myöskään vailla kentän rajojen tunnistamiseen liittyviä ongelmia. 
Saksalainen sosiologi Rudolf Stichweh on sekä ajallisuuden ulottu-
vuudella että rakenteellisessa mielessä Bourdieuta täsmällisemmin 
muotoillut epäilyksensä yksiprofessioisten osajärjestelmien kyvystä 
säilyttää yhtenäisyytensä. Professioita voidaan kuitenkin tarkastella 
yhteiskuntakehityksen siirtymämuotoina (säätyprofessiot). Siirryttäes-
sä sääty-yhteiskunnasta ensisijaisesti tehtäväperusteisesti eriytyvään 
yhteiskuntaan, saattoi yksifunktioisten professioammattien merkitys 
vielä korostua, mutta nykyisin tehtäväalueiden ammatillinen kehitys 
kyseenalaistaa yhden profession muodon määräävyytä.14 
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Perinteisiä professioitakin sitoivat valtiovallan säädökset, mutta 
muutoin asiakas saattoi odottaa professiolta asiaulottuvuudella tie-
teellisesti syvennettyjä yksilökohtaisia käytännön ratkaisuja pitkän 
iän saavuttamisen (lääkäri), omaisuuden hoidon (juristi) ja iäisyy-
teen valmistautumisen (pappi) ongelmissa.15 Kasvatusjärjestelmän 
eriydyttyä omalakiseksi yhteiskunnan osajärjestelmäksi, sen sisällä 
lähimmäksi perinteistä professiota saattoi kehittyä opettajan figuuri. 
Tämä mahdollisuus avautui kuitenkin kouluorganisaation vetämänä. 
Oppivelvollisuuden puitteissa opettajan palvelujen suhde asiakkaaseen 
eli oppilaaseen on ollut vähemmän henkilökohtainen, kuin perintei-
sillä professioilla. Perinteisiin professioammatteihin on liitetty myös 
autonomia jonkin yhteiskunnallisen tehtäväalueen tiedollisessa kont-
rollissa sekä legitiimien sovellustekniikkojen määrittelyssä. Opetuksen 
ammatillistumisessa kyse oli sekä kotiopetuksen rajoista että laajenevan 
koululaitoksen kontrollin siirrosta yhteiskunnan uskonnon ulopuolel-
le. Perinteinen kirkollinen opetussääty korvautui koululaitoksen yhä 
intensiivisemmin määrittämän opetustyön ammatillisen organisoitu-
misen kautta. Tehtäväalueen hallinto siirtyi kirkollisasioista valtiolle 
ja vastuut käytännöistä seurakunnista kuntiin. Rakenteellisten odo-
tusten tahdittama transfromaatio noudatti semantiikan tasolla omaa 
ajallisuuttaan. Niinpä varakkaamman säädyn kotiopettajat olivat vielä 
vaikkapa Johan Friedrcih Herbartin (1776–1841) pedagogisten teo-
rioiden kehittelyjen kohdeyleisönä siinä missä koulujen opettajatkin. 
Kantin jälkeen Königsbergin yliopiston filosofian professorin virkaan 
tultuaan, Herbart edisti kuitenkin pedagogiikan muodostumista itse-
näiseksi tieteenalaksi 1800-luvulla ja kiinnityi kasvattavan opetuksen 
(erziehender Unterricht) ajatukseen, josta myös Harva mielellään muis-
tutti.17 Käytäntöjen päämääräsuuntautuneisuudesta johtuen, Herbart 
kytki pedagogian taitoon etiikan normatiivisen tuen- ja psykologian 
ohjaamaa pedagogisen metodin tarpeen. Yliopistolaitoksen filosofisen 
tiedekunnan eriytymisprosessissa 1800-luvun jälkipuoliuskolla peda-
gogiikkaa kytkettiin muihinkin uusiin disipliineihin. Perinteisten sää-
typrofessioiden tiedollisten tukipisteiden kaltaisiksi kokonaisuuksiksi 
eivät nämä uudet tulokkaat – pedagogiikka, psykologia, sosiologia ja 
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muut yhteiskuntatieteet – mitenkään itsestään selvästi kohonneet. 
Pedagogiikan myöhempi kehittyminen kasvatustieteeksi ei mitenkään 
itsestään selvästi ratkaissut tieteenalan autonomian ongelmaa.

Herbartin pedagogiikan peruskäsitteenä oli vielä varsin yleinen ja 
monitulkintainen (Bildsamkeit) eli ihmisen sivistettävyys, missä kyt-
kentä spekulatiiviseen filosofiaan säilyi vahvana.18 Hän kuitenkin avasi 
tietä opetuksen teorialle, joka siis tarjosi opettajien ammattityhmälle 
perinteisten säätyprofessioiden aseman teoreettisen mahdollisuuden, 
mutta säätyjärjestyksen murroksen kontekstissa ja uutuuttaan epäsel-
vän tiedeautonomian oloissa. Suomessa pedagogiikan ja didaktiikan 
oppituolin ensimmäinen lyhytaikainen haltija, professori Lars Stenbäck 
(1811–1870) oli vielä vuonna 1855 sijoitettuna teologiseen tiedekun-
taan. Oppituoli siirtyi yliopiston sisäisessä eriytymisessä historiallis-kie-
litieteellisen tiedekuntaan vuonna 1860. Autonomiaa tavoittelevan 
tie teenalan seura, Pedagogiska Föreningen i Finland eli myöhemmin 
myös Suomen kasvatusopillinen yhdistys perustettiin vuonna 1863 ja 
seuran aikakauskirja alkoi ilmestyä vuonna 1864. Kansakoulun opet-
tajien valmistus tuli vuodesta 1863 alkaen seminaarilaitoksen asiaksi 
ja vuoden 1866 kansakouluasetuksella kansakoulutoimi käsitettiin 
val tion kautta johdetuksi, mutta kuntien vastuuksi. Tässä eriytymisen 
vaiheessa seurakunnan ja kunnan käsiteiden erottelu oli vielä jossain 
määrin epäselvää. Opetustehtävän vastuiden rajautumisen poltto-
pisteessä oli ennen muuta ns. alkuopetus.19 Uskonto näyttäisi vielä 
2010-luvullakin olevan kotiopetuksen puolesta puhuvien keskeinen 
motivaatiotekijä. Tällaisella kasvatusvastuun laajamittaisella regeneraa-
tiolla on kuitenkin modernin tutkintoinstituution tuottamat rajansa, 
joissa myös opettajan hahmo määrittyy. Yhteiskunnan osajärjestel-
mien tehtäviä ja työkäytäntöjen erityisyyttä korostettaessa, opettajan 
figuuri sai lähtökohtaisesti perinteisiä säätyprofessioita heikomman 
aseman. Viittasihan meillä hieman jälkijättöisesti juridisesti vahvistet-
tu oppivelvollisuuden ajatus siihen, että opettajien ammattiryhmän 
asiakkuuden konstituutio on yleisessä kansalaisvelvoitteessa, vaan ei 
asiakkaan henkilökohtaisten ongelmien ratkaisun tarpeessa, kuten 
pappia ja lääkäriä lähestyttäessä.  
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Aikuiskoulutustakin on järjestetty osin velvoitteiden perustalle ja 
ryhmille suunniteltuina kurssikokonaisuuksina esimerkiksi työllisyys-
koulutuksena ja henkilöstökoulutuksena. Modernia aikaa luonneh-
tivat rakenteelliset odotukset ja juridiset velvoitteet aikuisopintoihin 
vaikkapa siirtolaisuuden kontekstissa ja kansalaisuuden edellytyksenä. 
Koulunkäynnin sosiaalinen laajeneminen ja yhteiskunnallisen merki-
tyksen kasvu määritti myös varhaista aikuiskasvatuksen eriytymistä. 
Kansakoulu ja sen opettajisto levittäytyi maassamme 1800-luvun 
viimeiseltä neljännekseltä alkaen symbioosissa yleisemmän kansan-
sivistyspyrinnön kanssa. Kansanvalistusseuran perustaminen vuonna 
1874 20 siivitti fennomaanista kulttuurioffensiivia, jonka ytimessä oli 
kansallisuuskysymys ja kamppailu suomalaisesta sivistyksestä.  Castrén 
viittasi 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä useasti kansallisen 
liikkeen kokemuksiin. Hän reflektoi sivistyspyrkimysten herättämistä 
kansakunnan sivistysyhteydessä ja kansallisen liikkeen tuottamien ko-
kemusten kautta. Tässä hänen filosofisena vaikuttajanaan oli Johan 
Vilhelm Snellman (1806-1881). Myös 1930 -luvulla Castrén kytkeytyi 
voimakkaasti Snellmanin kirjoituksiin, mitä tulee yksilön tai yhteis-
kuntaluokan sivistyksen tarpeen ja tuon kokemuksen herättämisen pe-
rustavaan merkitykseen kansansivistystyössä. Snellmanin vuonna 1842 
julkaisemassa Valtio-opissa sivistyksen käsite kytkettiin kasvatukseen 
ja opetukseen saksalaisen idealistisen filosofian aikalaiskeskustelun 
käsittein. Pedagogiikan kannalta katsoen kyseessä oli kasvatuksen ja 
opetuksen osittainen sisäkkäisyys, sanokaamme kasvattavan opetuksen 
teema.21

Snellman emt. pohti valtion rajoja kasvatuksen ja uskonnon – 
koulun ja kirkon organisaatioiden – eriytymisen kontekstissa. Hän 
perusteli perheen ja valtion vastuunjaon sivistyksen prosessissa. Tiedon 
kannalta olennaista valtion johtamaa koulumuotoa – kansakoulusta 
yliopistoon – käytettiin sivistyksen tason keskeisten systeemipulmien 
viitteenä. Visiona oli kohoava sivistysprosessi, missä tiedon halun he-
räämisen jälkeen kuljettiin kohti itsetietoisuutta ja halua itse ratkaista, 
mikä on totta ja oikein. Itsetietoisuus johtaa opetuksen päättymiseen, 
kun ”aidon elävän opiskelun” kerran aloittanut ei voi sitä jättää, ennen 
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kuin jättää elämänsä. Niinpä tiedon edistämisessä myös opettajan roo-
lin ja opetustehtävän odotusten katsottiin muuttuvan kansakoulusta 
yliopistoon. Kansakoulun opettajalta vaadittiin paljon opetustaitoa. 
Kun tehtävänä on tiedonhalun herättäminen, niin koululaitoksen 
yleisen systeemirakenteen merkitys on vielä opetustaitoa vähäisem-
pi. Oppikoulussa tämän suhteen nähtiin kääntyvän päinvastaiseksi. 
Heikommatkin opetustaidot kompensoituvat systeemin yleisemmillä 
tekijöillä, sillä jo vaatimusten mukaisesti strukturoidun tiedon välittä-
minen oppilaille vaikuttaa ”laadullaan ja laajuudellaan elävästi oppilaan 
tiedonhaluun”. Yliopistossa opettajan tuli rajoittua vain innostamaan 
oppilaitaan kohti itsenäistä tutkimusta. Tämä on tietenkin helpom-
min sanottu kuin tehty, mistä Snellman oli korostuneen tietoinen. 
Hän käsittelikin akateemisen vapauden olemusta vielä myöhäisellä 
iällään.22 Valtio-opissa sivistys kytkettiin koulumuodon lisäksi myös 
sääty-yhteiskunnan purkautumisen ja tuolloin jo näköpiirissä olleen 
elinkeinovapauden epävakauttavien vaikutusten kompensoimiseen. 

Myöhemmin fennomaaninen ohjelmallisuus kuljetti sosiaalista 
kysymystä eriytyneemmin, mutta työväenkysymyksen ja koulukysy-
myksen rinnakkaisuudessa – kansakouluja rahvaalle ja suomenkieli-
siä oppikouluja uudelle suomenkieliselle keskiluokalle. Keskisäätyä 
strukturoivaan pyrintöön kytkeytyi myös kansakoulujen opettajien 
ammatillinen järjestäytyminen vuodesta 1893 alkaen, minkä jälkeen 
ammattiin kouluttautumisen tavoitetasot nousivat varsin nopeassa 
tahdissa. Käytännöllisen filosofian dosentti Castrén näyttää tyyty-
vän – joskin ”sydämen sivistyksestäkin” muistuttaen – Snellmanin 
hahmottamaan koulumuodon asteiden kautta määrittyvän yleisen 
sivistystason teemaan, missä sivistystarpeen ajatus on ennen muuta 
idealistis-filosofisesti ja humanistisesti asetettu.23 Saksalainen sosio-
logian ja organisaatioteorioiden klassikko Max Weber (1864–1920) 
oli kuitenkin jo tuolloin nähnyt nyky-yhteiskunnan koulumuodon 
ytimeen selvemmin. Weber ei pitänyt mahdollisena selittää koululai-
toksen ekspansiota sivistystarpeen kasvulla, vaan katsoi ilmiötä tutkin-
toinstituution, sekä erilaisten todistusten ja sertifikaattien tavoittelun 
yleistymiseen liittyen. Hän puhui todistuksista modernille yhteiskun-
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nalle merkitysosuvalla tavalla sivistyspatentteina Bildungspatenten. 
Tutkintoja tuottavan koulumuodon merkitys kasvoi 1900-luvun aikana 
ja vaikutti myös koulutoimen ammatillista kehitystä määrittävänä te-
kijänä.  Tämän kehityksen suhteen ei humanistinen pedagogiikka sekä 
sen perintöä kuljettava kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede ole kovin 
johdonmukaisesti selkiinnyttänyt peruskäsitteittään.24 Sosiologisen 
valistuksen osoittama koulutuksen abstraktin yhteiskunnallisuuden 
ajatus, ei helposti kytkeydy pedagogiseen teoriaan, jota edelleen saattaa 
elähdyttää teologiseen ajatusmuotoon rinnastusta hakeva, mutta myös 
filosofisen ihmisyystunteen kannattelema pyrkimys kohti ikuisesti 
salaisuutensa säilyttävää parempaa ihmistä. Kuitenkin jo 1900-luvun 
alun kansansivistyksessäkin pyrittiin hyödyntämään tutkintoinstituu-
tiota vaikkapa ns. raittiusopintojen ja yleisempien kansalaisopintojen 
alueella.25 Koulumuodon rajojen laajennuksen uusilla alueilla tuotet-
tujen tutkintojen laaja yhteiskunnallinen käypyys ei kuitenkaan ole 
koskaan ollut itsestään selvää. Kun kansakoulusta tuli pohjakoulu, 
niin koulusivistyksen tasot tarjosivat jäsentelyperustan kansansivis-
tystehtävien ammatillistumisessa, mutta eivät välttämättä kaikelle 
aikuisopiskelijoille suunnatulle tarjonnalle. 

Edellä olen esittänyt, miksi erottelu ammatin ja profession käsit-
teiden välillä on yhteiskuntateoreettisesti perustelu ja historiallis-so-
siologisesti mielekäs. Profession kautta avautuu pitkä sosiologisen 
tutkimuskeskustelun perinne, johon aikuiskasvatusammattien kehityk-
sen havainnointi kannattaa kytkeä. En kuitenkaan pidä sosiologisesti 
mielekkäänä typologisoivaa lähtökohtaa, missä professioiden vertailta-
vuuden oletuksen turvin kysyttäisiin epärefleksiivisesti kansansivistäjän 
ja aikuiskasvatustehtävien professionaalistumisen historiaa. Lähtö-
kohdalleni johdonmukaisesti katson, että ilman tiedon edistämisen 
tappioita emme voi käsitellä myöskään profession johdannaisia, kuten 
professionaalistumista ja professionalismia synonyymina ammatil-
listumiselle tai ammattilaisuuden ideologialle. Castrénin ja Harvan 
kautta, on kuitenkin mielekästä tarkastella ammattin historiallisten 
kehittämispyrkimysten puitteissa ilmennyttä professionalistista seman-
tikkaa. Tieteellisen kuvaamisen näkökulmasta on tällöin osuvampaa 
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puhua professionalismista eli kontekstikohtaista tarkennusta vaativasta 
ideologiasta, joka on tuottanut ammattien kehittämisvisioiden lisäksi 
myös refleksion esteitä. Voidaan erottaa kaksi klassista professionalis-
min ymmärtämisen tapaa: 1) Max Weberistä lähtevä ammattiryhmän 
tehtävien organisatorisia monopolisointipyrkimyksiä eli kilpailijoiden 
ulossulkemista painottava katse ja 2) Émile Durkheimin (1858-1917) 
ammatillisten korporaatioiden refleksiokapasiteettia painottava näke-
mys, jota on voitu kehitellä eteenpäin. Näistä klassisista lähteistä ei ole 
kuitenkaan suoraan johdettavissa professionalismia negatiivisesti tai 
positiivisesti arvottavaa tulkintateoriaa.26 Ammatin muodon kehitystä 
tulee siis sekä historiallistaa että funktionaalistaa – ammatteja katoaa, 
uusia syntyy ja ammattien keskinäiset suhteet muuttuvat.  Kyse on 
ammattien yhteiskunnallisen kehityksen tutkimusteoreettisesta ratkai-
susta, joka tukee myös kansansivistystyön ammatillisen moninaisuuden 
ymmärtämistä 1920 -luvulta 1970-luvulle ulottuvassa kontekstissa, 
jossa Castrén ja Harva vaikuttivat. Heille läheisesti vaikuttavana pro-
fessionalistisena esimerkkinä saattoi olla tuolloin lämpimänä käsillä 
olleiden kokemusten kuvaamat yhteydet opettajan ammatillisen ke-
hityksen, koulutuksen ja kasvatustieteen akateemisen ryhmittymisen 
välillä.27 Ammatin kehityksen professionalistiset itsekuvaukset voidaan 
lukea vastauksiksi ammattiryhmän aseman kohentamisen rakenteelli-
siin odotuksiin. Ammattiaseman kohentaminen edellyttää refleksiota 
(kansansivistysoppia jne.) ja stimuloi käytännön kasvatusprosessien 
refl eksiivisyyden erityissemantiikkaa. Tällaista semantiikkaa erittelevä 
toisen asteen havainnointi voi kuvata kontekstikohtaisia kognitiivisia 
rajoitteita – aikalaisten havainnoinnin pimeitä pisteitä. Kuolleilla 
kulmilla voi olla myös tiettyä ajallista jatkuvuutta ja rakenteellista 
koherenssia. Castrénin ja Harvan tuottamissa kuvauksissa ei käytetty 
teoreettisesti kriittisesti syvennettyä profession käsitettä eikä empiirisen 
tutkimuksen tukemaa professionalismin teoriaa. Tehtävien ammatil-
listen kokemustenkin erittely oli vasta syntymässä. Kansansivistäjän 
ammatin refleksio suuntautui sen varassa mitä oli käsillä. 
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Castrén ja Harva kansansivistäjän ammatillistumisen 
vaikuttajina ja havainnoijina 1919–1973 

Zachris Castrén havainnoi 1920- ja 1930-luvun kontekstia. Edel-
tävinä vuosikymmeninä kansanvalistus- ja sivistysriennot olivat ku-
vanneet itseään harrastukseksi, mutta 1920-luvulla esiin nousi yhä 
intensiivisemmin työksi käsitettyyn muotoon viittaavaa vakavasti 
otettavaa semantiikkaa. Kansanvalistusseuran perustamisesta oli tuol-
loin jo kulunut puolisen vuosisataa. Suomalaisen oppineiston sivistys 
-käsite oli kytkeytynyt saksankieliseen pohdintaan varsinkin peda-
gogiikan teoriavaikutteiden pitkien perinteiden vuoksi. Tarvittiin 
refleksion rajausta suhteessa sosiaalisten liikkeiden ideologisuuteen. 
Niinpä Germaanis-skandinaavisesta refleksion kontekstista lainat-
tiin nimitys vapaa kansansivistystyö. Käsite liittyi 1920-luvun saksan-
kieliseen kansansivistyksen ns. uuden suuntauksen ”neue Richtung” 
-keskusteluun, missä alan ammatillistumisen pohdinta oli keskeistä, 
mutta saksalaisittain omintakeisen Bildung eli sivistyssemantiikan 
puitteissa.28  Kansanopistojen käytännöllisiä vaikutteita oli aiemmin 
omaksuttu Skandinaviasta, mutta 1920-luvun kansansivistystyön 
ammatillistumiskeskustelun uudet vaikutteet tulivat toisaalta. Vuoden 
1923 lopulla perustetun Suomen Työväenopisto -lehden vuoden 1924 
tammikuun numero saattoi nimetä ulkomaisia avustajia ainoastaan: 
Preussin sivistysministeriöstä tohtori Robert von Erdbergin (1866–
1929), Suur Berliinin kansankorkeakoulun rehtorin (Geschäftsführer 
der Volkshochschule Gross-Berlin 1920–1928) tri. Theodor Geigerin 
(1891-1952), josta emigranttina tuli Tanskan ja Ruotsin sosiologian 
tieteenalan synnylle merkittävä professori sekä Wienin yliopiston 
professorin Ludo M. Hartmanin (1865–1924).29 Castrén oli tehnyt 
vuonna 1914 opintomatkoja sekä Wieniin että Berliinin, mutta avus-
tajat olivat todennäköisesti päätoimittaja T.I. Wuorenrinteen vuoden 
1922 auskultointimatkan kontakteja. 

Castrénin ja Harvan kontekstissa pyrittiin vielä erilaisten ammat-
tiryhmien tehtävien kokoamiseen liikkeelle ominaista yhtenäisyyttä 
korostavan kansansivistäjän hahmon kautta. Castrén ajatteli vapaata 
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kansansivistystyötä kokoavana ”henkisenä liikkeenä” ja Harvallekin se 
oli joukkoliikkeitä yhdistävä käsite. Omaa aikaamme lähentyen, Harva 
havainnoi ilmiötä 1940-luvulta alkaen kuitenkin yhä intensiivisem-
min eriytyvän semantiikan kontekstissa. Vapaan kansansivistystyön 
yhtenäisyyden näkökulmasta hän tarttui ammatillisen eriytymisen 
ongelmiin pedagogisten teoriakonstruktioiden tuella muodostettujen 
neologismien – esim. aikuiskasvattaja – kautta. Hänen aktiivisimman 
vaikuttajakautensa (1940–73) kontekstissa ei kansansivistäjä eli aikuis-
kasvattaja ole kuitenkaan sosiologisesti mielekkäästi rekonstruoitavissa 
perinteisen profession muodon kautta. Sen sijaan voidaan koetella 
professionalismin teorian variaatioita, kun tulkitaan alan ammatillis-
tumisen sisäisten merkityksenantojen mieltä. 

Vapaan kansansivistystyön tehtävien monimutkaisuuden var-
haisimmat rajausyritykset 1920-luvulta alkaen ovat kuitenkin alan 
ammatillistumisen teeman osalta perutavan kiinnostavia. Suomessa 
teemaa pohdittiin sivistyksen käsitteen johtamana. Tällöin ilmeni 
heiluntaa opettamisen ja kasvattamisen välillä, johon myös Snellmanin 
Valtio-opin luenta oli Castrénia suunnannut. Vuonna 1929 valtion 
rahoittaman vapaan kansansivistystyön asemaa perusteellisesti pohties-
saan, Castrén joutui venyttämään sivistyssemantiikkaa aina paradoksin 
rajoille asti. Kyse oli nimittäin käytäntöjensä osalta monimutkaisesta 
kokonaisuudesta ja poliittisesti kuumasta teemasta: aikuisten ”itsekas-
vatustoimesta”, opintopiirien ”kansantajuistieteellisistä” luennoista, 
mutta myös organisaatioiden, kuten: kansanopistojen, kansalais- ja 
työväenopistojen, kunnallisten kirjastojen lisääntymisestä. Monimut-
kaisuutta lisäsivät myös po. organisaatioiden yhteenliittymät ja kes-
kustelu valtion avuista sekä sen mukana seuraavasta tilivelvollisuudesta 
ja tarkastustoimista. Castrénin ehdotuksien mukaisesti kouluhallituk-
seen tuli kouluneuvoksen virka, joka mahdollisti kansansivistystyön 
tarkastuksen lisäämisen. Alalla toimivien opettajien, opintokerhojen 
opintojohtajien ja toimihenkilöiden pätevyysvaatimusten arvioinnin 
punnukset Castrén sitoi koulusivistyksen tasoihin. Pätevyyden val-
vonnan painotus perustui oletukseen, että toiminnan vapaus saattaisi 
johtaa valtion kautta kanavoidun rahoituksen väärinkäytöksiin. 
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Valvonnan teemassa Castrén sovelsi erottelua sivistystyön ja pro-
pagandan välillä. Tällöin voidaan huomata, ettei käytännölliseen fi-
losofiaan koulitun akateemisen havainnoijan erottelu selvästikään 
ollut samasta semanttisesta juuresta kuin vaikkapa Yrjö Kallisen 
(1886–1976) pohdinta ”osuuskaupallisen tietoisuuden syventämis-
tä”. Kallinen nimittäin katsoi, että ”Jokainen osuuskauppapuhuja 
tietoisesti pyrkii kumpaakin tarkoitusta palvelemaan: hänen puheensa 
saattaa olla sävyltään propagandapuhe, mutta samalla hän pyrkii sisäl-
lyttämään esitykseensä asiatietoja, perustelemaan jokaisen väitteensä 
tosiasioilla, jakamaan kuulijoilleen niin syvällekäypää valistusta kuin 
hänen henkilökohtaiset edellytyksensä, kuulijakuntansa taso ja ti-
laisuuden luonne suinkin sallivat.”30 Propaganda -sanalla näyttäisi 
olleen tässä sosiaalisessa liikkeessä myönteinen arvotus, johon liittyi 
mainonnan eli tuotteita koskevan informaation kuluttajavalistuksen 
merkityksiä, mutta Castrénin ”henkisen liikkeen” ymmärryksessä 
propaganda ilmensi valtion avun suhteen tarkkailuntarvetta. Castrénin 
sanailussa herättävä opetus saattoi olla hyväksyttävä kuvaus syvemmän 
sivistystarpeen synnyttämisestä, mutta eivät agitaatio tai propaganda, 
jotka toiminnan itsekuvauksen termeinä kuitenkin olivat vapaan 
kansansivistyksen liikepohjan monimuotoisuuden todellisia ilmauk-
sia. Sisällissodassa jakautuneen kansakunnan kontekstissa semanttiset 
rajaukset tulivat tällä tavoin valtion rahoituksen ja siihen elimellisesti 
liittyvän tarkastustoimen kautta osaksi vapaan kansansivistystyön 
tehtäväkokonaisuuden ammatillistumisen arviointia. Tähän liittyi 
myös Castrénin korostama puolueettomuuden ajatus.31 Juridiikan 
näkökulmasta valtionavun ehdoksi vuonna 1927 asetettu vaatimus 
hoitaa kansalais- ja työväenopistojen opetusta ”ilman puoluekiihotusta” 
säilyi aina vuoteen 1992 asti.32     

Castrénin ihanteet vapaan kansansivistystyön tilannekomplek-
sisuuden ammatilliselle hallinnalle olivat kuin yliopiston seminaari-
huoneesta lähtöisin.  Hän painotti luentopiirien ajatusta tiedollisten 
opintojen tason nostossa, joskin hän tunnisti myös työstä ja taiteesta 
lähtevien sivistysarvojen opinnollisen merkityksen.33 Sivistysarvojen 
ymmärryksessään Castrén oli kuitenkin vanhan koulukunnan mies, 
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joka näki ”huvikulttuurin” ja ”sivistyksellisesti arvokkaan” keskinäi-
sen suhteen määrittelyn opistomiljöössä kovin vakavamielisesti. Pii-
rileikkiinkin sisältyi ”hillittömyyden ja rivomielisyyden” riski, jota 
opistojuhlan ammattimaisen järjestelijän tuli pyrkiä pedagogisesti 
hallitsemaan.34 Vielä Kieltolain kumoamisen jälkeen Castrén koetti, 
huonolla menestyksellä tosin, hyväksyttää opistojen liittokokouksessa 
ponnen, jonka mukaan työväenopistoliikkeen toimihenkilöiden tulisi 
olla ehdottomasti raittiita. Tähän hän ei saanut edes oman opistonsa 
edustajien tukea.35 Kouluja käymättömään työväenopistolaiseen saattoi 
siis suunnata henkisesti kohottavien sivistysarvojen suunasta herättävää 
pedagogista viestintää, jotta yliopistomaisen vuorovaikutuksen edel-
lytykset saataisiin mahdollisimman lähelle seminaari-ihannetta, missä 
varsinainen sivistystyö voisi tapahtua.  Tällainen korkealentoisuus oli 
1920- ja 1930-luvulla yhteiskuntaluokkien elämänpiirien reaalisen 
erillisyyden vuoksi myös opistoelämän ”henkisen ilmapiirin” pulma. 
Aikakauden itsekuvauksissa käsiteltiinkin paljon opistojen työväen-
henkisyyttä.36 Pulmaa heijastelee, myös oppilaitostyypin määrällisen 
kasvun semantiikka. Tehtiin erottelu työväen- ja kansalaisopistojen 
välillä. Jälkimmäinen oli opistoa perustettaessa turvallisempi vaihtoeh-
to jos ”työväen” semantiikka oli kunnan kansansivistyspiirien vapaus 
-käsitystä loukkaavaa. Myös ”vapaaopisto” termiä käytettiin. Castrénin 
ehdottamaa tehostettua tarkastustointa ei tullut kuitenkaan kohdistaa 
”opettajain tai opiskelijain mielipiteisiin, vaan katsoen edellisten tie-
dolliseen pätevyyteen ja heidän antamaansa opetuksen laatuun sekä 
jälkimmäisten opiskelutyön vakavuuteen ja jatkuvaisuuteen”.  Nämä 
ammatillisuuden pohdinnat ilmensivät aikakaudessa olennaisia pulmia, 
sillä Kouluhallitus saattoi kieltää vaikkapa kaikin puolin päteväksi 
katsottua Cay Sundströmiä luennoimasta Kotkan työväenopiston 
työkaudella 1935–36.37 

Castrén kuitenkin katsoi, ettei valtion tukemassa luentotoimin-
nassa sopinut kontrolloida opiskeltavia aineita tai opiskelun ”henkistä 
ilmapiiriä”, vaan luennoitsijan tieteellistä pätevyyttä ja vastuukykyä.38 
Tässä mielessä Castrén oli jo 1924 nähnyt Wienin yliopiston suurelle 
yleisölle organisoidussa luentotoiminnassa esikuvallisuutta, jota näh-
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däkseni tavoiteltiin myös emt. vuoden 1929 kirjoituksen neologismilla 
”kansantajuistieteelliset luennot”.  Ei siis tavoiteltu vain tiedon yksin-
kertaistettua valistavaa käyttöä, vaan tieteellisen tiedon resursseista 
käsin kuulijoiden sivistysprosessia tukevaa otetta. Päämäärä kuitenkin 
edellytti 1918–1939 välisessä aikakaudessa kulttuurista sensitiivisyyttä, 
jonka vakavampi pohdiskelu kansansivistäjän ammatillisuuden osa-
na oli vasta aluillaan. Erillisen kansansivistäjän hahmon pohdinnan 
rinnalla väestön yleinen koulusivistyksen taso nousi, mikä osaltaan 
vaikutti siihen, että aikuisten opinnollisuuden lisäämiseen kohdistui 
odotuksia yhä moninaisimmista suunnista.   

Castrén näki jo 1920-luvulla, että kansansivistystehtävien yh-
teiskunnallisen merkityksen lisääntyminen edellyttäisi myös asian 
vakavasti ottamista yliopistoissa. Wienin yliopiston merkitys kau-
pungin kansankorkeakoululle eli Wienin kansankodille sen tieteelli-
sen luentotoiminnan tukena, oli tehnyt vaikutuksen työväenopiston 
rehtorina toimineeseen Castréniin.  Saman vuosikymmenen aikana 
Castrén perehtyi myös Britannian jälleenrakennuksen ministeriön, 
Commitee on Adult Education – raportteihin, joista varsin merkit-
täväksi noussut vuoden 1919 Final Report korosti yliopiston roolia 
aikuisten kansalaisopintoihin valmistavassa merkityksessä. Helsingin 
yliopistoon sekä ja vasta perustettuun Turun suomenkieliseen yliopis-
toon muodostettiinkin 1920-luvulla kansansivistystoimikunnat.39 
Työväenopistot pyrkivät myös joissain oppiaineissa kehittelemään 
ns. korkeakoulupiirejä.40 Castrén näyttää seuranneen ajatusta, jonka 
mukaan ”yliopiston tulisi olla mukana ja jopa johtavasti mukana 
siinä opetuksessa ja sivistystoimessa, joka kohdistuu yleensä aikuisiin 
yhteiskunnan jäseniin.” Hän myös toivoi vapaan kansansivistystyön 
käsittelyä varten oppituolia ja monitieteenalaista tutkimusta, missä 
kohtaisivat: etiikka, kasvatusoppi, psykologia ja sosiologia.41 

Koulumuodon yleistyminen yhteiskunnassa toi mukanaan opet-
tajuutta korostavia piirteitä myös aikuisten opinnollisuuteen. Tämä 
alkoi ilmetä jo siinä kansansivistysrientojen ammatillistumisen kon-
tekstissa, jonka Castrén kohtasi itsenäistyvän Suomen relevanteis-
sa havainnoinnin positioissa. Professionalismin teoreettisen teeman 
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kautta katsottaessa keskeisin asemapaikka hänelle tarjoutui kuiten-
kin vuonna 1925 Helsinkiin perustetussa Kansalaiskorkeakoulussa 
– vuodesta 1930 Yhteiskunnallinen Korkeakoulu (YKK).  Syksyllä 
1928 oppilaitokseen kehitettiin opettajatutkinto kansansivistystyötä 
varten ja aloitettiin siihen liittyen kansansivistysopin opetus. Väinö 
Voionmaan kieltäydyttyä vastaamasta opetuksesta, tehtävään tuli Z. 
Castrén. Yksikään tuon alkuvaiheen opetusjaostotutkinto ei kuiten-
kaan antanut mihinkään lakisääteistä tai sopimuspohjaista pätevyyttä 
(Rasila 1973, 51 ja Rasila 1987, 4). Castrén toimi vuosina 1929–1938 
kansansivistysoppi nimisen oppiaineen vastaavana opettajana. Castrénin 
johdolla toimi myös vuosina 1929–1933 kansansivistysopillinen 
yliopistokerho, joka ennakoi T.I. Wuorenrinteen ja U. Harvan sekä 
eräiden muiden seuraavalla vuo sikymmenellä perustamaa Kansan-
sivistysopillista yhdistystä,42 jonka rekisteröitymisestä ei kuitenkaan 
ole tietoa. Yhdistyksellä ei myöskään ole virallista nimen jatkajaa. 
Seura ikään kuin kuihtui pois. Sen vuosina 1942–1955 julkaise-
mien vuosikirjojen ” Vapaa kasansivistystyö I–VII” ilmestyminen 
katkesi. Välivuosina 1957–59 Kansanvalistusseura toimitti vihkosia 
nimellä Vapaat opinnot, mikä nimityksenä vastasi kouluhallituksesta 
käsin yleistynyttä luokittelukäytäntöä. Vuoden 1960 vuosikirjassa 
VIII kuulutettiin uudelle taipaleelle lähtöä, mutta orientaatio oli 
jo muuttumassa. Vuonna 1971 vuosikirjan nimestä putosi Harvan 
harmiksi ”kansa” sana pois.43 Tästä eteenpäin on ilmestynyt ”Vapaan 
sivistystyön” vuosikirjoja. Niiden toisena julkaisijana ei ollut enää 
vuoden 1974 XIX vuosikirjassa Kansansivistysopillinen yhdistys, vaan 
5.2.1972 rekisteröity Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Kun 1960-luvun 
alussa muodostettiin Suomen kansansivistysjärjestöjen yhteistoimikunta, 
taustalla oli Suomen Unesco -jäsenyys vuonna 1956 ja kansainvälisen 
yhteistyön tarpeet.44 Tästä kehkeytyi Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö, 
joka rekisteröitiin 21.5.1969.  Näiden uusien organisoitumisvaiheiden 
kautta ei kuitenkaan avautunut käänteentekevää uutta professionalis-
tista projektia. Tällaista pyrintöä saattoi sen sijaan olla kasvatustieteen 
sisällä 1980 -luvulla voimistuneessa aikuiskasvatustieteen eriytymisessä. 
Vuoteen1970 asti ilmestyneet Vapaan kansansivistystyön vuosikirjat 
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muodostavat kuitenkin refleksion kokonaisuuden, joka oli osa var-
haisempaa professionalistista projektia. 

YKK:n kansansivistysopin opettajana Castrén käsitteli suoraan 
kysymystä kutsumuksen riittämättömyydestä ja ammattimaisen työ-
käytännön kehittämisen yhteiskunnallisesta välttämättömyydestä. 
Vuonna 1930 hän kirjoitti alan kaipaavan ”professionalisteja”. 45 Tässä 
vierasperäisessä sanailussa ei kuitenkaan ollut sosiologisen teorian 
terävyyttä. Tuolloin teoria kuitenkin oli jo klassiset sosiologiset muo-
toilunsa saanut, mutta empiirisen sosiaalitutkimuksen merkityksessä 
tutkimusteoria oli vielä kehityksensä alkuvaiheessa. Castrén liikkui 
alansa ammatillisen kehityksen arvioijana toisenlaisilla lähteillä ja 
yhteiskunnallisena vaikuttajana mitä moninaisimmissa askareissa. Hän 
ajatteli lähinnä konkreettisesti palkkaa nauttivia alan ammattilaisia 
vastakohtana perinnetavalle, jonka mukaan sivistystradition parempi-
osaiset kokivat tehtäväkseen vapaaehtoisesti edistää vähäosaisempien 
kytkentää valistus- ja sivistysrientojen kommunikaatioon. Käänteen 
taustalla oli 1920-luvun vapaan sivistystyön oppilaitosten paikallinen ja 
valtakunnallinen kehitys, jossa Castrén itsekin oli vaikuttajana monin 
tavoin osallisena. Niinpä 1930-luvun kehitysodotusten taustakoke-
muksena oli 1920 -luvun sivistystyön organisaatioiden valtionapulain-
säädäntö ja alan lisääntynyt oppilaitosbyrokratia. Tämä kokemus jo 
edellytti kehittämään jonkinasteista valmennusta alan hallintotehtäviin. 
Edellä mainitussa tekstissään Castrén ei liitänyt uuden aikakauden 
”professionalistien” tarpeen hahmotukseen yhteiskunnan muutoksen 
syvempää analyysia. Termin hän lienee lainannut ensimmäisen maail-
mansodan jälkeisestä englantilaisesta keskustelukontekstista, johon hän 
oli perehtynyt viimeistään valmistellessaan vuonna 1929 julkaistuja 
mietelmiään Valtio ja vapaa sivistystyö. Englannissa profession -sanal-
la olikin pitkä historia yhteiskunnallisten ryhmien väestötilastojen 
luokittelukäsitteenä. Toisilla kielialueilla on käytetty eri termejä. 46 
Sosiologinen kommunikaatio on kuitenkin eri kielialueilla päätynyt 
käyttämään po. sanaa tutkimusteoreettisena käsitteenä, mitä se ei 
Castrénille eikä Harvallekkaan vielä ollut.
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Ammatillistumisen refleksion kannalta vakavasti otettavassa or-
ganisaatiopositiossa YKK:ssa Castrénia seurasi maisteri T. I. Wuoren-
rinteen hoitaman välivaiheen jälkeen vuonna 1940 tri. Urpo Harva, 
jonka aikana vuonna 1946 virka muutettiin professuuriksi.47 Näin 
Castrénin 22 vuotta aiemmin esittämä toive alan yliopistollisesta 
oppituolista eteni ja lopulta toteutuikin, kun YKK:n siirtyi Tampe-
reelle, missä korkeakoulu myöhemmin muuttui yliopistoksi. Siirtoa 
Tampereelle valmisteltiin samoihin aikoihin, kun Harva julkaisi kirjan 
Aikuiskasvatus.  Tampereelta käsin hän julkaisi kirjan Systemaattinen 
kasvatustiede. Molempien kirjojen alkusysäyksen antajaksi (primus 
motor) hän kiitteli Helsingin yliopiston kasvatusopin ja didaktiikan 
suomenkielisenä professorina vuosina 1955–1972 toiminutta pro-
fessori Matti Koskenniemeä (1908–2001).48 YKK oli myös toiminut 
valtiotieteellisen tiedekunnan perustamisen tienraivaajana Helsingissä. 
Oppilaitoksen tuottamat yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkin-
not rinnastettiin valtiotieteen kandidaatin tutkintoihin asetuksella 
vuonna 1956 (ks. Parjanen ja Kunnas 1965, 34). Kun 1920-luvun 
Castrén katsoi vapaan kansansivistystyön tehtäväkentän edellyttävän 
kansansivistysopilta hyvin monitieteenalaista, ellei jopa transdisplii-
nistä ongelmalähtöisyyttä, niin kristillisesti ja humanistis-filosofisesti 
orientoitunut Harva kehitti oppituoliaan määrätietoisesti kasvatuksen 
yleisen teorian näkökulmasta käsin.49 En lähde arvailemaan ennakoiko 
hän kasvatustieteiden kasvua 1970 -luvun yliopistolaitoksessa. Vuosina 
1960–1971 kansansivistysoppi kuitenkin sai Tampereen yliopistok-
si muuttuessa lisää henkilöstöresursseja. Tutkintoaineena YKK:ssa 
vuodesta 1931 lähtien kehittynyt kansansivistysoppi ei 1970-luvun 
alkuun mennessä ollut kuitenkaan tuottanut suurta läpimurtoa alan 
ammattien henkilöstön keskuudessa ja tehtävien vaikeasti jäsentyvässä 
monimuotoisuudessa.50 

Kehitysjaksossa 1928–1970 ei ollut kyse perinteistä profession 
muotoa muistuttavasta ammatillisen tehtäväkokonaisuuden tiedollisen 
kontrollin saavuttamisesta. Urpo Harva oli julkaisut YKK:n sarjassa jo 
vuonna 1948 pienen tutkielman, jonka kohteena oli kansansivistäjä – ei 
niinkään ammatin historiallisen kehityksen kannalta, vaan enemmän-
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kin sodanjälkeisen Suomen kansansivistystyön alojen työntekijöiden 
”valinnan ja valmistamisen” ongelman näkökulmasta konstruoituna 
ihanteellisena figuurina. Tämän tekstin kautta vedottiin vielä kansansi-
vistäjän kutsumukselliseen aspektiin, mutta ei enää harrastusluontoisen 
toiminnan merkityksessä, sillä ”kansansivistäjän tehtävä, jos se asian-
mukaisesti suoritetaan, on yhtä täsmällistä kuin yliopiston opettajan.”51 
Harva rakensi alan kytkentää yleisempään kasvatuksen teoriaan. Näin 
hän lisäsi todennäköisyyttä sille, että kansansivistysoppi saattoi kom-
munikoida yliopistollisen tieteenalan eli kasvatustieteiksi eriytyvän 
pedagogiikan kanssa.  Tämä tarkoitti opettajan hahmon voimistumista 
alan ammatillisen profiilin kuvauksissa. Kansakoulun opettajat olivat 
nostaneet opettajien erityiskorkeakoulun – vuonna 1934 perustetun 
Jyväskylän Kasvatusopillisen korkeakoulun – tuella ammattiryhmän 
koulutustasoa ja voimistaneet tutkintojensa yliopistollisen vaatimus-
tason läpimurron rakenteellista odotusta. Lopulta 1970-luvulla yleis-
sivistävän koulun kaikkien opettajaryhmien koulutus toteutettiin 
yliopistoissa. Myöhemmin myös ryhmien erilliset ammattijärjestöt 
yhdistyivät. Suomalaisess aikuiskasvatuksessa myötäiltiin Unescon 
1960-luvun linjauksia, kun aikuiskasvatusta alettiin integroida opet-
tajankoulutuksen yhteyteen. Aikuiskoulutuskomitean ensimmäinen 
osamietintö kehotti suunnittelemaan aikuispedagogisen koulutuksen 
nivellettämistä yleiseen opettajavalmistukseen.52 Koulumuodon kautta 
jäsentyvä opettajan figuuri otti otteen kansansivistäjästä. Tässä mielessä 
kyse oli organisatorisesti vahvemman ammattiaseman määrittämästä 
sulkevasta professionalismista – yleisen opettajakelpoisuuden sisällä 
nähtiin aikuispedagogisen erikoistumisen tila.   

Harva puolestaan oli kehitellyt jo 1950-luvulla vanhasta kansan-
sivistäjän figuurista esiin ”aikuiskasvattajan” teoreettisen konstruktion. 
Harvan ajattelussa sivistys johti välttämättä kasvatuksen käsitteeseen. 
Kasvatus ja opetus olivat hänelle toisiaan edellyttäviä käsitteitä, sii-
nä merkityksessä, että kasvatusta ei voi olla ilman opetusta, mutta 
opetusta voi olla ilman kasvatusta.53 Kasvattavan opetuksen mahdol-
lisuuden tunnustamisen jälkeen ei kuitenkaan tule selväksi, kuinka 
tuo toiminnallinen tai kommunikatiivinen päällekkäisyys selitetään. 
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Aikuisopetuksen vapauden teeman vastapainona Harva joutuikin 
myöntämään, että ”jos tahdotaan opettaa tehokkaasti, on pakko me-
netellä tietyllä tavalla, koulumaisesti”. Hän jopa näki aikuiskasvatuksen 
käytäntöjen lakanneen pelkäämästä koulumaisuutta. 54 Humanistisena 
filosofina Harva kuitenkin mielellään korosti opettajaa kasvattajana. 
Myöhäisessä kirjoittelussaan hän visioi aikuiskasvattajaa, joka ei voi 
olla vain opettaja sanan ahtaassa merkityksessä, eli tiedon välittäjä, vaan 
nimenomaan kasvattaja, joka ei välty arvofilosofian ongelmilta.55 Hän 
myös ohjasi huomiota aikuisten opettamisen erityisyyteen.  Antoipa 
hän aikuisten opettamista käsittelevän kirjansa alaotsikoksi ”androdi-
daktiikan peruspiirros”.  Professionalismin kautta tulkiten sanottaisiin, 
että ammatillistumisen kontekstissa etsittiin yleisemmin pätevää ja 
tieteellisesti eriytynyttä tietoperustaa, jolla olisi riittävää autonomiaa, 
myös ammatillisen sovellusten kontrolliin. Alaa kuitenkin kehitettiin 
pitkään vain YKK:n perintönä Tampereen yliopistossa, missä 1970 
-luvun nuoret kriitikot kyselivät uudistuvan aikuiskasvatustieteen tie-
deperustaa ja koettivat kuvatta tieteenalaa muun muassa ns. sovelta-
van yhteiskuntatieteen konseption puitteissa. Nähtiin, että oppialan 
teoriattomuus oli jättänyt tilaa komitealaitoksen kautta suuntautuvan 
ns. ”arkipäivän” tieteen muodostumiselle.56    

Castrénin ”kansansivistäjän” käsitteen korvaaminen alkoi Harvan 
toimesta, kun hän vuonna 1955 nosti esille ”aikuiskasvattajan” figuu-
rin. Hän kuitenkin piti pitkään kiinni ”kansansivistäjän” käsitteestä 
pohtiessaan eroja ja yhtäläisyyksiä kansakoulun- ja oppikoulun opet-
tajiin ja määrittäessään kansansivistyksen suhdetta koulumuotoon.57 
Kansansivistystyön jännitteinen monimuotoisuus koululaitoksen ja 
sivistysjärjestöjen rakenneodotusten ristivedossa innoitti Harvan vielä 
1960-luvulla kulttuuripoliittisen järjestyksen edistämisen nimissä oh-
jelmalliseen yhtenäisyyden tavoitteluun: ”vapaan kansansivistystyön 
on tunnettava itsensä yhdeksi eheäksi kokonaisuudeksi ja määrättävä 
suhteensa muihin järjestöihin ja laitoksiin sekä tutkittava yhteistoi-
mintamahdollisuuksia niiden kanssa”.58 Harva myös näki kansakoulun 
opettajien ammatillista kehitystä tukeneessa jatkuvassa uudelleen kas-
vatuksessa ”re-education” esikuvallisia piirteitä, mutta kansansivistäjien 



256 – Kari Kantasalmi ja Mauri Nest (toim.) 

ja aikuiskasvattajien edellytykset saada ammattiaseman kohentamiseen 
vastaavaa organisatorista tukea olivat kuitenkin rajallisemmat. Kan-
sakoulunopettajien osalta kyse oli kunnallisen kouluorganisaation 
tilaamasta ja koulutoimen pätevyyssäädöksin tuetusta byrokraattisen 
rajauksen professionalistisesta edistämisestä. 

Harvan filosofis-humanistinen peruskatsomus johti kuitenkin 
pitämään kiinni vapaan kansansivistystyön tehtävien jatkuvasta uu-
distumistarpeesta ja aikuisten kanssa työskentelevien kasvattajien 
erityisvalmiuksien painottamisesta.  Hän ei nähdäkseni ajatellut ulos-
sulkevaa professionalismia, vaan pikemminkin luotti ammattiryhmien 
refleksiivisten kapasiteettien hyödyntämiseen. Tämä ajatus ei kui-
tenkaan tullut hänellä kovin eriytyneesti kehitellyksi. Vielä kypsässä 
iässä hän heilahteli kansansivistysopin tuottaman sosiaalisen liikkeen 
yhtenäisidentiteetin ajatuksen ja käytäntöalan tosiasiallinen ammatil-
lisen monimuotoisuuden välillä. Hänen normatiivinen humanisminsa 
soti sosiologista valistusta vastaan. Harvan normatiiviseen otteeseen ei 
sopinut myöskään aikuiskoulutuksen käsite. Hän katsoi, ettei aikuis-
kasvatuksen käytäntöjen tulisi kangistua pelkäksi aikuiskoulutukseksi 
(Verschulung).59 Koulutus sosiologisesti mielekkäänä käsitteenä ei 
ylipäänsä tahtonut oikein kytkeytyä Harvan iäisyysperspektiivissä 
operoivaan pedagogiseen kommunikaatioon. Harva kyllä keskusteli 
yksilön ja yhteisön suhteesta, mutta yhteiskuntaa hän ajatteli ihmisen 
siveellisen tilan käsitteenä.60 Marxia hän luki ihmisen vieraantumis-
problematiikan korostuksella, vieraantumisen käsitteessä oli ”marxi-
lainen syntiinlankeemusoppi”.61 Etiikkansa viimeisen sanan Harva 
antoi Kantille – velvollisuusetiikan lunastuksena seuraava ”täydellinen 
onniautuus” (Glückseligkeit) suuntasi Harvan kuitenkin tähyilemään 
uskonnon valtakuntaan päin.62 Itsepintaisesti hän jäsensi pedagogista 
teoriaa moraalisen järjestyksen perspektiivissä. Harva ei päässyt tai 
halunnut päästä sisälle sellaiseen sosiologiseen ajatusmuotoon, jonka 
suomalaiselle työväenopistoväelle 1920-luvulta lähtien tutuksi tullut 
sosiologi Theodor Geiger muotoili selvästi ”me emme enää kasvata 
yhteiskuntaan (für Gesellschaft), kenties emme enää edes sen läpi (durch 
sie), vaan osana yhteiskunnallistumista (in Vergesellschaftung).”63 
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Koulumuodon merkitys yhteiskunnallistuneessa kasvatuksessa 
ja varsinkin ammattikasvattajien itsekuvauksissa kuitenkin voimistui 
Harvan vaikuttajakaudella. Voidaan myös havaita, että sotien jälkeen 
kansanopistot, työväenopistot ja muu vapaa opiskelu yhtä useammin 
jäsennettiin koululaitoksen yhteyteen. Helsingin yliopistoon vuonna 
1945 perustetun valtiotieteellisen tiedekunnan professori, kouluhalli-
tuksen pääjohtaja ja vuodesta 1949 YKK:n professorina ja rehtorinakin 
toiminut Yrjö Ruutu (1887–1956) sen sijaan visioi kokonaisvaltaisem-
paa uudistusta. Hänen tavoitteenaan oli kunnallisten ”kansansivistys-
talojen” nuorisoasteen kautta tarjota etenemismahdollisuus vaikkapa 
YKK:n opistoasteen valmistamalle ”kansansivistysohjaajan”alalle ja 
siitä edelleen yhteiskunnalliseen korkeakoulun ylempiin tutkintoihin.64 
Hän toivoi myös yleistä ammattioppivelvollisuutta edistettävän ja 
tarkasteli ammattikouluja sivistävinä laitoksina.65 Tällaisen kehityksen 
karvaajana Harva sitkeästi korosti olemuksellisen ihmisen jatkuvaa kas-
vatusta. Aikuiskasvatus saattoi kuitenkin hahmottua myös elämänku-
lun tilannevaihtelua seuraavaksi elämänavun muodoksi uskonnollisten 
sielunhoitajien ja muiden avuntarjoajien rinnalle.66 Sosiaalipolitiikan 
läheisyys oli tässä ilmeistä. Niinpä kun Pekka Kuusi (1917–989) 
syyskuussa 1961 julkaisi kirjassaan 60-luvun sosiaalipolitiikka talous-
kasvun ja suunnittelun ohjelman, jota maassamme sittemmin laajasti 
toteutettiin, niin Harva asettui tähän nähden poleemiseen suhteeseen 
vuonna 1964 julkaisemassaan kirjassa Ihminen hyvinvointivaltiossa. 
Harvan positio ilmensi kansansivistysperinteemme mukaista ajatte-
lua. Opinnollisuuden rajautuminen sosiaalipolitiikan käytäntöihin 
oli ohjelmallisessa mielessä hahmotettu osana yhteiskuntakehityksen 
tuottamaa sosiaalista kysymystä jo Yrjö-Sakari Yrjö-Koskisen (1830–
1903) kirjoituksessa Työväenseikka.67 Sosiaalipolitiikka tieteenalana 
nousi Suomessa YKK:n kautta, mutta seuraten hieman jälkijättöisesti 
kansantaloustieteen ns. historiallisen koulukunnan teoreettista kon-
tekstia.68 Harvan polemiikin kontekstiin liittyi kansansivistyskäsityksen 
murros. Aikuiskasvatussemantiikka alkoi painottaa käytäntöjensä 
suhdetta työelämään sekä yhteiskunnan koulumuodon jäsentämiä 
rakennekytkentöjä oppilaitosorganisaatioihin. Aikuiskasvatuksen ja 
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politiikan keskinäisyhteydessä kommunikaatio alkoi tiivistyä aikuis-
koulutuksen käsitteen suuntaamana.69 Tämä käänne ei ollut Harvan 
spekulatiivisen ihmisyysfilosofian arvostusten mukainen, sitä ei ollut 
myöskään Kuusen ja sosiaalidemokraattisten taustavoimiensa edistämä 
talouskasvua palveleva sosiaalipolitiikka. Aikuiskoulutuspolitiikka alkoi 
asettua tämän linjan mukaisesti viimeistään OECD:n vaikutteiden 
myötävaikutuksessa valmisteltujen ammatillisten kurssikeskusten pe-
rustamisen yhteydessä. 70 Harvan ideaali Ihminen hyvinvointivaltiossa 
ei ollut valtiollisen talouskasvun politiikan objekti, vaan eräänlainen 
sivistyksen korkeampien muotojen ohjauksessa kehittymisestään ja 
lisääntyvässä vapaa-ajassaan vastuullisia valintoja tekevä aktiivinen 
kansalainen. Kuusi ja Harva katsoivat kunnon kansalaisen figuuria 
eri näkökulmista, mutta heidän positionsa voidaan lukea ”saman 
hengen lapsiksi” – toinen katsoi kuluttaja kansalaista ja toinen onnen 
autuutta tavoittelevaa ihmistä, jota tuli herätellä lisääntyvän vapaa-ajan 
henkisesti kohottavaan käyttöön. 71 

Lopuksi

Harva kehitti kansansivistysoppia kasvatuksen yleisen teorian yhteyteen 
heti 1940-luvun alusta alkaen. Hän oli kristillis-humanistinen filosofi, 
kuten edeltäjänsä Castrén. Aikuisten kasvattamisen filosofian varassa 
Harva kehitti oppiainettaan kasvatustieteiden eriytymiskehityksen 
yhteyteen. Tämä pyrkimys saattoi kuitenkin olla ristiriidassa hänen 
ja Castrénin havainnoiman vapaan kansansivistystyön ammatillisen 
monimuotoisuuden kanssa. Harvan orientaatio poikkesi Castrénin 
vuonna 1924 hahmottamasta kansansivistysopin kytkennästä yliopis-
to-organisaatioon. Harvan kasvatusopillisen teorian painotus osaltaan 
vahvisti alan ammattitehtävien kytkentää opettajan  figuuriin, joka 
oikeastaan on alkuperältään profeetallinen ennaltatietäjä. Opettajan 
hahmon esikuvallisuuden korostumista tuettiin koulumuodon inten-
siivisen organisoitumisen kautta. Kansansivistysopin professionalismi 
saattoi siis operoida opetuksen tieteen lupausten näkökulmasta. Väinö 
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Voionmaa sensijaan oli nähnyt historiassa kansansivistystyön ope-
tuksellisen ja katsomuksellisen keskusaineen ja olisi kunniaa tehden 
kulkenut yleisten kasvatus- ja opetusopillisten teoriain ohi.72  Castrénin 
monitieteisestä orientaatiosta ja YKK:n erityisluonteesta muistuttivat 
kuitenkin ne aikuiskasvatusta soveltavana yhteiskuntatieteenä korosta-
neet näkemykset, joita nousi esille Harvan yliopistouran jälkeen 1970 
-luvun lopun Tampereen yliopistossa.73 Sittemmin 1980-luvulla alkoi 
ns. aikuiskasvatustieteeseen erityisesti kohdennettujen professuurien 
ekspansio, jonka kontekstina olivat vanhat opettajaseminaarit sisäänsä 
sulkeneet uudet kasvatustieteelliset tiedekunnat. Kaikkien alojen opet-
tajien pätevyyden määrittelyn osaksi on sittemmin vakiintunut se mitä 
nykyisin tunnetaan 60 opintopisteen laajuisina opettajan pedagogisina 
opintoina. Viimeisimpänä suuntana on ollut opettajakelpoisuuden 
saavuttaminen yliopistopedagogiikan opintojen kautta. 

Professionalismin näkökulmasta kansansivistysopin kehityksen ja 
aikuiskasvattajan ammatillistumisen suhde määrittyi opettajuuden 
rajautumisen yhteydessä. Professionalismi voi tällöin tarkoittaa kou-
lumuodon vetämää, lain ja asetusten kautta tapahtuvaa byrokraattista 
ulossulkemista, mutta myös opettajan figuurin inkluusioehtoihin liitty-
vää pedagogista kehityspyrkimystä ja opetettavien sisältöalueiden jat-
kuvan päivitystarpeen tunnistamista. Ulossulkevan professionalismin 
strategia aikuiskasvatustehtävissä olisi saanut Harvan kontekstissa vain 
heikon organisatorisen tuen. Koulujen opettajien suhteen tilanne oli 
tässä suhteessa paljon otollisempi. Harva painotti opettajuuden jatku-
vaa kehitystä, mutta tässäkin on kaksi mahdollisuutta – opinnollisten 
sisältöjen painotus ja yleisen opetustaidon painotus. Ensimmäinen 
painotus lisää yleisen opettajuuden professionalistisen ideologian 
epäuskottavuuden todennäköisyyttä, jälkimmäinen korostus taas vä-
hentää sitä. Uskoakseni edes koulumuodon sisällä tulevaisuus ei ole 
tämän dilemman suhteen itsestään selvä – koulumuodon ulkopuolella 
vielä vähemmän. Harvan 1970-luvun alun androdidaktiika vaikuttaa 
veikkaukselta opetuksen teorian eriytymisen puolesta.

Castrén ja Harva hahmottivat vapaata kansansivistystyötä sosiaali-
sen liikkeen kaltaisena.  Tehtävien tosiasiallisen moninaisuuden vuoksi 
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yhtenäisyyttä korostavan kansansivistäjän hahmo oli kuitenkin yhteis-
kunnassa vaikeasti tuettavissa kansansivistysopin kautta. Filosofi Harva 
tarttui kasvatustieteen nousun mahdollisuuksiin, mutta spekulatiivisen 
filosofis-humanistisesti perustellun pedagogisen teorian avulla. Tämä 
vieraannutti alan ongelman täsmennyksiä yhteiskuntatieteellisesti 
määrittyvästä problematiikasta. Harva ilmensi Herbartin perustie-
teiden oletuksen (etiikka ja psykologia) jatkuvuutta. Hän kävi läpi 
muun muassa Durkheimin tuotantoa, mutta tarttui rajoittuneesti siellä 
perustieteisiin ehdotettuun lisäykseen (sosiologia).  Näkökulmaksi jäi 
kristilliseen etiikkaan sovitettava pyrkimys lukea yhteiskunta ihmisen 
siveellisen tason ilmaukseksi ja alituinen muistuttelu antropologisessa 
mielessä olemuksellisen ihmisen vieraantumisesta.74   

Disipliinien autonomian korostuspyrkimykset ovat perinteisen 
profession muodon välittämän tiedon sovellusten kontrollikaipuun 
perua. Erottelussa (kasvatustiede/aikuiskasvatustiede) on saattanut ol-
la tällaisiakin merkityksiä. Emme kuitenkaan enää suhtaudu tietoon 
valistusajan oletuksin, missä järki samaistui tietyn tietonäkemyksen 
omaksumiseen. On tullut tavaksi kyseenalaistaa tietonäkemysten totuus-
vaateita. Tässä mielessä myös globaali tiede, totuusväittämien välittämänä 
kommunikoivana yhteiskunnan järjestelmänä, yhä todennäköisemmin 
kohtaa episteemisen epäilyn odotuksia. Professionalismia refleksiivi-
sessä mielessä (Durkheim) korostettaessa, ei tarvitse painottaa jonkin 
yhteiskunnallisen tehtäväalueen refleksioteorian autonomiaa. Katse voi 
kohdistua käytäntöjen operatiivisten tehtävien suorittamista seuraavaan 
prossessuaaliseen refleksiivisyyteen. Harva kuitenkin eteni ihmisyys-
tunteen ohjaaman pedagogiikan käsittein ja luonnosteli kasvatuksen ja 
opetuksen spekulatiivis-filosofisen sidoksen puitteissa tehtäväalueelle 
aikuiserityisestä opetuksen teoriaa (androdidaktiikkaa). Eriytyvä ope-
tuksen tiede saattaa kuitenkin törmätä relevanssiongelmiin, kun näkö-
kulmaksi tulee aikuisten elämänkulun tilannevaihtelujen viiteongelmien 
moninaisuus ja yhteiskunnallisen kompleksisuuden lisääntyminen. 
Durkheimin teoreettisten kontribuutioiden pohjalta olisi voinut edetä 
myös eriytyneisiin elämäntuen ongelmiin tähtäävien ammatillistumisen 
tarkasteluihin, mutta filosofi Harvalle tämä ei ollut luontevaa. 
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Refleksiivisen professionalismin mahdollisuudet eivät nousseet 
vielä selvästi esille Castrénin ja Harvan kansansivistys- ja aikuiskas-
vatusajattelussa.  Heitä yhdisti humanistinen ja filosofinen perusnä-
kökulma aikuisten itsekasvatuspyrkimysten tukemiseen. Kansansivis-
tysopin puitteissa he kehittivät alan koulutusta yliopiston tehtäväksi. 
Tässä kuitenkin yliopistolaitoksen eriytynyt tieteenalarakenne suuntasi 
Harvan pois Castrénin visioimasta monialaisuudesta tai trans-disip-
liinisyydestä, missä sosiologia, kasvatustiede ja psykologia olisivat 
yhdistyneet vapaan kansansivistystyön käytännön viiiteongelmien 
kannalta relevantisti. Harvan konseptio jätti itse asiassa tilaa Kuusen 
projektissa hahmottuneelle toimistovallan alueen laajentumiselle ja 
siten määrittyvälle aikuiskoulutuksen ammattilaisuudelle – so. vaikkapa 
työvoimapoliittisesti motivoidun kurssitoiminnan ammatit. Nykyään 
työttömyysturvan vastikkeellisuuskeskustelu näyttää kuitenkin löytä-
vän lähelle Harvan ajattelua tulevan painotuksen. Joutenolon turme-
lusta tulisi välttää erilaisella perään katsomisella ja aktivointitoimilla. 
Harva tuskin olisi halunnut nähdä näitä valtion kautta järjestettyinä, 
mutta aktivointiruiskeet hän olisi mitä ilmeisimmin hyväksynyt.  

Olen edellä kääntänyt lukijan huomion professioiden teorian 
hedelmällisempiin variantteihin eli kulttuurista dynamiikkaa painot-
tavan professionalismin suuntaan. Castrénin ja Harvan kontekstissa 
turvauduttiin kansansivistäjän ja aikuiskasvattajan hahmoihin.  Risto 
Rinteen kansakoulun opettajista useasti käyttämää pikalukituskäsitettä 
”kansanopettaja” ei tule tähän sotkea. Rinteen viljelemä, opettajan 
figuurista lähtevä, termi hämärtää sivistystyön ammatillisen moni-
muotoisuuden kehityksen historiallisesti merkittävien rajapintojen 
käsittämistä. Rinne ja Arto Jauhiainen törmäsivät tähän pulmaan, 
kun he havainnoivat kasvatusalan ammatillista monimuotoistumista 
1920-luvun Suomessa. He kirjoittivat, että ”1920-luvun lopulla näyttää 
vastavuoroisesti kansanopettajien suorittamalle kansansivistystehtävälle 
olleen muitakin jakajia....lisäksi kouluun tunkeutuivat useat muut 
vapaan kansansivistystyön yrittäjät”.75 Edellä olen esittänyt, että kan-
sansivistäjän figuurin rajautuminen kansakoulun opettajan ammattiin 
on professionalismin teorian kautta hallittavissa. Tällöin kuvaus ei oleta 
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lähtökohdissaan, kuten Rinne ja Jauhiainen, protoprofessioita kohti 
kulkevaa professionaalistumisen yleisempää kehitystä, vaikka tällainen 
ajatus olisikin yksittäisen ammattiryhmän aseman kohentamisen ide-
ologian kulmakiviä. Viitteitä kansakoulun opettajien vaikuttavuudesta 
kansalaisyhteiskunnassa on saatu monista yhteyksistä. Tämän olivat 
huomanneet myös tarkastelujakson kansansivistysaktivistit. Helsin-
gin yliopiston kansansivistystoimikuntaa perustettaessa vuonna 1929, 
professori Kaarle Krohn visioi kansakoulunopettajien toimittavan 
kotiseutututkimuksen aineistonkeruun tehtäviä ikään kuin professori 
A. M. Tallgrenin kuvaaman organisaatiorakenteen tieteellisen kehit-
tämisen tavoittein.76 Pekka Kuusi emt. puolestaan visioi kansakoulun 
opettajien toimittavan lastensuojelutarkkailijan tehtäviä.

 Opetustyön ammatillinen eriytyminen ja organisoituminen onkin 
monisyinen prosessi. Saarna opetuksena ja julistuksena tunnettiin jo 
vanhastaan. Myös kansanvalistuksen neuvontakäytännöissä lähestyt-
tiin opetusta. Suomalaisen nationalismin muotoilemassa sosiaalisessa 
kysymyksessä kouluseikan ensisijaisuus korostui. Niinpä universaali-
suusperiaate, jota on pidetty pohjoismaiden sosiaalipolitiikan strate-
gisena tunnuspiirteenä, tuli meillä oppivelvollisuuden osalta voimaan 
vuonna 1921 ennen sosiaalisen turvan säädöksiä.77 Tämä saattoi osin 
peittää näkyvistä sosiaalipolitiikan kysymysten moninaisuutta, jonka 
siis myös kansakoulun opettajat 1920-luvulla kohtasivat siinä missä 
kansansivistäjän hahmokin. Vakiintuneiden oppilaitosten kontekstista 
irrotettu opettajan hahmo kuitenkin muuttuu yhteiskunnallisessa 
katsannossa epäselvemmäksi. Valtavirran ulkopuolelle asettuneiden 
aitoa opettajuutta ja opinnollisuuden vakavuutta haastettiin Castrénin 
kontekstissa agitaattorin tai propagandistin vastakäsitteillä. Rajapin-
noilla liikuttaessa ei myöskään ole aina selvää kuka opettaa ketäkin 
ja millä auktoriteetilla. Tietämisen prosessien rajallisuus mahdollistaa 
vastavuoroisen opettajuuden ajatuksen opettaja-oppilas -suhteessa. 
Tämän ymmärsivät jo 1800-luvun yliopistopedagogiikan filosofiset 
kehittelijät, jotka käänsivät huomionsa oppijan metakognitiivisen 
kapasiteettiin.78 Nykyään myös yliopistoa edeltävien koulujen oppilaat 
haastavat opettajansa erityisillä tietämisen alueilla, kuten tietoteknii-
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kan sovelluksissa. Voimme myös nähdä, ettei koulumuodon tutkin-
toinstituutiota hyödyntävän tuen puute ole estänyt peliteollisuuden 
kehittelyssä tarvittavien asioiden oppimista. Suhteellisen vakiintuneissa 
oppilaitosrakenteissa puolestaan on tapahtunut opettajan tehtävien 
monimutkaistumista. Tätä merkitsee ainakin oppilaitoksissa työs-
kentelevien ammattiryhmien (koulupsykologit, terveydenhoitajat, 
kuraattorit, opintojen ohjaajat, koulunkäyntiavustajat ja erityispeda-
gogiikan asiantuntijat) välisen jaetun asiantuntijuuden lisääntyminen. 
Lisäksi oppilaitosten asiakkuuksien monimuotoistuminen, vaikkapa 
herkemmän oppimisvaikeuksin diagnostiikan tuottamien palveluo-
dotusten intensiteetin lisäyksen seurauksena, ei liene merkityksetöntä 
opettajuuden roolille eikä opettajan ammatillisen hahmon terävöit-
tämisyrityksille. Aikuiskasvatustehtävät ovat jo lähtökohtaisesti olleet 
tässä mielessä moninaisia – sosiaalisen turvan järjestelyjen rajapinta 
on historiallisesti katsoen vain yksi selvimmistä esimerkeistä.  En nyt 
kuitenkaan tässä kirjoituksessani pohdi laajemmin uusia avoimen 
asiantuntijuuden ilmentymiä. Aikuisten elämänkulussa kasvattavien 
tai opettavaisten tilanteiden vaihtelu on suurta. On siis aina ensin 
aiheellista selventää pedagogisten viiteongelmien muotoa ennen kuin 
hahmotetaan relevanttia ratkaisua. 

Tutkintojen osaksi liitettävien tai niitä täydentävien sertifikaat-
tien ja todistusten motivoimassa kommunikaatiossa (aikuiskoulutus) 
pedagoginen tuki voi olla toisenlaista kuin tällaisista yhteiskunnal-
listumisen määreistä vapaassa, mutta tiedon välittämässä kommuni-
kaatiossa (vapaa opinnollisuus). Jälkimmäinen käytäntö mahdollistaa 
tiedon rakenteisiin nähden suurempaa tietämisen vapautta. Ei ole 
enää luontevaa tulkita termiä vapaa sivistystyö erityisen sosiaalisen-, 
yhteiskunnallisen- tai ”henkisen liikkeen” kokoavaksi käsitteeksi, missä 
missioon kuulumisen- ja kutsumuksen tunne löisivät kättä rooli-
tehtävien ammatillisten muotojen ymmärryksen kanssa. Castrénin 
ja kenties Harvankin kontekstissa tällainen sidos saattoi olla vielä 
todellisempi ja näkemysten yhteinen nimittäjä. Refleksion käsittee-
nä vapaa sivistystyö voisi kuitenkin toimia. Sivistyksen ja vapauden 
käsitteiden ajankohtaispoliittinen syventäminen saattaisi inspiroida 
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uudistamaan tehtävien kohdennuksia. Olemmehan jo pitkään olleet 
tiedon laajennuksessa siirtymässä kirjapainotaidon maailmasta sähköi-
siä medioita painottavaan suuntaan. Yhteiskunta myös kuvaa itseään 
jo melko yleisesti tietoyhteiskunnaksi. Mikäli kuvaus on käypä, niin 
kyse ei olisi enää vain informaationsiirron uusista tekniikoista, vaan 
ymmärryksen tuottamien tietojäsennysten painoarvon lisääntymisestä 
uusien teknisten mahdollisuuksien yhteydessä. Anders Chydeniuksen 
1700-luvulla edistämä ”tietämisen vapauden” teema saa siis uusia 
ulottuvuuksia. Oppimista edellyttävä tietämisen prosessi korostuu 
ja huomio kiinnittyy tiedollisten rakenteiden moninaisuuteen sekä 
näiden arvostelemisen kykyyn. Kuinka aikuiskasvatustehtävien am-
matilliset muodot mahtavatkaan määrittyä, kun painotuotteiden ja 
opettajakeskeisen luokkahuoneen välittämät prosessit haastetaan yhä 
yksilöllisemmin koetun oppimisen vapauden kautta?
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LUKU 13

TYÖLÄISEN SIELU JA MIELI – AKSEL RAFAEL KURKI JA 

MUITA TYÖVOIMAN KÄSITTELYN OPETTAJIA  

Pauli Kettunen

Werner Söderström Osakeyhtiön Sivistys ja tiede -sarjassa julkaistiin 
vuonna 1936 teos Tekniikka ja kulttuuri sekä työntekijäin sielunelä-
mä. Sen oli kirjoittanut Helsingin yliopiston kasvatus- ja opetusopin 
dosentti Aksel Rafael Kurki. Kirja kuvasi ajan ilmiöitä synkin sävyin:

 Samoin kuin tekniikka ja koneet ovat tulleet yleismaailmallisiksi, 
on itse ihmiskonekin tullut kansainväliseksi, juutalaisuuden hengen 
mukaisen internatsionalismin läpäisemäksi joukko-olioksi. Siten 
jokainen tehdas konekulttuurityöläisineen voi muodostua tyyty-
mättömyyden tartuntapesäksi, joka levittää modernista materialis-
tista ja internationaalista elämänkatsomustaan laajalti ympäröivän 
maaseudunkin väestöön (s. 235–236). 

Taistelu tätä uhkaa vastaan oli osa hyvän ja pahan maailmanhistori-
allista kamppailua:

 Kaksi valtaisaa voimaa seisoo nykyaikana toisiansa vastassa: ateis-
tinen, juutalaisuuden johdon alaisena oleva juutalais-kommunis-
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tinen maailmankatsomus ja sen jyrkkänä vastakohtana kristillinen 
länsimainen maailmankatsomus katolisine ja protestanttisine kirk-
koineen (s. 232). 

Hyvän voimilla oli kuitenkin tukenaan uusi ihmismieltä käsittele-
vä tiede, psykotekniikka. Siitä oli tullut ”tekniikan uusi tieteellinen 
omatunto”, joka tahtoi ”vakaannuttaa tieteellisen tutkimuksen auk-
toriteetilla sitä käsityskantaa, että kunnollista työtä voi suorittaa vain 
se ihminen, joka on ruumiillisesti terve ja hyvin ravittu, henkisesti 
vireä ja jonka sielunelämän tarpeet on tyydytetty” (s. 59). Aikakausi 
oli vaihtunut:

 Kuten kulunut XIX vuosisata oli luonnontieteitten ja sellaisen 
tekniikan loistoaika, joka oli keskittynyt ulkonaisen luonnon hallit-
semiseen ja alistamiseen ihmiskunnan palvelukseen, niin tulee XX 
vuosisata olemaan sisäänpäin suunnatun, syvällistetyn tekniikan, 
psykotekniikan ja ihmisekonomian aikakausi (s. 222). 

Teos herätti vilkkaan keskustelun, jonka kiihkein osa käytiin eduskun-
nassa. Kurki oli saanut kirjoitustyöhönsä suomenkielisen kirjallisuu-
den edistämiseen tarkoitettuja valtion varoja. Sosiaalidemokraattien 
aloitteesta eduskunta antoi vuonna 1937 moitteen varoja jakaneelle 
valtuuskunnalle. Tohtori A. R. Kurjen teos oli sinänsä ”mielenkiin-
toinen ja ajankohtainen”, mutta siinä oli kohtia, ”missä asioita ei ole 
esitetty kiihkottomasti eikä tasapuolisesti, joten teos näiltä osin olisi 
ennen sen julkaisemista vaatinut tarkistamista”. Moitteen kannalle 
asettui vastikään hallitusvaltaan noussut punamultarintama, ja Kurkea 
puolusti oikeisto-oppositio. Myös lehdistö osallistui kiistelyyn Kurjen 
kirjan laadusta ja eduskunnan soveltuvuudesta sen arviointiin.1

Kirjoitukseni2 kysymyksenasettelu avautuu Kurjen kirjan otsikos-
ta. Se liitti teoksen kansainväliseen keskusteluun, jossa suhteutettiin 
toisiinsa kolme kysymystä: taloudellinen ja tekninen tehokkuus (”tek-
niikka”), sosiaalinen ja poliittinen kiinteys (”kulttuuri”) ja työntekijäin 
toimijuus (”työntekijäin sielunelämä”). Tarkastelen Kurkea tämän 
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keskustelun yhtenä kansallisen tason osanottajana. Maailmansotien 
välisenä aikana tällä keskustelulla oli omat erityisedellytyksensä ja -piir-
teensä, mutta se liittyi pidempikestoiseen ajattelu- ja toimintatapaan. 
Ongelmia ja ratkaisuja määriteltiin modernisoituvan kansallisvaltiol-
lisen yhteiskunnan viitekehyksessä, ja tärkeänä juonteena oli teollista 
työtä, työsuhteita ja työntekijöitä koskevan tiedon tarpeiden ja mah-
dollisuuksien arviointi. Tähän keskusteluun Kurkikin kiinnittyi ja osal-
listui siinä työelämän määrittelyyn kasvatuksen kentäksi. Työvoiman 
käsittelyn vaikeuksia ja vaatimuksia pohtivat monet muutkin samoihin 
aikoihin ja myöhemmin. Ulotan tarkasteluni toisen maailmansodan 
jälkeisiin vuosiin, jolloin V. A. Niininen, kansandemokraatteihin liit-
tynyt Ammattienedistämislaitoksen opettaja ja kansakouluntarkastaja, 
pohdiskeli työnjohdon sielutieteellisiä ja kasvatusopillisia ongelmia 
demokraattisessa yhteiskunnassa ja majuri Antero Rautavaara jatkoi 
isänmaan puolustamista Teollisuuden Työnjohto-opiston ensimmäi-
senä rehtorina.

Psykotekniikka

Suomalaisen kasvatustieteen historiassa Aksel Rafael Kurki (1880–
1950), vuoteen 1935 Rosenqvist, on saanut tunnustusta kokeellisten 
tutkimusmenetelmien varhaisena soveltajana. Hän perehtyi metodeihin 
vuosina 1909–1911 Pietarissa professori A. P. Netschajeffin johdolla. 
Hänen väitöskirjansa Valhe ja eetillinen kasvatus vuodelta 1914 oli 
ala otsikkonsa mukaan ”psykologinen ja eksperimenttaalipedagoginen 
tutkimus”. Siinä, kuten myöhemminkin, hän keskittyi murrosikäisten 
kasvatukseen. Kirjoihinsa hän ”valoi empirian ohella vahvaa moraa-
lista paatosta”, tärkeimpänä maallisena auktoriteettinaan saksalainen 
kristillinen moraalipedagogi Friedrich W. Foerster.3

Perheettömänä pysytelleelle Rosenqvist/Kurjelle kertyi pitkä ko-
kemus koulukasvattajana. Hän toimi enimmät ikävuotensa Helsingin 
suomalaisen normaalilyseon venäjän lehtorina. Hän tuli tähän virkaan 
toisen sortokauden alettua 1908 ja jäi eläkkeelle vaaran vuosien pää-
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tyttyä 1949. Venäjän kieli ei ollut Norssin suosituimpia aineita, joten 
lehtorilta jäi aikaa myös maantieteen, suomen ja filosofian alkeiden 
opettamiseen.4 

Rosenqvist/Kurki oli psykologisen testauksen ja ammatinva-
linnanohjauksen edelläkävijä Suomessa. Hän julkaisi vuonna 1920 
kirjan Elämänuran valinta ja kokeellinen ammatti-sielutiede ja toimi 
asiantuntijana käynnistettäessä valtionrautateiden psykoteknillistä 
laboratoriota vuonna 1922. Hän laati ensimmäiset tulevien veturin-
kuljettajien ja konepajatyömiesten valikointiin käytetyt testisarjat. Opit 
ja kojeet hankittiin psykotekniikan saksalaiselta kehittelijältä Walter 
Moedelta, jonka luona Berliinissä Rosenqvist kävi opintomatkalla.5

Mitatessaan testattaviensa assosiointikykyä Rosenqvist edellytti 
näiden muun muassa yhdistävän keskenään sanat auto – yliajo – 
kuolema.6 Hän kirjoitti sittemmin 1930-luvulla psykologian käytöstä 
liikenneonnettomuuksien torjunnassa.7 Vuonna 1950 hän jäi paketti-
auton alle Helsingin Siltasaarenkadulla ja kuoli vammoihinsa.8

Psykotekniikka ja ihmisekonomia olivat Kurjelle uuden aikakau-
den tunnuksia. Ne olivatkin tärkeitä käsitteitä niiden moninaisten 
järjestöjen ja laitosten toiminnoissa, joita etenkin saksalaisella kielialu-
eella kutsuttiin rationalisointiliikkeeksi. ”Liike” juontui maailmansotaa 
edeltäneeltä ajalta.

Yhdysvaltalainen insinööri Frederick Winslow Taylor oli kehitellyt 
scientific management -oppinsa 1800-luvun viimeisellä ja 1900-luvun 
ensimmäisellä vuosikymmenellä. Se oli osa laajempaa amerikkalaista 
pyrkimystä työtehoa kohottaviin organisaatio- ja palkkausuudistuksiin. 
Maailmansodan alla taylorismi oli tuotu julkisuuteen Suomessa, kuten 
muuallakin Euroopassa. Rationalisointiliikkeellä oli kuitenkin myös 
eurooppalaiset juurensa. 1800-luvun lopulta lähtien erityisesti Saksassa 
oli kehittynyt teollisen psykofysiologian suuntaus, jossa tutkittiin 
muun muassa väsymystä ja rytmin merkitystä työssä. Eurooppalaisen ja 
amerikkalaisen työntieteen välillä oli vuorovaikutusta. Psykotekniikan 
käsitteen teki 1910-luvulla tunnetuksi saksalainen Hugo Münsterberg, 
kokeellisen psykologian uranuurtajan Wilhelm Wundtin oppilas, 
joka oli siirtynyt 1890-luvulla Harvardin yliopistoon.9 Kokeellisen 
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psykologian suomalainen kehittäjä Eino Kaila suoritti ensiesiinty-
misensä filosofiareenalla vuonna 1910, 20-vuotiaana, esitelmöimällä 
Suomen Filosofisesssa Yhdistyksessä Hugo Münsterbergin teoksesta 
Philosophie der Werte.10

Ensimmäisen maailmansodan aikana ilmaantui niin sotataloudes-
sa kuin rintamalla tehokkuuden, kurin ja kestokyvyn ongelmia, jotka 
terävöittivät psykologista ja fysiologista katsetta sotaakäyvissä maissa. 
Sota-aika vahvisti myös pyrkimyksiä soveltaa tieteellisen liikkeenjoh-
don periaatteita organisaatio-ongelmien ratkaisemiseen.

Maailmansodan jälkeisessä rationalisointiliikkeessä amerikka-
lainen ja eurooppalainen työntieteen traditio nivoutuivat yhteen 
aiempaa tiiviimmin. Samalla nousi myös vaatimus ”ihmisen” huo-
mioonottamisesta rationalisoinnissa. Psykotekniikan ohella ’ihmiseko-
nomia’ (Menschenökonomie) esiintyi taajaan saksalaisen kielialueen 
rationalisointipuhunnassa 1920-luvulla. Englanninkielisissä maissa 
keskusteltiin ’inhimillisen tekijän’ (human factor) ja ’ihmissuhteiden’ 
(human relations) merkityksestä työelämässä. Taylorin ihmiskäsitystä 
kritisoitiin konemaiseksi. Kannatettavassa pyrkimyksessään ihmisvoi-
man mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön taylorismi oli jättänyt 
huomiotta, että ”työläisellä on sielu ja sielunelämä ja että hän siis 
ei ole koneen osakappale tai automaatin ratas, vaan elävä ihminen, 
elämänhaluinen organismi”, kuten Kurki kirjoitti. Psykotekniikka ja 
ihmisekonomia olivat kuitenkin myös taylorismin edelleenkehittelyä. 
Työtä ja työntekijää rationalisoiva ote oli määrä ulottaa entistä laa-
jemmalle ja syvemmälle.11

Teknillisen korkeakoulun rehtori A. L. Hjelmman ehdotti vuonna 
1919 psykotekniikan sisällyttämistä suomalaiseen insinöörikoulutuk-
seen. Hän vetosi Saksan esimerkkiin ja vieläpä ”vallankumouksellisen 
työministerin” julistukseen työtehoponnistelujen ja demokratian yh-
teensopivuudesta. Korkeakoulun opettajakollegio ehdotti vuonna 1921 
valtioneuvostolle psykoteknillisen laitoksen perustamista korkeakoulun 
yhteyteen ja uudisti ehdotuksensa seuraavana vuonna. Hanke toteutui 
kuitenkin vasta toisen maailmansodan jälkeen, jolloin työpsykologian 
oppiaine perustettiin Teknilliseen korkeakouluun.12 
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Valtionrautateillä psykotekniikan aate kuitenkin muuttui käytän-
nöksi. Päätirehtööri Bernhard Wuolteen johdolla aloitettiin vuonna 
1920 psykoteknillisen laboratorion suunnittelu. VR:n johtavat insi-
nöörit ja ylilääkäri samoin kuin kasvatustieteilijä Rosenqvist tekivät 
opintomatkoja Saksaan, lähinnä Berliinin Charlottenburgin teknil-
liseen korkeakouluun, ja sikäläinen auktoriteetti Moede kävi luen-
noimassa Helsingissä. Laboratorio aloitti toimintansa syksyllä 1922. 
Se oli ensimmäinen työelämään sovelletun psykologian laboratorio 
Pohjoismaissa. Aluksi tehtävänä oli valita oppilaat vasta perustettui-
hin Helsingin ja Fredriksbergin konepajakouluihin, jotka antoivat 
oppia tuleville veturimiehille. Myös myöhemmin perustettujen VR:n 
konepajakoulujen oppilaat valittiin psykoteknillisessä laboratoriossa. 
Toisen maailmansodan jälkeen soveltuvuuden testaus laajennettiin 
muidenkin rautatieläisryhmien kuin veturimiesten ja konepajatyön-
tekijäin oppilasvalintaan ja työhönottoon. 

Rautatielaitos oli myös muualla etumaisia psykologisten testien 
käyttäjiä. Junaturvallisuuden tarpeet kääntyivät luontevasti työnte-
kijöiden sielullisten ominaisuuksien määrittelyksi ja mittaukseksi. 
Sisällissodan jälkeisessä Suomessa rautatieläiskunnan luotettavuuden 
vaatimuksiin liittyi vahva poliittinen lataus. Työvoiman poliittinen 
karsinta ja psykoteknillinen valikointi ilmensivät eri puolia rautateihin 
kohdistuneessa turvallisuusintressissä. Valtiollisen turvallisuuden pal-
velukseen psykotekniikka sijoittui myös uuden aselajin, ilmavoimien, 
toiminnassa. Ilmavoimien psykofysiologinen laboratorio perustettiin 
vuonna 1924. Lääkintohallitus puolestaan testautti 1930-luvulla muu-
tamille valtion sairaanhoitajakursseille pyrkineet tytöt. Jonkinlainen 
psykoteknillinen koe otettiin käyttöön myös G. A. Serlachius AB:n 
konepajakoulun oppilasvalinnassa. Vuonna 1929 perustettu koulu 
oli ensimmäisiä teollisuusyritysten omia ammattikouluja. Tässäkin 
psykotekniikka niveltyi poliiittisesti latautuneeseen työvoiman va-
likointiin: teollisuuden ammattikoulujen pontimena oli poliittisesti 
ja ammattitaidollisesti luotettavien työntekijöiden kasvattaminen 
tuotantoprosessien avaintehtäviin.
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Insinööreillä ja heidän järjestöillään oli tärkeä osa psykotekniikan 
maahantuonnissa. Psykologisen erityistiedon hallintaa arvostettiin kui-
tenkin VR:n psykoteknillisen laboratorion käytännön työssä. Rosen-
qvist laati ja toimeenpani ensimmäiset testit. Ensimmäiseksi johtajaksi 
tähän täysin miesvaltaista työvoimaa valikoineeseen laitokseen valittiin 
filosofian maisteri Ester Hjelt (1885-1960), joka johti laboratoriota 
vuoteen 1927. Hän väitteli vuonna 1930 Åbo Akademissa koululaisten 
lahjakkuuden testauksesta. Sielutieteen käytännön sovelluksia käsi-
telleiden julkaisujen lisäksi Hjeltin kirjalliseen tuotantoon kuuluivat 
sukupuolten tasa-arvoa tieteen kentällä ja yhteiskunnassa tavoitelleen 
Maikki Fribergin elämäkerta sekä kirjailijanimellä Maja Wasander 
kirjoitetut nuortenkirjat. 

Rosenqvist/Kurjen tavoin Hjelt oli ammatinvalinnanohjauksen 
varhainen puolestapuhuja. Ammatinvalinnanohjaus oli 1900-lu-
vun alkuvuosien amerikkalaisia sosiaalisia innovaatioita. Moninaisia 
uudistuksia kehitellyt insinööri ja asianajaja Frank Parsons perusti 
ensimmäisen ammatinvalinnanohjaustoimiston Bostoniin vuonna 
1908, viimeisenä elinvuonnaan, ja hänen postuumina julkaistu kir-
jansa Choosing a Vocation (1909) vei sanomaa eteenpäin. Suomessa 
Eino Kuusen johtama sosiaalihallituksen työnvälitysosasto ehdotti 
vuonna 1919 ammatinvalinnanohjauksen järjestämistä suurissa ja 
keskikokoisissa kaupungeissa.13 Edellä mainitussa kirjassaan vuodelta 
1920 Rosenqvist tähdensi ”kokeellisen ammatti-sielutieteen” ja eri-
toten psykoteknillisten testien tärkeyttä nuoren ohjaamisessa oikealle 
elämänuralle. Ammatinvalinnan opastuksen ja ”ammattipsykologin” 
tarpeellisuuden totesi myös kansakoulun jatko-opetusta suunnitellut 
komitea vuonna 1922. Komiteaan kuului taylorismista innostunut 
ammattikasvatusmies Jalmari Kekkonen, joten mietinnössä rationa-
lisointiopit saivat sijaa muutoinkin. Siveysopin opetussuunnitelman 
kohdassa ”Työnteko” opettajan oli määrä ottaa puheeksi joutilaan 
työkykyisen häpeä sekä työn parasta suoritustapaa käsittelevä ”uusi 
tutkimusala (Taylorin järjestelmä)”.14 Ester Hjelt kirjoitti ammatinva-
linnanohjauksen tarpeellisuudesta muun muassa Sielunterveysseuran 
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Aikakauslehdessä vuonna 1931 sekä laati vuonna 1935 sosiaaliminis-
teriölle ehdotuksen ”ammattineuvonnan” järjestämisestä.15 

Vuoden 1936 työnvälityslaki antoi sysäyksen ammattivalinnan-
ohjauksen aloittamiselle. Ensimmäinen ammatinvalinnanohjaajan 
toimi perustettiin vuonna 1939 Helsingin työnvälitystoimiston nuo-
riso-osaston yhteyteen.  Ammatinvalinnanohjauksesta tuli sittemmin 
psykologiprofession muotoutumiselle tärkeä ala.16 

Maailmansotien välisen ajan Suomessa psykotekniikan sinänsä 
vähäiset käytännön sovellukset liittyivät kuitenkin paljolti insinöörien 
pyrkimykseen määritellä ja vahvistaa yhteiskunnallista asemaansa. 
Teknisen asiantuntemuksen oli määrä kattaa myös ihmisvoiman käyttö 
tuotannollisessa toiminnassa. Insinööritiedon ala haluttiin laajentaa 
ihmiselämän fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseenkin ainekseen. Nä-
kökulmana oli teollisen työprosessin kontrolli, ja tämä määriteltiin 
osaltaan kasvatukselliseksi tehtäväksi. Samalla kun kontrollin ja kasva-
tuksen ongelmia ja ratkaisuja tieteellistettiin, ongelmien ja ratkaisujen 
määrittely oli poliittista kamppailua.    

   
Reaktionääri modernismi 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen rationalisointi-ideologia läpäisi 
keskenään taistelleita poliittisia suuntauksia. Kansainvälinen työväen-
liike jakautui maailmansodan ja Venäjän vallankumouksen yhteydessä, 
mutta niin sosiaalidemokraateille kuin kommunisteille sosialismi 
tarkoitti todellista taloudellista rationaalisuutta, sosiaalista harmoniaa 
ja eheää persoonallisuutta. V. I. Leninille Taylorin oppi tieteellises-
tä työorganisaatiosta oli kapitalismin saavutus, joka piti valjastaa 
proletaarisen vallankumouksen ja sosialismin voimaksi. Kansainliiton 
yhteyteen vuonna 1919 perustettu Kansainvälinen työjärjestö (eng-
lanninkieliseltä lyhenteeltään ILO) asetti maailmanvallankumousta 
vastaan kansainvälisen sosiaalipolitiikan, johon se kytki myös rationa-
lisointiliikkeen edistämisen. ILO:n ideologian mukaan taloudellisen 
tehokkuuden, sosiaalisen kiinteyden ja työntekijäin oikeuksien hyvää 
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kehää tuki työntekijäin ja työnantajain edustus  sosiaalipolitiikassa ja 
rationalisoinnissa. 1930-luvulla natsi-Saksan työpoliitikot puhuivat 
erityisen äänekkäästi ihmisen keskeisyydestä tuotannon tärkeimpänä 
voimavarana ja työntekijäin psykologisen käsittelyn merkityksestä 
osana saksalaista ”suoritusyhteisöä” (Leistungsgemeinschaft).17

Amerikkalaistutkija Jeffrey Herf kutsuu ”reaktionääriksi moder-
nismiksi” sellaista tapaa ajatella teknologian, kulttuurin ja politiikan 
suhteita, joka vaikutti vahvana Weimarin Saksan oikeistovirtauksissa 
ja natsi-Saksan valtaideologiassa. Ajattelutapa sovittti yhteen  toisaalta 
saksalaiseen nationalismiin kuuluneet antimodernistiset, romanttiset 
ja irrationalistiset ideat, toisaalta tavoiterationaalisuuden vahvimman 
ilmentymän, modernin teknologian.18 Sovittamisessa hyödynnettiin 
usein vanhaa saksalaista erottelua, jossa asetettiin vastakkain henkinen 
kulttuuri ja hengetön sivilisaatio. Näin teki omalla tavallaan ”maa-
ilmanhistorian morfologian” kuvaaja Oswald Spengler esittäessään 
sivilisaation kulttuurin viimeisenä vaiheena ennen perikatoa. ”Reak-
tionääreihin modernisteihin” kuuluivat lukuisat saksalaiset insinöörit, 
jotka halusivat sovittaa yhteen tekniikan ja nationalistisen kulttuurin. 
Tässä produktivismi ja antisemitismi sulautuivat toisiinsa. Saksalai-
suus merkitsi luovaa tuotantoa ja käyttöarvoja, juutalaisuus loismaisia 
markkinoita ja vaihtoarvoja.19

Kurjen ajattelu voidaan perustellusti liittää ”reaktionääriin mo-
dernismiin”. Käsitteen alkuosaa vastasi erityisesti hänen pitkään kir-
joittamansa Tekniikka-teoksen loppupuoli, jonka kriitikot tiesivät 
valmistuneen viimeisenä. Monet kulttuurisen modernisoitumisen 
piirteet olivat pahoittaneet hänen mielensä. Maalaustaiteen ja kuvan-
veiston tuotokset olivat käyneet ”sairaalloisen mielettömiksi”, mu-
siikkia hallitsivat ”muutenkin ylijännittynyttä hermostoa kiihottavat 
sävelmät”, kirjallisuus tulvi ”sosiaalista lokaa ja seksuaalipatologista 
saastaa”. Puolueitsekkyys teki yksilöistä laumaihmisiä, jotka uhrasivat 
vakaumuksensa puolueelleen ja kunnianhimolleen. Siveyskäsitteet 
olivat kauttaaltaan höltyneet. 

Oli kuitenkin toivoa. Uskonnollis-siveellinen maailmankatsomus 
tarjosi ”keskittävän periaatteen”, joka kohottaisi ”valtioaatteen” puo-
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lue- ja erikoisetujen yläpuolelle (s. 161). Taistelussa rappiota vastaan 
tärkeä tehtävä oli mieskulttuurin täydennykseksi itsensä ymmärtävällä 
naiskulttuurilla. Se palveli myös ihmisvoiman käytön rationalisointia. 
Pyrittäessä ”ihmismateriaalin” säästämiseen oli huolehdittava, että nai-
sen tehtävä suvunjatkajana toteutui mahdollisimman ”ekonomisesti” 
eli ”vähimmällä mahdollisella voimainkulutuksella ja mahdollisimman 
suurin tuloksin” (s. 165). Uusi ”intensiivinen ihmisekonomia” vaati 
naiselta sivistystä, itsenäisyyttä ja itsetietoisuutta ja mahdollisti myös 
ammatin yhdistämisen äitiyteen. Naisen oli soveliasta karttaa ”mekaa-
nista ja abstraktista työtä” ja antautua aloille, joiden taitoja tarvittiin 
myös perheenäidin työssä. Yhteiskouluaate soti tätä elämänjärjestystä 
vastaan. 

Perusasia oli työn kunnian oivaltaminen. Siihen auttoi työnan-
tajien huolenpito työväestään. Työväkensä mallikelpoisella kohtelulla 
suomalaiset työnantajat olivat osoittaneet kykenevänsä ”uhrautuvasti 
ja oikein käyttämään sen varallisuuden, jonka he kyvykkyydellään, 
uutteruudellaan ja vastuuntuntoisella, koko isänmaata hyödyttävällä 
toiminnallaan ovat kyenneet vuosien vieriessä keräämään”. Kun työläi-
set kiinnittyivät ”vakituisesti kiitollisuuden tuntein tehdaslaitokseen”, 
työ kohosi ”elävän vastuunalaisuuden pohjalle”. Tällöin työläiset eivät 
enää toivoneet pikaista pääsyä eläkkeelle, sillä he oppivat ”luottamaan 
omiin voimiin eikä hemmotellen turvautumaan aina heti yhteiskunnan 
apuun” (s. 201–208). 

Työntekijäin tuli ”uudestaan oppia osoittamaan horjumatonta 
tunnollisuutta ja uskollisuutta kaikissa vähäisimmissäkin tehtävissä, 
elävää kunniantuntoa ja epäitsekästä kuria, sellaisina kuin nämä ritaril-
liset ominaisuudet esiintyivät menneitten aikojen käsityöläisissä”. Tässä 
piili ”jaloa työnaateluutta ja -pyhyyttä, jonka edessä työnvapauden 
turvaamisen täytyy voimistua ja työrauhan rikkomisten voimattoma-
na herpaantua.” (s. 221–222)  Kurki rakensi näin kuvan muinaisten 
käsityöläisten suhteesta työhönsä ja asetti sen sellaista työorientaatiota 
vastaan, jota sittemmin 1900-luvun lopulla arvosteltiin ”palkkatyö-
läismentaliteettina”. Palkkatyöläisen piti suhtautua työhönsä ikään 
kuin se olisi hänen omaa itsenäistä työtään.
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Kuva traditionaalisesta yhteisöllisyydestä ja elämänpiirin eheydestä 
selvensi kontrastina kulttuurisen modernisaation tuomaa rappiota. Se 
oli kuitenkin myös myyttinen kuva länsimaisen kulttuurin alkuperästä 
ja olemuksesta, joka voitiin ja piti elvyttää sosiaalisen harmonisoinnin 
ja taloudellisen rationalisoinnin yhdistäväksi ”hengeksi”. Kullakin oli 
oma paikkansa ja tehtävänsä luomakunnan järjestyksessä. Länsimainen 
kulttuuri oli ruokkinut tätä järjestystä kumoavia voimia – ennen muuta 
juutalais-kommunistista ateismia ja värillisten rotujen muodostamaa 
väestöllistä ja taloudellista uhkaa – ja heikentänyt omaa vastustusky-
kyään. Näin se oli luonut edellytykset perikadolleen, jota Spengler ”on 
kaameasti ennustanut” (s. 242). Kurki ei kuitenkaan halunnut pitää 
perikatoa väistämätöttömänä, vaan kävi pahaa vastaan moraalin ja 
tieteen yhdistävällä kasvatusohjelmalla. Työvoiman valikoinnin tiede, 
psykotekniikka, auttoi kutakin oivaltamaan oman paikkansa säädetyssä 
elämänjärjestyksessä ja samalla muun tekniikan rinnalla säästämään 
ihmisvoimaa ja tehostamaan tuotantoa.

  
Perifeerinen avantgardismi

Kurjen kuvaukset menneestä maailmasta, arvokkaista perinteistä ja 
rappioilmiöistä perustuivat muita kuin Suomen oloja käsitelleeseen 
kirjallisuuteen. Kaikki Tekniikka-kirjaa lueskelleet konservatiivitkaan 
eivät tunnistaneet havaintopiiristään kuvataidetta, jota olisivat teok-
sen kertomalla tavalla hallinneet kubistiset, dadaistiset ja futuristiset 
töherrykset20. Suositellessaan, että teollisuutta oli alettava sijoittaa 
maaseudulle eikä suurkaupunkeihin, Kurki jätti mainitsematta, että 
Suomessa johtava teollisuudenala, puunjalostusteollisuus, oli suuressa 
määrin sijoittunut maaseudulle. Vedotessaan muinaisten käsityöläisten 
työn iloon ja kunniaan Kurki ei selvästikään puhunut Suomesta vaan 
paljon vanhempien ja vahvempien kaupunkien ja ammattikuntien 
maista.

Myyttinen eurooppalainen käsityöläinen ei tarjonnut samoja 
poliittisen ajankohtaistamisen mahdollisuuksia kuin myyttinen suo-
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malainen vapaa talonpoika. Maalaisliitto asettui vuonna 1937 edus-
kunnassa Tekniikka-kirjaan kohdistetun moitteen kannalle, mitä saattoi 
helpottaa, että suurkaupungin kritiikissään Kurki ei sittenkään soitellut 
niitä kieliä, jotka olisivat vedonneet talonpoikaisen Suomen rakentajiin.

Sanomassa oli kuitenkin paljon sellaista, mikä saattoi herättää vas-
takaikua lukijoissa. Suuri osa talonpoikaista ja porvarillista kansanosaa 
ajatteli ja suomalais-kansallinen oppisivistyneistö opetti, että suurkau-
punki oli turmeluksen pesä. Siinä, miten Kurki halusi tukahduttaa 
palkkatyön kollektiivisuuden uhat oman yksilöllisen työn eetoksen 
alle, oli samaa kuin suomalaisen yhteiskuntapolitiikan päälinjassa 
vuoden 1918 sisällissodan jälkeen. Talonpoikaista Suomea rakentanut 
yhteiskuntapolitiikka, keskeisenä poliittisena voimanaan maalaisliitto, 
tähtäsi itsenäisten pienviljelijöiden kerrostuman laajentamisen. ”Yhteis-
kuntarauhaa palautettaessa” itsenäisen talonpojan oma työ asetettiin 
ideologisesti kollektiivista palkkatyötä vastaan. Näin tapahtui osaltaan 
taistelussa siitä, samastuisiko laaja pienviljelijä-työmiesten kerrostuma 
talonpoikaiseen kansaan vain työväkeen, asutuskeskusten työväestön 
liittolaiseksi.21 

Mitenkään erikoista ei ollut sekään, että kaupungistumisen kritiik-
ki yhdistyi rationalisointioppien edistämiseen. 1930-luvun alun lama 
vei monet pitkäaikaiseen ahdinkoon, mutta useille niistä, jotka hyötyi-
vät laman jälkeisestä taloudellisesta noususta, 1930-luvun jälkipuolen 
Suomi oli melko uudenaikainen ja uudenaikaistuva, pysyvästi maa-
seutu- ja maatalousvaltainen maa. Rationalisoinnin puolestapuhujat 
vetosivat mielellään kansallisen yhteishyvän kehään, jolla maatalous ja 
teollisuus – eri tavoin niin vientiteollisuus kuin kotimarkkinateollisuus 
– edistivät toistensa modernisoitumista.22 Modernisoinnin esteinä ei 
ollut pitkäaikaisen kaupunkikulttuurin luomia traditioita. Tämä op-
timismi sävytti esimerkiksi Alvar Aallon funktionalistisia pyrkimyksiä 
maaseudun ja kaupungin rajan häivyttämiseen.23 

Kurjen vierasperäinen ongelmankuvaus liittyi kuitenkin myös 
pitkään linjaan, jota voi kutsua perifeerisen maan oppineen eliitin 
avantgardismiksi. Oli tarkattava edistyneimmiksi katsottujen maiden 
oloja ja ennakoitava kotoisia kysymyksiä ja vastauksia.  Oli otettava 
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oppia teollisen modernisaation keskusmaiden ongelmista, ratkaisuista 
ja virheistä. Tätä vaati ohjelmallisesti jo fennomaanijohtaja Yrjö Kos-
kinen Työväen-seikka -kirjoituksessaan Kirjallisessa Kuukauslehdessä 
vuonna 1874.

Teollisen työn rationalisoinnin alalla oppien maahantuonnin 
ja niiden laajan soveltamisen välillä oli pitkä aika. Tämä päti niin 
taylorismiin kuin työpsykologiaan. Geologiprofessori Jakob Johannes 
Sederholm ryhtyi levittämään Suomessa scientific managementin sano-
maa jo ensimmäisen maailmansodan alla, kärkijoukossa Pohjoismais-
sa, vieläpä Euroopassakin.24 Myös Rosenqvist/Kurki oli työntieteen 
kansainvälisen kehityksen tasalla ajaessaan Suomeen psykologisen 
testauksen ja ammatinvalinnanohjauksen aatetta 1920-luvun alussa. 
Niin Sederholm kuin Kurki olivat vakuuttuneita siitä, että heidän op-
piensa laajan soveltamisen aika oli juuri käsillä. Aika tuli kuitenkin vasta 
toisen maailmansodan jälkeen. Opin ja sen soveltamisen pitkän välin 
lisäksi tässä ilmeni  toinen suomalaiselle modernisaatiolle tyypillinen 
piirre. Oppi ja sen kritiikki saivat käytännön merkitystä yhtä aikaa ja 
toisiinsa liittyneinä. Työpsykologia ei noussut Suomessa pehmeänä 
vastauksena sitä ennen taylorisoitujen työorganisaatioiden ongelmiin, 
kuten Kurki edellytti monien myöhempien työpsykologian kehityksen 
yleisesitysten tapaan. Tayloristisia ja työpsykologisia menetelmiä otet-
tiin Suomessa käyttöön toisen maailmansodan jälkeen osana samaa 
työn rationalisoinnin, työnjohdon koulutuksen ja työterveystoiminnan 
organisoinnin vaihetta.25

Rationalisointiopit saivat kuitenkin jo maahantuontinsa vaiheessa 
käytännön sovelluksistaan suhteellisen riippumattomia merkityksiä. 
Oppien omaksuminen avasi ja laajensi modernisaation odotushori-
sonttia. Poliittista taistelua käytiin paljolti ennakoidun tulevaisuuden 
termein ja projisioimalla tulevan ennakointeja nykyisen kuviksi. 
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Työnjohtajan luotettavuus

Kurkea tuki hänen vuoden 1936 kirjansa nostattamassa kiistassa mui-
den muassa Suomen Työnantajain Keskusliitto STK. Sen toimistossa 
laadittiin porvarillisille lehdille kiertoartikkeli Kurkea soimanneita so-
sialisteja vastaan.26 Kirjan auvoinen kuva suomalaisista tehdasyhteisöistä 
vastasi suurteollisuuden työnantajaideologiaa, jota voidaan luonnehtia 
henkilökohtaisia siteitä korostaneen paternalismin ja asiaperusteisia 
hierarkioita korostaneen funktionalismin yhdistelmäksi. Työnantajalla 
oli tieto työväkensä tarpeista, vastuu niiden tyydyttämisestä ja oikeus 
odottaa vastavuoroisesti tottelevaisuutta. Samalla kunkin kuului täyttää 
omaa, rationaalisesti määriteltyä tehtäväänsä niinikään rationaalisesti 
arvioitujen kykyjensä mukaan ja vastata yksilöllisesti tehtävästään. 
Auktoriteetti perustuisi faktoihin ja tekniikoihin. Nämä molemmat 
puolet olivat läsnä siinä, millaisin ideologisin latauksin suomalaiset 
teollisuusyhtiöt, erityisesti puunjalostusteollisuuden yritykset, ratkoivat 
1930-luvulla työvoiman hankinnan, käytön ja uusintamisen ongelmia 
ja muovasivat hallitsemiaan tehdasyhteisöjä.27

Taistelu työsuhteiden järjestämisen periaatteista kiihtyi, kun 
ammattiyhdistysliikkeen asemaa vahvistivat taloudellinen noususuh-
danne ja poliittinen käänne, punamultahallituksen muodostaminen 
maaliskuussa 1937. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto SAK 
kamppaili entistä määrätietoisemmin työehtosopimusperiaatteen puo-
lesta ja vetosi muiden Pohjoismaiden esimerkkiin. Työnantajajärjestöt 
joutuivat kehittelemään aikaisempaa periaatteellisempia perusteluja 
työehtosopimusten vastustukselleen. Ammattiyhdistysliikkeen po-
liittinen epäluotettavuus kuului koko ajan argumentteihin, mutta 
menetti tehoavuuttaan. Kun STK vuonna 1937 tehosti työehtoso-
pimuksia torjunutta kansanvalistusta, keskeistä sanomaa oli paitsi 
työehtosopimusten haitallisuus myös niiden tarpeettomuus Suomen 
oloissa. Todisteina vedottiin työlainsäädännön tarjoamaan turvaan ja 
väitettiin, että suomalaistyönantajat olivat sosiaalisessa vastuuntunnos-
saan ohittaneet vaiheen, jossa työehtosopimukset olisivat saattaneet 
tulla kyseeseen.28
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Työsuhteista käytyyn kamppailuun liittyi osaltaan työnjohtaja-
koulutus. Työnjohtajien valtaosa oli aiempia ammattityömiehiä, jotka 
olivat nousseet esimiehiksi käytännön kokemuksen pohjalta. Aukto-
riteetissa työntekijöihin päin ja lojaalisuudessa työnantajaa kohtaan 
oli toisinaan toivomisen varaa. Vuonna 1922 perustettu Ammattien-
edistämislaitos järjesti yhteistyössä työnantajaliittojen kanssa lyhyitä 
työnjohtajakursseja vuodesta 1927. Ensimmäiset olivat konepajojen 
työnjohtajille, ja pari vuotta myöhemmin seurasivat puunjalostuste-
ollisuuden työnjohtajien kurssit. Helmi-maaliskuussa 1937 Ammat-
tienedistämislaitoksessa järjestettiin ensimmäiset yleiset teollisuuden 
työnjohtajakurssit, viidentoista työpäivän mittaiset. Ennen toista 
maailmansotaa saatiin järjestetyksi viidet kurssit sekä talvisodan ja 
jatkosodan välillä kuudennet.29 

Työnjohtajakurssien luennoitsijoihin kuului insinööri Urho Pel-
tonen (1893–1950), Tukholman 1912 ja Antwerpenin 1920 keihään-
heiton olympiamitalisti, joka palkattiin vuonna 1936 Suomen Ratio-
nalisoimistyön Edistämisyhdistyksen asiamieheksi. Tässä tehtävässä 
Peltonen kirjoitti useita työ- ja yritysorganisaation rationalisointia 
käsitteleviä kirjoja. Vuonna 1939 julkaistiin hänen kirjansa Työsuhde. 
Teollisuustyöväen kohtelu, huolto ja palkkaus. 

Edellisvuonna Peltonen oli tehnyt kauppa- ja teollisuusministeriön 
apurahalla kuukauden opintomatkan Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan. 
Kansallissosialistisen Saksan työpoliittinen sanasto kantautui hänen 
kirjaansa. ”Työn kauneus (”Schönheit der Arbeit”) on muuttunut rea-
liteetiksi, tosiasiaksi”, kun tottumaton työmies oppii oikean työtavan 
työntutkimusten ja niihin perustuvan opetuksen avulla. Rationalisoin-
nista rakentui myös sosiaalisen sovun ja materiaalisen menestyksen 
kehä: ”Onnellisemmat olot synnyttävät taas uutta voimaa ja uutta 
työtä ”Kraft durch Freude”) ja sitä tietä uutta varallisuutta.” (s. 14) 
Kraft durch Freude oli Saksalaisen työrintaman (Deutsche Arbeitsfront) 
alainen hallinto-organisaatio, jonka päähuomio kohdistui työntekijäin 
vapaa-aikaan. Yksi sen virastoista oli Schönheit der Arbeit, joka keskittyi 
”saksalaisen suoritusyhteisön” vahvistamiseen työympäristön esteettisen 
ja hygieenisen kohentamisen avulla.30 
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Monet muutkin ihailivat saksalaisen rationalisoinnin henkeä, 
eikä tämä vaatinut viehtymistä natsi-Saksan poliittiseen järjestelmään. 
Insinöörien oli helppoa jättää rationalisointi-ideologian poliittiset 
yhteydet sivummalle. Kansainvälisiä vaikutteita voitiin myös sujuvasti 
sulauttaa yhteen. Ruotsin teollisuusliitto perusti työnjohtajaopiston 
Tukholmaan vuonna 1930, ja suomalaisen työnjohtokoulutuksen 
puolestapuhujat hankkivat virikkeitä vierailemalla tässä opistossa ja 
myös kutsumalla sen johtajan Gösta Ekelöfin luennoimaan Helsinkiin 
vuonna 1938. Ammattienedistämislaitoksen johtaja Väinö Valkola 
suomensi soveltuvin osin Ekelöfin kirjoittaman työnjohdon oppikir-
jan. Ruotsissa työelämän suhteet olivat toisella tolalla kuin Suomessa, 
mutta tämä ei estänyt sitä, että työnjohtajakoulutuksen käytännön 
esikuvat haettiin ensi sijassa Ruotsista ja kaukaisemmat opitkin usein 
Ruotsin kautta.31

Työnjohto demokraattisessa yhteiskunnassa

Kansakoulunopettaja Vilho Aukusti Niininen (1896–1980) kävi Tuk-
holman kursseilla tammikuussa 1938 Ammattienedistämislaitoksen 
stipendin turvin. Niininen oli valmistunut Sortavalan seminaaris-
ta vuonna 1922 ja työskennellyt sen jälkeen opettajana Kärkölässä, 
Tammelassa, Laihialla, Vaasassa ja vuodesta 1934 lähtien Helsingissä. 
Kansakoulunopettajan tehtävänsä ohessa hän perehtyi yhteiskuntaelä-
män pedagogisiin ja psykologisiin kysymyksiin ja pääsi opettamaan 
kasvatusoppia ja sielutiedettä Ammattienedistämislaitoksen työnjohta-
jakursseille. Tukholman kurssi antoi oppia ja innoitusta. Helmikuussa 
1942 Niininen sai valmiiksi kirjan Sielutieteelliset ja kasvatusopilliset 
näkökohdat työnjohdossa, ja Otava julkaisi sen Ammattienedistämis-
laitoksen ammattikirjoja -sarjassa. 

Niininen ei viitannut Kurkeen eikä maininnut tämän teoksia 
lähdeluettelossaan, jonka kirjallisuutta hän suositteli lukijoilleen. 
Uusinta suomalaista kirjallisuutta luettelossa edustivat Eino Kailan 
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Persoonallisuus, joka oli ilmestynyt vuonna 1934, sekä Ester Hjeltin 
Praktisk psykologi i samhällslivet (1938) ja Urho Peltosen Työsuhde 
(1939). Kretschmer luonnetyyppeineen, Foerster moraalikasvatus-
oppeineen ja monet muut Kurjen auktoriteetit olivat merkityksellisiä 
myös Niiniselle. Lähinnä Ruotsin kautta hän oli tutustunut amerik-
kalaisiin ihmistuntemus- ja ihmissuhdeoppeihin, joskaan kirjaan ei 
sisältynyt erityistä ihmissuhdekoulukunnan kuvausta. Kuten Kurki, 
myös Niininen arvosteli taylorismia: 

 Taylorismi tekee ihmisestä eräänlaisen työkoneen tai koneenosan, 
erittelee työn pieniin sieluttomiin osiin, niin pieniin, että kuka 
maallikko tahansa kykenee työsuorituksen tekemään alati toistuvana 
samanlaisena liikkeenä. Se ei kysy, onko työläisellä henkistä puolta 
olemassakaan, eikä se kysy, viihdytkö sinä työssäsi. (s. 91) 

Psykotekniikkaa asiantuntevasti soveltamalla erilaiset ihmiset ja erilaiset 
työtehtävät voitaisiin sovittaa yhteen tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Kaiken aikaa oli kuitenkin otettava huomioon työntekijän ruumiil-
lis-sielullinen monimutkaisuus ja riippuvaisuus niin rauhastoimintojen 
vaihteluista, työympäristöstä kuin työn ulkopuolisista kokemuksista. 
Tähän saakka Niinisen ajatus kulki samaan suuntaan kuin Kurjen. 

Kurjen tavoin Niininen sijoitti työntekijäin sielun ja mielen on-
gelmat laajoihin historiallisiin ja yhteiskunnallisiin yhteyksiin. Hä-
nen kuvaamassaan yhteiskunnassa tyytymättömyys ja ristiriidat eivät 
kuitenkaan olleet kulttuurisen rappion tai poliittisen kiihotuksen 
tulosta, vaan liittyivät taloudellis-sosiaalisiin rakenteisiin. Niininen 
kirjoitti porvariluokan ja työväenluokan luokkataistelusta. Yhteiskun-
taluokat olivat ”psykologisia kokonaisuuksia” taloudellisten suhteiden 
asettamissa rajoissa. Luokkataistelun merkitystä ei tehnyt tyhjäksi se, 
että Marx oli yliarvioinut sen kansainvälisen luonteen ja sivuuttanut 
kansakuntien ja rotujen vastakohdat. Työnjohtaja kohtasi työväen 
luokkatietoisuuden työmaalla siinä, miten joukot muodostuivat ja 
toimivat. Joukot olivat tilapäisiä tai järjestäytyneitä. Järjestäytynyt 
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joukko – työntekijäin järjestäytyminen ammattiosastoonsa – edisti 
työmaan toiminnan järkevyyttä mutta lisäsi samalla työnjohtajan 
taitamattomuudesta johtuvien vakavien konfliktien mahdollisuutta. 

Niinisen näkemys työntekijäin joukkotoiminnasta ja järjestäy-
tymisestä poikkesi suuresti Kurjen käsityksistä ja myös siitä työnan-
tajalinjasta, jota tukemaan suomalaiset työjohtajakurssit oli aloitettu. 
Hänen esityksestään näkyivät Tukholman opistosta saadut opit, joiden 
mukaan työnjohtajien tietojen ja taitojen oli vastattava yhteiskunnan 
ja työelämän demokratisoitumista. Niinisen näkemykset kuvastivat 
kuitenkin myös suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtunutta muutosta. 
Sielutieteelliset ja kasvatusopilliset näkökohdat työnjohdossa valmistui 
jatkosodan alkuvaiheessa. Talvisodan aikana STK ja SAK olivat saa-
neet aikaan yhteisen julkilausuman, jossa ilmoitettiin keskinäisten 
neuvottelusuhteiden solmimisesta ja tunnustettiin ”vapaan järjestetyn 
toiminnan merkitys yhteiskunnassa”. Tämä sittemmin tammikuun 
kihlaukseksi nimetty julkilausuma ei vielä merkinnyt työehtosopimus-
periaatteen toteutumista, vaan se tapahtui vasta jatkosodan jälkeen, 
sodan loppuvaiheessa solmitun ns. yleissopimuksen pohjalta ja osana 
sodanjälkeistä poliittista käännettä. Joka tapauksessa tammikuun 
kihlaus sekä sotatalouteen liittynyt eri väestöryhmiä edustaneiden 
järjestöjen osallisuus vahvistivat ammattiyhdistysliikkeen legitiimiyttä 
kansallisesti ja paikallisesti.

Jatkosodan jälkeiseen poliittiseen käänteeseen tempautui myös 
opettaja Niininen. Hän liittyi uuteen poliittiseen voimaan, kom-
munistien ja vasemmistososialistien perustamaan Suomen kansan 
demokraattiseen liittoon SKDL:ään. Yliopisto-opinnoilla pedagogista 
pätevyyttään täydentänyt Niininen valittiin vuonna 1946 Jyväskylän 
kaupungin kansakoulujen tarkastajaksi, ja tästä tehtävästä hän jäi eläk-
keelle vuonna 1964. Kansakouluntarkastajien joukossa hän oli sodan 
jälkeen ainoa kansandemokraatti. Hän toimi vuosina 1946–1950 
istuneen Kansakoulun opetussuunnitelmakomitean jäsenenä ja koetti 
edistää vuonna 1945 julkaisemansa kirjasen Kasvatus- ja koulukysymys 
demokraattisessa yhteiskunnassa ajatuksia.32 
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Työelämän sielutieteelliset ja kasvatusopilliset ongelmatkin kiin-
nostivat Niinistä edelleen. Hän kävi vuonna 1946 luennoimassa SAK:n 
luottamusmieskursseilla siitä, mitä työläisen ja luottamusmiehen ”tulee 
tietää psykologiasta”.33 Hänen kirjastaan Sielutieteelliset ja kasvatus- 
opil liset näkökohdat työnjohdossa otettiin vuonna 1948 toinen painos. 
Siinä Niininen otti huomioon ”muuttuneet olosuhteet” lisäämällä 
kirjaan luvut ”Nainen työnjohtajana” sekä ”Työnjohto demokraatti-
sessa yhteiskunnassa”. 

Valistusupseeri Rautavaaran työnjohto-opisto

Muuttuneisiin olosuhteisiin vastasivat myös työnantajat. Työnantaji-
en luottamusmiehinä työnjohtajat olivat avainasemassa ”taisteltaessa 
vasemmiston työpaikoilla harjoittamaa hajoittavaa toimintaa vastaan”, 
STK:n johto totesi keväällä 1945, ja siksi heidän käytettäväkseen oli 
annettava ”kaikki ne aseet, joita nykyaikainen koulutus voi antaa”.34 
Teollisuuden Työnjohto-opisto aloitti toimintansa keväällä 1946 ma-
juri Antero Rautavaaran johdolla. Sotavuosien kokemukset pohjustivat 
hänen toimintaansa.    

Sotavuodet eivät olleet vain poikkeuskausi vanhan ja uuden vä-
lillä. Sota-ajan kysymyksenasetteluissa uusi muovasi vanhaa ja vanha 
rakentui uuteen.  Ensiksikin silloin vahvistui näkemys yhteiskunnasta 
työnjaollisena, funktionaalisena kokonaisuutena. Sitä piti ja voitiin 
tietoisesti suunnitella ja ohjata. Sodankäynnin ja sotatalouden vaati-
mukset vahvistivat käsitystä rationalisoinnista elintärkeänä kansallisena 
tehtävänä. Toiseksi yksilöiden sovittaminen ja sopeuttaminen tämän 
kokonaisuuden tehtäviin koettiin uudella tavalla pakottavaksi ongel-
maksi. Usein yhdenmukaistamisen ajaksi kuvattu sota-aika johti huo-
mion yksilöiden erilaisuuden käsittelyyn ja moninaisiin luokituksiin 
niin kaloritarpeen, suorituskyvyn kuin poliittisen luotettavuudenkin 
mukaan. Ihmismielen hallintaa ja siinä yksilöllisten eron vaarinottoa 
vaativat sota-aikana myös propagandatyön ja mielialan valvonnan 
tarpeet.



290 – Kari Kantasalmi ja Mauri Nest (toim.) 

Rationalisoitavan yhteiskunnan ja sopeutettavan yksilön lisäksi 
sota-aikana hahmottui kolmas ongelmataso. Etenkin sotilaselämän 
kokemukset johtivat kansallisten ongelmien määrittelijöiden ja rat-
kojien huomion ilmiöihin, joissa ei ollut kyse vain yhteiskunnallisten 
funktioiden ja erilaisten yksilöiden yhteensovituksesta. Ongelmaksi tuli 
”kolmas” yksilön ja yhteiskunnan välissä, erityinen sosiaalinen sfääri. 
Sekä organisaatioiden tehokkuus että niiden kiinteys näyttivät vaativan 
sen huomioonottoa. Yksilön ja yhteiskunnan välissä ja muodollisten 
organisaatioiden alapuolella tapahtuva sosiaalinen ryhmänmuodostus 
oli otettava huomioon myös mielialan muokkauksessa ja valvonnassa. 

Antero Bertel Rautavaaralla (1905–1986) oli tästä kokemus-
ta. Vuoden 1943 lopulla rannikkotykistöupseeri sai komennuksen 
Päämajan valistustoimiston päälliköksi. Esko Salminen toteaa rinta-
majoukkojen valistustoimintaa ja mielialojen ohjausta käsittelevässä 
väitöskirjassaan, että uusi päällikkö osoittautui ”omaleimaiseksi joh-
tajaksi, joka ei pelännyt erimielisyyksiä esimiestensä kanssa, jos hän 
tunsi olevansa oikealla linjalla”. Rautavaaraa innoittivat Akateemisen 
Karjala-Seuran tavoitteet, ja hänen mielestään, kuten Salminen tii-
vistää, ”AKS:n perustotuudet tuli jokaisen suomalaisen omaksua 
testamentiksi tuleville polville”.35 

Jo nuorena miehenä Rautavaara oli kiinnostunut siitä, miten 
ihmiset sitoutetaan toimimaan organisaation tavoitteiden mukaises-
ti.  Ollessaan reservinupseerikokelaana Terijoelle sijoitetussa polku-
pyöräpataljoonassa hän vuonna 1926 kehitteli pataljoonan sotilaiden 
rajakasteen. Seremoniaan sisältyi kastaminen Rajajoessa ja jumalanpal-
velus Kivennavan kirkossa. Kullekin kastetulle annettiin todistus, jonka 
tunnuksena oli ”Päin ryssiä ain’ se on tahtomme vain”. Todistuksen 
mukaan ”täysiveriseksi rajasissiksi” vihitty ymmärsi, että ”vainolainen 
pääsee Suomeen vasta pyörämiehen haudan yli”.  Rajakastetodistuksen 
numero yksi sai idean keksijä.36 

Päämajan valistustoimiston päällikkönä 1943–1944 Rautavaara 
koetti kohottaa valistustyön arvostusta ja korosti upseerien psykolo-
gisten taitojen osuutta mielialojen muokkauksessa. Valistusupseerien 
käsikirjastoon kuului isänmaallista, antibolsevistista ja viihteellistä 
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kirjallisuutta sekä yksi psykologinen teos, nimittäin Niinisen Sie-
lutieteelliset ja kasvatusopilliset näkökohdat työnjohdossa. Jatkosodan 
loppuvaiheessa, elokuussa 1944, Rautavaara riitautui esimiehensä, 
Päämajan tiedotusosaston päällikön Kalle Lehmuksen kanssa siinä 
määrin, että hänet erotettiin valistustoimiston päällikön tehtävästä.37 

Sodan jälkeen Rautavaara teki jonkin aikaa valistustyötä Tapa-
turmantorjuntayhdistyksessä, kunnes hänet kutsuttiin Teollisuuden 
Työnjohto-opiston rehtoriksi. Hän käynnisti ensimmäisen kurssin 
keväällä 1946 ja johti opistoa vuoteen 1970. Edellisvuonna nimi 
muutettiin Johtamistaidon Opistoksi. Opetusneuvoksen arvon Rau-
tavaara sai vuonna 1954.38

Työnjohtajia tarvittiin sodan jälkeen entistä enemmän, nopeim-
min sotakorvausteollisuuteen. Samalla työntekijäin kollektiivisen 
voiman nousu asetti työnjohdolle uusia vaatimuksia. Kuvatessaan 
vuonna 1959 työnjohto-opiston syntytaustaa Rautavaara totesi, että 
työnantajien aiempi ”merkittävä ase” alaistensa johtamisessa oli ollut 
työpaikan menetyksen uhka mutta ase tylsyi sodan jälkeen ja oli et-
sittävä uusia.39 Työnjohtajien auktoriteetin ja lojaalisuuden puutteet 
ilmenivät samaan aikaan aiempaa uhkaavammin. Työläiset koettivat 
savustaa epämieluisia työnjohtajia työmailta40, ja työnjohtajat ilmaisivat 
tyytymättömyyttään aiempaa avoimemmin. Syyskuussa 1945 metal-
lialan työnjohtajat ja konemestarit lakkoilivat. Suomen ensimmäinen 
teollisuuden toimihenkilöiden järjestölakko kesti vain muutaman 
päivän, mutta säikäytti työnantajat.41 

Koulutus näytti keinolta vahvistaa työnjohtajien voimantuntoa 
ja luotettavuutta. Työnjohtaja erottui ammattityömiehestä aiempaa 
vähemmän ansiotasoltaan, mutta johtamistaidon korostaminen työn-
johtajan kvalifikaationa vahvisti työväenluokasta erottuvaa, yksilölli-
seen eteenpäin pyrkimiseen perustuvaa statusta.42 

Työnantajapolitiikkaa suunnattiin sovittamaan toisiinsa kahta 
periaatetta, työnantajan työnjohtovaltaa ja työmarkkinajärjestöjen 
neuvottelu- ja sopimussuhteita.  Välittävän periaatteen tarjosi näkemys 
työ- ja tuotantoprosessista eri toimijoiden ja tuotannontekijöiden 
funktionaalisena yhteistoimintana. Tämä näkemys toimi työnantajan 
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työnjohtovallan perusteluna ja edellytti työnantajien ja työntekijöiden 
neuvottelu- ja sopimuskäytännön mieltämistä ja muovaamista tällaisen 
yhteistoiminnan osaksi. Tähän nivoutuivat vanhat ja uudet tavat edis-
tää henkilökohtaista sitoutumista. Yritysyhteisön rakentamiseksi yhä 
useampi yritys perusti oman henkilökuntalehden. Ne loivat me-henkeä 
esimerkiksi perhemetaforaa ahkerasti viljellen. Henkilökuntalehtien 
päivillä vuonna 1948 STK:n sosiaaliosaston päällikkö Tapani Virk-
kunen muotoili ratkaistavan ongelman viileän funktionalistisesti: 
”miten nykyaikainen ihminen, työntekijä, voidaan kiinnittää työhön, 
tuotannon palvelukseen, niin että hän sopeutuu siihen kitkattomasti 
eikä aiheuta häiriöitä ja vaikeuksia.”43

Eturistiriitojen muuntaminen tiedollisiksi ongelmiksi oli yksi tapa 
vastata työnantajan työnjohtovaltaa koetelleisiin haasteisiin. Esimerkik-
si Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiön johto suhtautui tämän mukaisesti 
ammattiosaston vuonna 1947 tekemiin valituksiin. Insinööreille ja 
työnjohtajille oli annettava tietoa työntekijöiden käsittelemisestä. 
Majuri Rautavaara kävi Paraisilla luennoimassa työnjohtopsykologiasta, 
ja ”kuulijoiden lukumäärä oli runsas”.44 

Työnjohto-opit

Teollisuuden Työnjohto-opiston ja samoihin aikoihin perustetun 
Kirjeopisto Tietomiehen opetusmateriaali kuvasti työn, työntekijän 
ja työsuhteiden käsittelemistä rationalisoivan tiedon kysymyksinä. 
1940-luvun lopulla laadittuihin, useimmiten ensinnä Tietomiehen 
opetuskirjeinä julkaistuihin oppikirjoihin kuuluivat Rautavaaran Työn-
johto-oppi, Teknillisen korkeakoulun työpsykologian ja työnjohto-opin 
professorina vuonna 1952 aloittaneen Ohto Oksalan Työn psykologia, 
Teollisuuden Työnjohto-opiston vararehtorin Erkki Mielosen Luon-
neoppi ja Työnopetusoppi, Työterveyslaitoksen puuhamiehiin kuuluneen 
lääketieteen tohtori Martti J. Karvosen Työn fysiologia sekä Teknillisen 
korkeakoulun teollisuustalouden professorin Eino M. Niinen Työn-
tutkimustekniikka sekä hänen johdollaan kirjoitettu Teollisuustalous. 
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Kun taloudellis-teknologista rationaalisuutta, sosiaalista koheesio-
ta ja yksilön psyko-fysiologisten ominaisuuksien hallintaa koetettiin 
edistää yksin ja samoin toimin, soveliasta teoreettista tukea saatiin ns. 
kenttäteoriasta. Kurt Lewin, Hitlerin Saksasta Yhdysvaltoihin paennut 
ryhmädynamiikan tutkija, oli teorian keskeinen kehittelijä, ja Eino 
Kailan ansiosta se sai Suomessa psykologien ja yhteiskuntatieteilijöiden 
keskuudessa suuremman merkityksen kuin muissa Pohjoismaissa. 
Sähkömagnetismia tutkivan fysiikan ”kenttä” laajennettiin ihmisen 
sielunelämän ja sen sosiaalisen kontekstin tarkasteluun. Kenttä koostui 
osien kaikinpuolisista vaikutussuhteista ja jännitteistä, siinä sitoutui 
ja vapautui energiaa, ja yksittäiset tapahtumat olivat aina riippuvaisia 
koko kentästä.   

”Kenttä” esiintyi esimerkiksi Oksalan Työn psykologiassa ja myös 
Rautavaaran Työnjohto-opissa. Käsite avasi näkökulmaa yhteiskunnan 
ja yksilön väliseen sosiaaliseen sfääriin sekä auttoi tunnistamaan ja ar-
vioimaan muodollisesta organisaatiosta erillistä ryhmänmuodostusta. 
Tietomiehen opintokirjeinä vuosina 1949–1951 julkaistu ja sitten 
lukuisina ajantasaistettuina uusintapainoksina luettu Työnjohto-oppi 
samoin kuin Rautavaaran monet muut kirjoitukset käsittelivät näitä 
teemoja, korostivat me-hengen luomista ja nostivat yhteistyön ja 
luottamuksen johtamistaidon keskiöön.45 

Yhteisöllisyyden edistämistä ja ryhmänmuodostuksen hallitsemis-
ta kehystivät kuitenkin tuotantoprosessin tehostamisen ja työntekijäin 
valikoinnin vaatimukset. Näitä Rautavaara pohti muun muassa tapa-
turmantorjunnan yhteydessä. Tapaturmantorjuntayhdistyksestä työn-
johto-opistoon siirryttyäänkin hän edisti aktiivisesti turvallisuustyötä. 
Amerikkalaisten suuryritysten 1900-luvun alussa aloittama Safety First 
-liike oli tuotu ensimmäisen maailmansodan jälkeen Eurooppaan. 
Suomessakin useat teollisuusyritykset ja tapaturmavakuutusyhtiöt 
aloittelivat tätä työntekijöiden ja työnjohtajien kasvatukseen painot-
tunutta toimintaa 1920- ja 1930-luvulla, ja toisen maailmansodan 
jälkeen se laajeni huomattavasti.46 

Työnjohto-opisto selvitteli toiminnan kehittämistä vuosina 1946-
1947 yhteistyössä Työterveyslaitosta valmistelleen Ammattilääketieteen 
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tutkimussäätiön kanssa. Safety First -ideologian mukaisesti Rautavaara 
oli varma, että tehokkuus ja turvallisuus kävivät käsi kädessä. Tämä 
edellytti sekä työnopetusta että psykoteknillisiin testeihin perustuvaa 
työntekijäin valikointia ja sijoittelua.47 Turvallisuuspropagandaakin 
tarvittiin, mutta sen piti perustua huolelliseen psykologiseen harkin-
taan. Kun teollisuustyöstä ei kumminkaan voitu tehdä vaaratonta, 
liiallinen puhe varovaisuudesta vain ärsytti työntekijöitä: ”Terveillä, 
jossain määrin kurinpitoon liittyvillä kasvatusopillisilla menetelmillä 
voidaan työntekijä valmentaa suorittamaan työnsä varovaisesti mai-
nitsematta sanallakaan tuota epäilyttävää käsitettä ’varovaisuus’.”48 

Suomi ei osallistunut USA:n johtamaan Euroopan jälleenraken-
nusohjelmaan, Marshall-suunnitelmaan, mutta amerikkalaiset tehok-
kuusopit englanninkielisine lyhenteineen ja iskusanoineen omaksuttiin 
nopeasti myös suomalaisteollisuuden johtamiskoulutuksessa.49 Yhdessä 
Teollisuuden Työteholiiton kanssa työnjohto-opisto käynnisti vuosina 
1948–1949 Training within Industry (TWI) -ohjelmien mukaisen 
kurssitoiminnan. Virikkeet ja alkuopit tähän teollisuusyritysten si-
säiseen koulutukseen tulivat Yhdysvalloista jälleen pääasiassa Ruotsin 
kautta. TWI-organisaation ohjelmista ensimmäisenä omaksuttiin 
työnopastusohjelma. Toisen TWI-ohjelman, työn ihmissuhdeohjel-
man, mukainen koulutus käynnistettiin työnjohto-opistossa vuonna 
1949, ensinnä insinöörikurssin osana. Vuoden 1950 loppuun men-
nessä TWI-ihmissuhdekoulutusta oli saanut Suomessa noin 1 000 
teollisuuden esimiestä.50 

Kokemukset osoittivat tärkeäksi sovittaa amerikkalaismenetelmät 
”suomalaisen miehen luonnetta” vastaaviksi.51 Amerikkalaisten johta-
misoppien opettaminen ja soveltaminen manifestoi joka tapauksessa 
Suomen länsimaisuutta kylmän sodan maailmassa. Työnjohto-opis-
ton rehtori osallistui suoremminkin kommunismin vastustamiseen. 
Elinkeinoelämän edustajien johdolla vuonna 1952 perustettu säätiö 
Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki koetti vähentää kommunismin kan-
natusta muun muassa ”laboratoriokokeiluksi” kutsutulla hankkeella 
Karkkilassa 1950-luvun puolivälissä. Paikkakunnan punaisuutta yritet-
tiin haalentaa Högforsin tehtaan henkilöstöpolitiikan keinoin, muun 

 Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita – 295

muassa tehdaslehden avulla ja työnjohtajien näkemyksiä selvittämällä. 
Yhdessä yritysjohdon kanssa opetusneuvos Rautavaara osallistui tämän 
sosiaalipsykologisen kokeilun suunnitteluun. Poliittiset tulokset jäivät 
laihoiksi, mutta amerikkalaisperäisen yhteiskuntatieteellisen metodo-
logian juurtumista Suomeen tällaiset hankkeet edistivät.52 

Amerikkalaisten johtamisoppien kehitystä Rautavaara seurasi 
valppaasti myöhemminkin. Vähän ennen eläkkeelle jäämistään hän 
vieraili Yhdysvalloissa, ja tuomisina oli SWOT-analyysi, heikkouk-
sien ja vahvuuksien sekä mahdollisuuksien ja uhkien dikotomioil-
le rakentuva nelikenttä.53 Uhkiin kuuluivat tuona aikana, 1960- ja 
1970-luvun vaihteessa, talouden ja työelämän valtasuhteita jälleen 
kerran kyseenalaistaneet vasemmistolaiset demokratiavaatimukset. 
Työnantajajärjestöt ja niiden koulutuslaitokset ryhtyivät kääntämään 
”yritysdemokratiaa” uhasta mahdollisuudeksi eli työpaikka- ja teh-
dasyhteisön yhteistoimintaa ja työntekijäin sitoutumista edistäväksi 
henkilöstöjohtamiseksi.54   

      
Uuden haasteen pitkä historia

Ihminen uutena haasteena on työelämään liittyvän keskustelun pit-
käaikaisimpia ja pysyvimpiä teemoja. Suomen tapauksessa teeman 
historia kuvastaa osittain perifeeristä avantgardismia. Oppeja tuotiin 
varhain teollisen modernisaation keskuksista, mutta kesti pitkään, 
ennen kuin niitä sovellettiin käytäntöön. Teeman pysyvyys osoittaa 
myös sitä, että työelämässä – sekä pitkäkestoisissa valtarakenteissa että 
nopeissa muutoksissa – on sellaista, mikä on saanut ihmisen näyttä-
mään uudelta haasteelta yhä uudelleen. Haasteen toistuva ”uutuus” 
juontuu kuitenkin myös siitä, että sen poliittis-ideologiset kontekstit 
ja merkitykset ovat muuttuneet. 
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Sodanjälkeisen työnjohtokoulutuksen organisoijat muotoilivat on-
gelman samaan tapaan kuin Aksel Rafael Kurki 1920- ja 1930-luvulla: 
 
 Tähänastinen opetustyö on pakostakin viitoittanut vain yhden 

päämäärän: tekniikan. Sen rinnalle on nyt saatava vähintään yhtä 
tärkeänä tavoitteena kyky ja halu ymmärtää, hallita ja kasvattaa 
ihmistä, tuotannon herkintä tekijää.55 

Psykotekniikan varhaista maahantuojaa ei kuitenkaan luettu enää 
tässä vaiheessa. Hänen mietteiltään maailmanhistoriasta oli murtunut 
poliittinen pohja. Vielä vähemmän oli toisen maailmansodan jälkeen 
syytä muistuttaa, että kansallissosialistisen Saksan työpoliitikot olivat 
julistaneet tavoitteekseen työyhteisön, joka perustuu jäsentensä myön-
teisiin ja luottamuksellisiin suhteisiin, jossa ihminen ymmärretään 
arvokkaimmaksi tuotannontekijäksi ja jossa kannustetaan työntekijäin 
aloitteellisuutta. ”Ihminen työelämän uutena haasteena” nousi epäi-
lyjen yläpuolelle, kun sivuutettiin, että sama vaatimus oli esiintynyt 
aiemmin ja liittynyt muutoin ohitetuiksi ajateltuihin ja tuomittuihin 
historiallisiin yhteyksiin. Vaatimuksessa ihmisen huomioon ottamisesta 
oli vastustamatonta voimaa.  Amerikkalaisiin johtamisoppeihin yh-
distyneenä se legitimoi ”vapaata talousjärjestelmää” maailmassa, jossa 
talous- ja yhteiskuntajärjestelmien kamppailu oli yhteiskunnallisten 
ristiriitojen olennainen ulottuvuus.  
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Professori Matti Peltonen sekä aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitoksen henkilökuntaa 
1980-luvun taitteessa. Vasemmalta yliopettaja Matti Telemäki, professori Matti 
Peltonen, lehtori Aulis Alanen, assistentti Jukka Tuomisto ja tutkimusapulainen Heikki 
Lakkala. Istumassa (vas.) lehtori Terhikki Haapalinna ja toimistosihteeri Ester Jalanto.

Useimmat vapaan sivistystyön vaikuttajat pysyivät loitolla työ- ja ammatti kes-
keisen kasvatuksen edistäjistä. Erityisesti STK:n, Johtamistaidon opiston, Am-
mattikasvatushallituksen ja suurteollisuuden piirissä rakentui omia vai kutt a-
javerkostoja, omia tulkintoja aikuiskasvatuksesta ja omat yhteydet yliopistoon ja 
tutkimukseen. Aikuiskasvatuksen professori ja STK:n koulutusvaliokunnan johtaja 
Matti Peltonen (1929–1988) veteli useimpien verkostojen lankoja ja raivasi 
niille asemia niin koulutusorganisaatioiden kuin koulutushallinnon ja -politiikan 
kentillä. Peltonen toimi aktiivisesti mm. Vapaamuurareissa ja Vapaan koulutuksen 
tukisäätiössä, joka oli työnantajapuolen rahoittama koulutuspoliittinen organisaatio, 
joka pyrki vaikuttamaan suomalaisen koulutuspolitiikan kysymyksiin ja uudistuksiin.
(ks. Heikkinen 2012.)



Aikuiskoulutuksen 
näköaloja 3

Peltosen käynnistämää yhteistyötä elinkeinoelämän ja sen jär jes töjen 
kanssa jatkoi Pekka Ruohotie Suomen ensimmäisessä ammattikasvatuksen 
professuurissa Tampereen yliopistossa.
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LUKU 14

SUUNNITTELUKESKEISEN 

AIKUISKOULUTUSPOLITIIKAN ARKKITEHDIT: 

AULIS ALANEN JA VELI LEHTINEN

Jukka Tuomisto

 

Suunnittelukeskeisen aikuiskoulutuspolitiikan 
tausta ja lähtökohdat

Perinteinen suomalainen maa- ja metsätalousvaltainen yhteiskunta 
muuttuu 1960 -luvulla nopeassa tahdissa – pitkälti sotakorvauste-
ollisuuden ja jälleenrakennustyön sysäämänä –  teollisuus- ja palve-
luyhteiskunnaksi. Seurauksena on väestön voimakas maaltamuutto 
ja yhteiskunnan kaupungistuminen. Maa- ja metsätaloudesta toi-
meentulonsa ansaitsevien määrä putoaa ensimmäistä kertaa alle 50 
prosentin. Muiden Pohjoismaiden – lähinnä Ruotsin – esimerkkiä 
seuraten ryhdytään Suomessakin rakentamaan uudenlaista teollisuus- 
ja hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa koulutuksella on keskeinen asema.

1960-luvun loppu ja 1970-luku on vilkasta koulutuksen suunnit-
telun ja kehittämisen aikaa, jolloin Suomessa siirrytään hyvin hajanai-
sesta ja sosiaalisesti eriarvoistavasta koulutuspolitiikasta keskitettyyn ja 
kokonaisvaltaiseen koulutussuunnitteluun. Koulutukselliseen tasa-ar-
voon tähtäävä peruskoulu-uudistus luo pohjan koko muunkin koulu-
tusjärjestelmän uudistamiselle. Kaikilla koulutusaloilla ja -sektoreilla 
toimivat omat komiteansa ja kehittämisorganisaationsa. Uudistuksilla 
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pyritään vastaamaan ensisijaisesti elinkeinorakenteen ja tuotantotek-
nologian nopeaan muuttumiseen ja sen työvoimalle aiheuttamiin 
uusiin kvalifikaatiovaatimuksiin. Myös työelämän demokratisoitumista 
edistävät uudistukset asettavat työvoimalle uudenlaisia vaatimuksia. 

Alanen erottaa suomalaisen kansansivistystyön /aikuiskasvatuksen 
kehityksessä kolme vaihetta. Hän nimittää ensimmäistä ”myötäilevän 
aikuiskasvatuspolitiikan vaiheeksi” (1920–1969). Tällöin valtiovalta 
pyrkii tukemaan ja myötäilemään vapaan sivistystyön kentältä tulevia 
tarpeita. Zachris Castrén dokumentoi tämän vaiheen perusajatukset 
huolellisesti laatimaansa yhden miehen komiteanmietintöön ”Valtio ja 
vapaa kansansivistystyö” (Castrén 1929). Ajattelunsa ja kehittämiseh-
dotuksensa hän perustaa pitkälti Englannissa 1. maailmansodan jälkeen 
julkaistun Aikuiskasvatuskomitean (Adult Education Committee) lop-
puraportin ajatuksiin (Final Report 1919). Koska toiminnan merkitys 
on suuri niin yksilöille kuin koko yhteiskunnalle, niin valtiovallan 
tulee tukea sitä tietyin ehdoin myös taloudellisesti. Castrénin esittämät 
ajatukset hyväksytään yleisesti suomalaisen vapaan kansansivistystyön/ 
aikuiskasvatuksen peruslähtökohdiksi. Castrénin mietintö on aikuis-
kasvatuksen perusdokumentti aina 1970-luvulle saakka. 

Seuraava käännekohta sijoittuu 1970-luvulle, jolloin suun-
nittelussa siirrytään valtiovallan johdolla tapahtuvaan keskitettyyn 
koulutussuunnitteluun. Kehittämistä pohtimaan asetetaan vuonna 
1971 Aikuiskoulutuskomitea, joka tarkastelee ensimmäistä kertaa alaa 
kokonaisuutena sekä valtakunnallisen koulutuspolitiikan ja -suun-
nittelun olennaisena osana. Alanen (1992) nimittää tätä vaihetta 
”suunnittelukeskeisen aikuiskoulutuspolitiikan” vaiheeksi (1970–1985). 
Sen lähtökohtana on yksityiskohtainen tavoitesuunnittelu, toiminnan 
tuloksellisuutta arvioidaan sen mukaan, miten hyvin asetetut tavoitteet 
on saavutettu. Aikuiskoulutuskomitea laatii kaksi mietintöä ( Kom. 
miet. 1971: A 29; Kom. miet. 1975:28). Ne muodostavat suunnit-
telukeskeisen aikuiskoulutuspolitiikan perusdokumentit ja niillä on 
ollut huomattava vaikutus myös alan myöhemmissä kehittämisvai-
heissa.  Keskitetty- ja suunnittelukeskeinen aikuiskoulutusjärjestelmä 
paisuu 1980-luvun lopulla yli äyräittensä ja usko siihen romahtaa. 
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Alkaa voimakas valtiollisen byrokratian purkaminen ja päätösvallan 
siirtäminen kuntiin ja koulutusorganisaatioiden muille ylläpitäjille. 
Tätä kolmatta vaihetta Alanen nimittää ”markkinaperusteisen aikuis-
koulutuspolitiikan vaiheeksi” (1985–1998) (Alanen 1992; ks. myös 
Sihvonen & Tuomisto 2012). 

Tässä artikkelissa keskitytään suunnittelukeskeisen aikuiskoulu-
tuspolitiikan vaiheeseen ja sen kahteen keskeiseen arkkitehtiin: Aulis 
Alaseen ja Veli Lehtiseen. Lehtinen toimi Aikuiskoulutuskomitean 
(1972–1975) ja Aikuiskoulutuksen kehittämisorganisaation puheen-
johtajana (1979–1981). Alanen toimi puolestaan Aikuiskoulutuskomi-
tean pääsihteerinä (1972–1975) sekä opetusministeriön käynnistämän 
OKELA-projektin1  tutkijana (Alanen 1986). Artikkelissa tarkastellaan 
myös Alasen ja Lehtisen koti- ja koulutustaustaa, heidän työuransa 
kehitystä sekä heidän toimintaansa aikuiskasvatuksen eri tehtävissä. 
Erityisen mielenkiinnon kohteena on Aikuiskoulutuskomitean2  vaihe, 
jolloin he toimivat lähes viisi vuotta hyvin läheisessä yhteistyössä.

 Aulis Alanen: aikuiskasvatuksen tutkija, opettaja, kehittäjä 

Aulis Arvid Alanen syntyy 7.7.1929 Isossakyrössä. Pohjalaisuus on 
olennainen osa hänen persoonallisuuttaan. Hänen isänsä on puuseppä, 
äiti hoitaa kotia ja perhettä, johon kuuluu Auliksen lisäksi myös tytär. 
Alanen on ylpeä pohjalaisuudestaan ja höystää mielellään puheitaan 
pohjalaisilla sananparsilla. Alanen osallistuu nuorukaisena aktiivisesti 
kotipaikkakuntansa Isonkyrön Alapään nuorisoseuran toimintaan. 
Sieltä hän saa ensimmäiset virikkeensä itsensä kehittämiseen ja sivis-
tämiseen. 

1. OKELA-projekti oli opetusministeriön käynnistämä vuoden 1976 opintokes-
kuslain käytäntöön soveltamista selvitellyt useampivuotinen seurantatutkimus. 
Alanen julkaisi tutkimuksen alustavat tulokset 1980 -luvun alussa, loppuraportti 
ilmestyi 1986. 

2. Tiedot Alasen ja Lehtisen toiminnasta Aikuiskoulutuskomiteassa perustuvat 
pääosin Veli Lehtisen haastatteluun 13.2.2006 ja häneltä 30.8.2012 saatuun 
sähköpostiviestiin. Kirjoittaja kävi myös lukuisia epävirallisia keskusteluja Aulis 
Alasen kanssa Aikuiskoulutuskomitean toiminnasta. 
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Maalaispoika Alasen juuret ovat Kyrönjoen varren luonnossa. Pai-
menretkillä Pohjanmaan lakeuksilla hänelle jää aikaa myös lukemiseen. 
Oma äiti, joka ei ollut saanut käydä kouluja, kannustaa poikaa kasvat-
tamaan itseään vaikeuksista lannistumatta. Äitiänsä ajatellen, Alanen 
aina muistutti, että sydämen sivistys on suurin kaikista. Ellei sitä ole, 
millään muullakaan ei ole paljon arvoa. Hän ihailee erityisesti oman 
aikansa pohjalaisia kirjailijoita. Erään kerran kun äiti patistaa poikaa 
syyssateiselle perunapellolle hän tokaisee: ”Ei Artturi Leinosenkaan 
tartte osallistua perunannostoon”. Suomalaista kirjallisuutta Alanen 
seuraa tarkasti koko elämänsä ajan. Suomen kielen ja sananviljely on 
hänen suuri intohimonsa. Hänen ensimmäinen laajempi kirjallinen 
tuotoksensa on Isonkyrön Alapään nuorisoseuran 50-vuotishistoriikki, 
jonka hän kirjoittaa ollessaan 18-vuotias. Hänen viimeinen artikkelinsa 
”Generatiivisuus Eriksonin kehitysvaiheteoriassa” ilmestyy vuonna 
1994 Aikuiskasvatus -lehdessä. Hänen kirjallinen tuotantonsa kestää 
siis lähes 60 vuotta. 

Pitkäaikainen sairaus (tuberkuloosi) aiheuttaa Alaselle neljän 
vuoden sairausloman ja katkaisee hänen kouluopintonsa, mutta ei 
hänen lukuharrastustaan. Tuon ajan Alanen käyttää lukemalla kir-
jallisuutta ja tarkkailemalla ihmisten käyttäytymistä. Parannuttuaan 
hän hakeutuu Yhteiskunnalliseen Korkeakouluun (YKK), joka tarjoaa 
hänelle, niin kuin monelle muullekin työläisperheen lapselle ”toisen 
mahdollisuuden” tyydyttää tiedonhaluaan ja edistyä opinnoissaan. 
YKK:sta sosiologian ja sosiaalipsykologian luennoilta Alanen löytää 
elinikäisen kumppaninsa Anneli Nikun, heidät vihitään 1954. Lapsia 
he saavat vuosien mittaan seitsemän, kolme poikaa ja neljä tyttöä. 

Alanen suorittaa YKK:ssa ensin yhteiskunnallisen tutkinnon 
(1953) ja sitten yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon (1956). 
Hänen sosiologian pro gradu -tutkielmansa aiheena on ”Suomen 
Puutyöväen Liiton jäsenmäärän vaihtelu sosiologisena ilmiönä ”. 
Aiheen valintaan vaikuttaa ilmeisesti kodin perintö, isähän oli puu-
seppä. Alanen kirjoittaa Suomen Puutyöväenliiton tilauksesta myös 
liiton historian ”Suomen puutyöläisten järjestötoiminnan vaiheita: 
25 vuotta Suomen puutyöväenliikkeen toimintaa: puoli vuosisataa 
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puutyöläisten ammatillista liikettä ” (1956). Alanen kirjoittaa myös 
Suomen Postimiesliiton tilauksesta liiton historian ”Puoli vuosisataa 
postimiesten yhteistyötä: Suomen Postiljooniyhdistys 1906–1930: 
Suomen Postimiesliitto 1931–1956” (Alanen 1957). Molemmat 
tutkimukset on tehty huolella ja ne osoittavat tekijän perehtyneen 
syvällisesti ammattiliittojen historiaan ja toimintaan. 

Vuonna 1961 Alanen suorittaa yhteiskuntatieteiden lisensiaatin 
tutkinnon, lisensiaattityön aiheena on ”Ammatinvalintaa valmisteleva 
vuorovaikutus jatkokoululuokkien vertaisryhmissä”.  Tutkimus on 
sosiaalipsykologinen pienryhmätutkimus ja Alasen ensiaskel opinnol-
lisen pienryhmädynamiikan tutkimukseen. Hän opiskelee sosiologian 
lisäksi psykologiaa (laudatur) ja sosiaalipsykologiaa, joten on ymmär-
rettävää, että häntä kiinnostavat erityisesti yksilö- ja ryhmädynaamiset 
kysymykset. 

Alanen väittelee Tampereella vuonna 1969 yhteiskuntatieteiden 
tohtoriksi pääaineenaan aikuiskasvatus. Väitöskirjan aiheena on ”Edis-
tävä ja viihdyttävä opintokerhotoiminta”. Aikuiskasvatuksen professori 
Urpo Harva toimii väitöstilaisuudessa vastaväittäjänä. Alasesta tulee 
Kosti Huuhkan (väitteli 1955) jälkeen alan (kansansivistysoppi/ ai-
kuiskasvatus) toinen tohtori maahamme. Huuhka ja Alanen ovat 
tuolloin Pohjoismaiden ainoat aikuiskasvatuksessa väitelleet tohtorit, 
eikä heitä löytynyt tuolloin montaakaan kappaletta koko maailmasta. 

Työuransa Aulis Alanen aloittaa työskentelemällä muutaman 
vuoden (1949–51) Vaasassa sosialidemokraattisen Pohjanmaan Kansan 
toimittajana. Hän on siis jo tässä vaiheensa ”puolensa valinnut” ja 
pysyy kriittisenä ”demarina” koko elämänsä ajan. Aikuiskasvatuksen 
piirissä Alasen työura jakaantuu kahteen osaan: käytännön aikuiskas-
vatustyöhön ja yliopistolliseen tutkimus- ja opetustyöhön. Käytännön 
aikuiskasvatustyönsä Alanen aloittaa Vaasan työväenopiston rehtorina 
(1957–60). 1960-luvun alussa hän siirtyy kuitenkin muutamaksi 
vuodeksi (1960–65) vuonna 1960 Tampereelle muuttaneeseen Yhteis-
kunnalliseen Korkeakouluun kansansivistysopin assistentiksi avustaen 
myös pariin otteeseen Urpo Harvaa professorin viran hoidossa. Kan-
sanvalistusseuran kirjeopiston rehtorina hän toimii 1965–71, jolloin 
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hän perehtyy syvällisesti aikuis- ja etäopetuksen ongelmiin.  Hän tuo 
esiin mm. kirjeopiskelun erityisvaikeudet ja -vaatimukset sekä opastaa 
monissa artikkeleissaan opettajia kehittämään pedagogisia taitojaan 
(Heinonen 2006). 

Alanen palaa Tampereen yliopistoon (entinen YKK, nimenmuutos 
1965) hoitamaan sinne perustettua aikuiskasvatuksen lehtorin virkaa 
(1971–83). Harvan jäätyä eläkkeelle vuonna 1971 ja professorinviran 
täytön pitkittyessä Alanen hoitaa monet vuodet viransijaisena pro-
fessorin virkaa. Ensimmäisellä kerralla ketään hakijoista ei katsota 
päteväksi. Toisella kertaa Alanen syrjäytetään kyseenalaisesti ja virkaan 
valitaan kasvatustieteen tohtori Matti Peltonen. Vuonna 1983 Alanen 
nimitetään kuitenkin aikuiskasvatuksen apulaisprofessoriksi ja vuonna 
1986 aikuiskasvatuksen professoriksi. Hän jää eläkkeelle 1991. 

Alanen on kiinnostunut erityisen aikuisdidaktiikan kehittämisestä. 
Hän esittää mm. kuuden kohdan luettelon aikuisopiskelun erityispiir-
teistä (Alanen 1976; Tuomisto 2006, 205–206; Heinonen 2006), ja 
hän muokkaa ansiokkaasti koulutussuunnittelijoiden 1960-luvulla 
kehittelemää koulutusteknologista suunnittelumallia aikuisten oppi-
mistilanteisiin sopivaksi. Hän esittelee ja arvioi ensimmäisten joukossa 
myös ”uutta” kognitiivista koulutuksen suunnittelumallia, jonka ke-
hittelijät kritisoivat 1970-luvulla voimakkaasti koulutusteknologista 
suunnittelumallia. Alasen ajattelu ja opetus luovat vahvan perustan 
1970-luvun aikuiskoulutuksen tavoitesuunnittelulle ja laadulliselle 
kehittämiselle.   

Alanen opettaa vuosikausia aikuiskasvatuksen approbatur -kursse-
ja (perusopinnot) myös avoimessa korkeakoulussa ja kesäyliopistoissa 
eri puolilla Suomea. Hän organisoi myös 1970-luvun alkupuolella 
ensimmäisen aikuiskasvatuksen cum laude- ja laudaturopiskelijoiden 
etäopintoryhmän, joka koostuu lähinnä Helsingissä tai lähikunnissa 
työskentelevistä kokeneista aikuiskasvattajista. Tamperelaiset opiskelijat 
nimittävät tämän 20 innokkaan etäopiskelijaryhmän ”Espoon eliitti-
ryhmäksi” näiden saaman erityisopetuksen takia. (Miettinen1998, 40.)

Pitkän päivätyön – yli 30 vuotta – Aulis Alanen tekee myös 
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseurassa (ent. Kansansivistysopillinen 
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yhdistys) toimien seuran sihteerinä, johtokunnan jäsenenä, esimiehenä 
ja varaesimiehenä. Hän osallistuu myös pitkään Vapaan sivistystyön 
vuosikirjan, Adult Education in Finland’n (1966–1989), aikakauskirja 
Kasvatuksen (1974–1985) ja Aikuiskasvatus -lehden (1984–1991) 
toimituskuntien työskentelyyn.

Alanen seuraa sivistysfilosofiassaan pitkälti Z. Castrénin ja U. 
Harvan humanistisia perusajatuksia.  Hän kuitenkin varoittaa ai-
kuiskasvattajia omaksumasta sellaista pintapuolista, julistamiseen 
perustuvaa uskonvaraista humanismia, joka oli 1970-luvulla hyvin 
tavallista. Alasen mukaan humanismin pitää perustua aina kriittiseen 
kasvunäkemykseen, joka pyrkii auttamaan ja ohjamaan opiskelijoita 
omiin, itsenäisiin ratkaisuihinsa kriittisen pohdinnan ja ajattelun tietä 
(Alanen 1985, 137).

Alasen asiantuntemusta tarvitaan myös komiteoissa. Näitä varsin 
vaativia ja työllistäviä tehtäviä hän hoitaa varsinaisten työ- ja virka-
tehtäviensä ohessa. KVS:n kirjeopiston rehtorina ollessaan hän toimii 
Kirjeopetuskomitean (1967–71) sihteerinä ja kun hänet valitaan Ai-
kuiskoulutuskomitean sihteeriksi (1971–1975) hänet on juuri valittu 
Tampereen yliopiston aikuiskasvatuksen lehtorin virkaan. Alanen on 
myös Opetussuunnitelmakomitean ja Täydennyskoulutustoimikunnan 
jäsen vuosina 1974–75. Hänelle kerääntyy monia luottamustehtäviä 
mm. Kansalais- ja työväenopistojen liitossa, Kansanvalistusseurassa, 
Pirkkalan kansalaisopistossa ja Valtion koulutuskeskuksessa. 1970-lu-
vun opiskelijaradikalismi ja demokraattinen laitosneuvosto vievät 
yliopistojen opettajilta runsaasti aikaa ja vaatii heiltä tavallista enem-
män kärsivällisyyttä. Voi vain ihmetellä, miten hän selviytyy kunnialla 
kaikista työ- ja luottamustehtävistään sekä suurperheen isän roolistaan.

Alanen on aikanaan maamme arvostetuin ja tunnetuin aikuiskas-
vatuksen tutkija. Hänen pitkäaikaisena mielenkiinnon kohteenaan on 
sivistysjärjestöjen /opintokeskusten opintotoiminta ja sen tutkiminen.  
Kiinnostus juontaa ilmeisesti juurensa Alasen omista nuoruusaikaisista 
kokemuksista Isonkyrön Alapään nuorisoseurassa. Alanen tutkii sivis-
tysjärjestöjen opintotoimintaa 1960-luvun alusta 1980-luvun lopulle 
saakka, eli noin 30 vuotta.  Tämä on Alaselle tyypillistä pitkäjänteisyyt-
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tä, hän kehittelee ja pohdiskelee alan keskeisiä ongelmia vuosikausia 
ja palaa niihin uudestaan hiukan eri näkökulmasta, syvällisemmällä 
ja ajankohtaisella tavalla. Alanen on tarkka omista teksteistään, hän 
hioo niitä usein pitkään pyrkiessään asialliseen ja tyylilliseen virheet-
tömyyteen. 

 Alasen opintokerhotutkimus käsittää kolme itsenäistä monografi-
aa sekä lisäksi joitakin artikkeleita. Ensimmäisenä – opetusministeriön 
tilaustutkimus – valmistuu ”Opintokerhotyön näköaloja” (1963), 
seuraavana väitöskirjatyö ”Edistävä ja viihdyttävä opintokerhotyö” 
(1969) ja viimeiseksi OKELA-projektin (vuoden 1976 opintokeskus-
lain soveltamisen seurantatutkimus) loppuraportti ”Sivistysjärjestöjen 
tehtäväkuvan muuttuminen” (1986).  Ensimmäinen ja viimeinen 
ovat tilaustutkimuksia, väitöskirja perustuu ensimmäisen tutkimuk-
sen pohjalle ja aineistolle. Kaikissa tutkimuksissaan Alanen analysoi 
julkilausuttujen tavoitteiden ja käytännön toiminnan suhteita ja ris-
tiriitoja ”opinnollisuuden” näkökulmasta. Muina tutkimusalueinaan 
hän mainitsee seuraavat: elinikäinen kasvatus, aikuiskasvatuksen käsite 
ja tieteelliset perusteet, vapaan sivistystyön tehtävät, aikuisdidaktiikka 
ja aikuiskasvattaja sekä Suomen aikuiskasvatus kansainvälisessä kes-
kustelussa. (Kirje Tuomistolle 1989.)

Alanen vaatii jo 1960-luvun alussa tutkimusraportissaan (1963b) 
opintojen tehostamista ja opetuksen laadun parantamista mm. ohjaa-
jien pedagogisia valmiuksia kehittämällä sekä toiminnan systemaattista 
arviointia lisäämällä. Hän korostaa opinnollisuuden ja tavoitteelli-
suuden merkitystä aikuiskasvatuksen laadun kriteereinä. Ollakseen 
laadukasta täytyy opinnoilla olla aina jokin tavoite. Vain pitämällä 
kiinni opinnollisuuden perusvaatimuksesta aikuisten opintotoiminta 
voi saada yhteiskunnallista arvostusta, sekä henkisen että taloudellisen 
tuen muodossa. Myös väitöskirjassaan Alanen korostaa tavoitteellisen 
opiskelun merkitystä. Sen päätulos on havainto, että opinnollisin 
tavoittein opiskelevat myös viihtyvät opinnoissaan paremmin kuin 
pelkästään viihtymismotiivien varassa kokoontuvat. (Alanen 1969, 
111–112; Tuomisto 2006, 201–229.) 
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Alasen yliopistoura kestää noin 25 vuotta, hän hoitaa kaikkia 
aikuiskasvatuksen toimia ja virkoja useampien vuosien ajan. Alasen 
vaikutus aikuiskasvatuksen yliopisto-opetukseen on merkittävä; hän 
toimii hyvänä esimerkkinä alan opettajille erilaisissa aikuiskoulutu-
sorganisaatioissa ja yliopistoissa. Hän on aikuiskasvatuksen dosentti 
sekä Tampereen, Oulun että Helsingin yliopistossa.

Sanan viljely oli Alasen intohimo, hän elävöittää usein viestejään 
pohjalaisilla sanonnoilla. Hänen vapaa-ajan harrastuksiaan ovat kir-
jallisuus – erityisesti suomalainen – elokuvat ja musiikin kuuntelu. 
Joskus hän innostuu esiintymään myös itse laulajana tai runonlau-
sujana. Alanen jää eläkkeelle vuonna 1991. Eläkevuosinaan Alasen 
kiintymys luontoon ilmenee Pirkkalan Haikassa kotipuutarhan luon-
nonmukaisessa viljelyssä. Oppia siihen hän käy hakemassa paikallisen 
kansalaisopiston kursseilta. Hän kuolee 13.1.1998 sydämen ohitus-
leikkauksen jälkeen. 

Veli Lehtinen: työväenliikkeen sivistystyön uudistaja, 
aikuiskoulutuksen suunnittelija ja kehittäjä 

Veli Lehtinen syntyy 5.1.1937 Paavolassa, Pohjoispohjanmaalla. Hänen 
molemmat vanhempansa sairastuvat keuhkotautiin, ja perhe hajoaa 
vuonna 1940. Lehtisen äiti kuolee vuonna 1941 ja isä 1942. Lapsia jää 
kolme, Veli on heistä nuorin. Hän asuu sisaruksineen äidinäitinsä ja 
äitinsä sisarusten omistamassa maatalossa tehden maataloustöitä aina 
1950-luvun lopulle saakka. Lehtinen oppii lukemaan 4-vuotiaana ja 
kouluun mennessään hän lukee jo täyttä päätä kirjoja ja lehtiä. Ala-
koulun (kansakoulun kaksi ensimmäistä luokkaa) hän suorittaa vuodes-
sa. Koulua hän käy kuitenkin vain pakollisen oppivelvollisuuskoulun, 
eli kuten hän toteaa ”Kansakouluun päättyi minun kouluopintoni”.

Lehtinen osallistuu paikallisen Nuorisoseuran toimintaan vuosina 
1953–56. Hän on innolla järjestämässä mm. Paavolan Lapinkylän 
nuorisoseuran iltamatilaisuutta, jossa esitetään kansantanhuja, lauluja 
ja näytelmä. Nuorisoseuratoimintaan osallistuminen jää kuitenkin mel-
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ko vähäiseksi, koska Lehtinen lähtee hankkimaan elantonsa erilaisissa 
maa-, metsä- ja rakennustöissä eri puolilla Suomea (mm. Pudasjärvellä, 
Ranualla, Kuusamossa, Helsingissä). Lehtinen osallistuu jonkun verran 
myös paikalliseen poliittiseen toimintaan, kun eräs hänen tädeistään 
ostaa 14-vuotiaalle nuorukaiselle Maaseudun Nuorten Liiton (MNL) 
(nyk. Keskustanuoret) jäsenkirjan. Varusmiespalvelunsa hän suorittaa 
vuonna 1957 ja kotiutuu lääkintäalikersanttina.

Lehtinen aikoo ensin jatkaa maanviljelijänä, mutta hän pyrkii 
kuitenkin 21-vuotiaana opiskelemaan tuolloin Perniössä sijainneeseen 
Alkio-opistoon. Valintaan vaikuttaa sen maalaisliittolainen tausta. 
Lehtinen suorittaa lukuvuonna 1958–59 opistossa kansankorkeakoulu-
kurssin. Tämän jälkeen (1959) hän pääsee opiskelemaan Yhteiskunnal-
liseen Korkeakouluun (YKK), missä hän aloittaa opintonsa ”ei-yliop-
pilaana” yhteiskunnallisessa opetusjaostossa. Lehtinen suorittaa ensin 
sosionomin tutkinnon (1964), minkä jälkeen hän jatkaa opintojaan 
yhteiskunnallisessa tiedekunnassa. Hän suorittaa yhteiskuntatieteiden 
kandidaatin (maisterin) tutkinnon vuonna 1967. 

Opiskeluaikanaan 1959–66 Lehtinen työskentelee kaikki loma-ai-
kansa ja vuoden 1961 kokonaan Helsingissä rakennusalalla mattomie-
henä. Lehtinen ansaitsee tässä työssä niin hyvin, ettei hänen kannata 
ajatellakaan loma-ajoiksi muuta työtä. Hän työskentelee pari vuotta 
opiskelun ohessa myös oikolukijana tamperelaisessa Kansan Lehdessä. 
Hän opiskelee pääosin ns. vapaaoppilaana, ja hän saa joitakin tuntuvia 
stipendejä. Myös hänen tätinsä rahoittavat hänen opintojaan.  

Työkokemustensa seurauksena Lehtinen kiinnostuu laajemminkin 
palkansaajien intresseistä ja työväenliikkeestä.  Tästä osoituksena ovat 
mm. hänen tutkielmiensa aiheet. Opetusjaostossa hänen tutkielmansa 
aiheena on Pyrkimykset äänioikeuden sosiaalisluonteisten rajoitusten 
poistamiseksi ja lieventämiseksi (1964). Se osoittaa tekijän kiinnostu-
neen jo tuolloin tasa-arvokysymyksistä. Hänen yhteiskuntatieteiden 
kandidaatin tutkintoon kuuluvan pro gradu -tutkielmansa (1967) 
aiheena on Rakennustyöläisten taloudellinen turvallisuus: tutkielma 
helsinkiläisten rakennustyöläisten toimeentulosta v. 1966. Herätteenä 
gradun aiheeseen ovat Lehtisen omat kokemukset ja rakennustyöläis-
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ten olojen tuntemus. Gradunsa aikana hän tutustuu Rakennusliiton 
puheenjohtajaan Erkki Salomaahan, joka on myös entinen YKK:n 
opiskelija ja maisteri, heistä tulee läheiset ystävät. 

Lehtisen työväenliikkeen riveihin liittyminen tapahtuuu pitkän 
omakohtaisen maailmankatsomuksellisen pohdiskelun seurauksena. 
Hän alkaa lukea armeija-aikana tietokirjallisuutta ja perehtyy erityisesti 
ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen kirjallisuuteen. Rakennustyö ja 
silloiset työkumppanit avaavat hänelle uusia näkökulmia ja avartavat 
hänen maailmankatsomustaan. Erityisen tärkeä on vuosi 1961, jolloin 
Lehtinen työskentelee koko vuoden Helsingissä eikä käy lainkaan 
Tampereelle siirtyneessä YKK:ssa.  Hän lukee sen sijaan paljon maail-
mankatsomuksellista kirjallisuutta ja keskustelee usein vapaa-aikanakin 
työkumppaniensa kanssa. Samassa yrityksessä työskentelevä läheisin 
työkumppani on ahkera ay-mies ja sosialidemokraatti. Hänen mu-
kanaan Lehtinen osallistuu rakennusliiton ay-toimintaan olematta 
kuitenkaan opiskelijana liiton jäsen. Toinen, yhtä tärkeä työtoveri on 
eristäjänä työskentelevä, sydänjuuriaan myöten vakaumuksellinen 
kommunisti. Hän on lukenut paljon ja toimii ahkerasti kulttuuri- ja 
kirjallisuuspiireissä. Lehtinen kallistuu vähitellen vasemmalle ja eroaa 
1963 Maalaisliitosta (nyk. Keskustapuolue). Hän pohtii pitkään, kum-
paan työväenliikkeen suuntaan liittyisi jäseneksi. Lopulta hän kallistuu 
sosialidemokraatteihin päin, koska hän ei voi hyväksyä kommunistien 
oikeaoppisuutta eikä kaiken marxilais-leniläisen ajattelun kritiikin ja 
opillisen epäilyn kieltämistä. Hän toteaa, ettei se voi olla osa hänen 
maailmankatsomustaan. 

Syksyllä 1964 Lehtinen liittyy TASY:n (Tampereen Sosialidemo-
kraattinen Opiskelijayhdistys) jäseneksi ja samana syksynä pidetyissä 
Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäisissä avoimesti po-
liittisissa vaaleissa hän tulee valituksi ylioppilaskunnan valtuustoon. 
Hän toimii vuoden 1965 TASY:n varapuheenjohtajana.  Lehtinen on 
myöhemmin luonnehtinut itseään radikaaliksi: ”TPSL-läiset pitivät 
minua kommunistina, koska eivät uskoneet demareista kaltaistani 
rämäpäätä löytyvän” (Vesterinen 1990, 70). 
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Lehtinen on jo opiskeluaikanaan mukana parissa Tampereen 
yliopiston Tutkimuslaitoksella toteutetussa projektissa. Tutkimus-
laitoksen johtaja, professori Yrjö Littunen tarjoaa hänelle laitokselta 
tutkijan paikkaa. Tutkijan ura jää kuitenkin vain muutaman viikon 
pituiseksi, sillä lahjakas ja aktiivinen nuori mies on huomattu myös 
palkansaajien suurimman keskusjärjestön SAK:n piirissä.  Siellä avoi-
mena olleeseen koulutussihteerin toimeen haetaan ”mielellään nuorta, 
työelämää tuntevaa demarimaisteria”.  Lehtiseltä tiedustellaan haluk-
kuutta toimeen. Tarjous on niin houkutteleva, ettei hän voi kieltäytyä.  
Hänet valitaan yksimielisesti SAK:n koulutussihteeriksi (-päälliköksi) 
syksyllä 1967 (ks. Vesterinen 1990, 70). Ennen päätöstään Lehtinen 
keskustelee asiasta esimiehensä Yrjö Littusen kanssa, joka toteaa pitkän 
keskustelun jälkeen, että tarvitaanhan SAK:ssakin hyvin koulutettuja 
ihmisiä. Littunen tarjoaa Lehtiselle myöhemmin houkuttelevaa orga-
nisaatiososiologin tointa, mutta Lehtinen kieltäytyy. 

SAK:n koulutussihteerin tehtävässä on kysymys nykytermeillä 
koulutuspäällikön toimi, mutta 1960-luvun lopulla ei ay-liikkeessä 
haluta puhua päälliköistä, vaan kaikki päälliköt – puheenjohtajia 
lukuun ottamatta – ovat ”sihteereitä”.  Koulutussihteerin tehtävää 
Lehtinen hoitaa kolme ja puoli vuotta (1967–1970).  Hänen ensi-
sijaisena tehtävänään on SAK:n koulutusjärjestelmän organisointi ja 
uudistaminen sekä liittojen ja SAK:n koulutustoiminnan koordinointi. 
Kun SAK:n koulutusjaosto muutetaan 1969 koulutusvaliokunnaksi, 
niin Lehtinen valitaan sen puheenjohtajaksi. 

Vuonna 1969 tapahtuneen SAK:n eheytymisen myötä ay-liik-
keen jäsenmäärä kaksinkertaistuu muutamassa vuodessa. 1970-luvun 
lopulla se ylittää jo miljoonan jäsenen rajan. Ay-luottamustehtäviin 
pyritään nyt aiempaa aktiivisemmin, mikä lisää vaihtuvuutta ja ha-
lukkuutta koulutukseen. Tulosopimusjärjestelmässä siirryttiin koko-
naisvaltaisiin ja laaja-alaisiin tulopoliittisiin sopimuksiin (TUPO). 
Ensimmäinen tupo-sopimus on vuonna 1968 solmittu Liinamaa I. 
Sopimusten aikaansaamisessa työelämän keskusjärjestöillä (STK ja 
SAK) on valtiovallan ohella keskeinen asema. Sopimuksien solmi-
minen ja niiden toteuttamisen valvonta edellyttävät työntekijöiden 



 Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita – 317

luottamus- ja edusmiehiltä sekä järjestön toimihenkilöiltä jatkuvasti 
enemmän ja enemmän tietoa ja osaamista. Ay-liikkeen uudet teemat 
ja pyrkimykset innostavat jäseniä osallistumaan ja hankkimaan tietoa. 
Tästä syystä ay-liikkeen jäsenten koulutustarve kasvaa 1970 -luvulla 
räjähdysmäisesti.

Työssään Lehtinen perehtyy monipuolisesti koko Suomen kou-
lutusjärjestelmään ja sen kehittämistarpeisiin, koska SAK pyrkii ke-
hittämään oman koulutuksensa ohella myös koko maan koulutus-
järjestelmää palkansaajien etuja ja tarpeita paremmin vastaavaksi. 
Nämä laaja-alaiset koulutuspoliittiset tavoitteet on kirjattu vuonna 
1971 valmistuneeseen SAK:n aikuiskoulutuspoliittiseen ohjelmaan 
”Ammattiyhdistysliike ja aikuiskoulutus 1971”. Ohjelman mukaan 
SAK haluaa vaikuttaa julkisen vallan aikuiskoulutuspolitiikkaan ja olla 
kehittämässä koko yhteiskunnan (aikuis)koulutusjärjestelmää. Tämän 
lisäksi se haluaa itse suorittaa laaja-alaista jäsenkoulutusta ja muodostaa 
siten osan koko yhteiskunnan koulutus- ja aikuiskoulutusjärjestel-
mästä. SAK on 1970-luvulla merkittävin tasa-arvopolitiikan puoles-
tapuhuja Suomessa. Sen kaikissa koulutuspoliittisissa dokumenteissa 
vaaditaan sivistyksellisen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista 
sekä demokraattisen päätöksenteon laajentamista työelämässä ja koko 
yhteiskunnassa. 

Vuonna 1973 pidetyn SAK:n aikuiskoulutuspoliittisen seminaarin 
julkilausumassa todetaan, että ”aikuiskoulutus on sananmukaisesti 
työläisen oikeus”. Lehtinen joka on seminaarin yksi avainpuhuja (Ai-
kuiskoulutuskomitean puheenjohtaja) toteaa, että ”koulutuksellinen 
tasa-arvo tulee asettaa aikuiskoulutuspolitiikan keskeiseksi perustavoit-
teeksi. Tätä voidaan perustella mm. yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
edistyksen vaatimuksilla sekä oikeudenmukaisuussyillä.” Nämä ajatuk-
set välittyvät myös Aikuiskoulutuskomitean työskentelyyn. Varsinkin 
kun komitean varapuheenjohtaja (Huuhka) ja pääsihteeri (Alanen) 
allekirjoittavat yksimielisesti nämä tavoitteet.  

SAK ja STK solmivat v. 1968–69 useita tärkeitä sopimuksia, 
jotka luovat työpaikoille tuhatmäärin uusia luottamustehtäviä ja li-
säävät koulutustarvetta. Lehtisen tehtävänä on uudistaa koko SAK:n 
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koulutusjärjestelmä uuden tilanteen ja uusien tarpeiden mukaisesti. 
Lähtökohtana on, että jokaisella luottamustehtävään valitulla tulee 
olla tehtävän edellyttämä koulutus.  Vuonna 1970 UKK-sopimuksen 
yhteydessä tehdään työnantajien kanssa koulutussopimus, josta tulee 
käänteentekevä ay-liikkeen koulutuksessa. Sopimus antaa jäsenille 
mahdollisuuden osallistua kuukauden tai sitä lyhyemmille kurssille 
työsuhteen katkeamatta ja työsuhteeseen kuuluvia etuja menettämättä. 
Työnantaja maksaa luottamusmiehille ansionmenetyksen yhden viikon 
tai enintään yhden kuukauden mittaisesta luottamusmieskoulutuksesta 
(Vesterinen 1990, 69). Lehtisen varsinaiseksi tehtäväksi tulee koulu-
tussopimuksen ja ja uuden kansanopistolain soveltaminen ay-liikkeen 
kurssitoimintaan sekä SAK:n ammattiliittojen tarpeisiin.

Pitkän pohdinnan tuloksena hahmottuu uusi SAK:n koulutus-
järjestelmä, jonka taustana on Ruotsin LO:n koulutusmalli. Siinä 
kytketään yhteen SAK ja sen opistot (Ammattiyhdistysopisto ja Poh-
jolan Opisto) sekä ammattiliitot ja niiden koulutuskeskukset, Työväen 
sivistysliitto (TSL) sekä Kansan sivistystyön liitto (KSL) Uudessa 
organisaatiossa opinnot eriytyvät portaittain ja aloittain (ks. Lehtinen 
1995, 117–119; Tuomisto 1996, 105–114). 

Koulutusmuotoina ovat opintokerhot, kirjeopiskelu, lyhytkurssit 
sekä pitkät kurssit. Voimakkaimmin laajenee lyhytkurssitoiminta, jon-
ka valtionapu paranee SAK:n toimesta ja kannalta olennaisesti uuden 
opintokeskuslain ansiosta. Koulutuksen koordinoivana elimenä toimii 
SAK:n koulutusvaliokunta, jonka puheenjohtajana Veli Lehtinen toi-
mii, muina jäseninä ovat ammattiliittojen koulutussihteerit. Lehtinen 
toimii myös SAK:n kummankin opiston (Kiljavan Ammattiyhdis-
tysopisto ja Pohjolan Opisto) johtokunnan puheenjohtajana vuosina 
1969–71. SAK:n koulutussihteerin tehtävään kuuluu myös maan 
koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen. Tämän lisäksi Lehtinen toimii 
SAK:n asiantuntijana yritysdemokratia-asioissa ja tarvittaessa myös 
johdon konsultoivana avustajana (Vesterinen 1990, 70–71). Lehtinen 
osallistuu ahkerasti keskusteluun maamme koulutuspolitiikasta, sen 
tilasta ja kehittämistarpeista. Hän on aktiivinen keskustelija ja vaikut-
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taja, joka osallistuu ahkerasti myös kansainvälisiin konferensseihin ja 
tuo sieltä vaikutteita kotimaiseen keskusteluun. 

Lehtisen yhteydet yliopistomaailmaan ovat hyvät ja sellaisina 
ne säilyvät koko hänen työuransa ajan. Hän järjestää Tampereen yli-
opistossa ammattiyhdistysliikettä käsittävän luentosarjan, jossa hänen 
lisäkseen luennoivat useat eri alojen asiantuntijat. Luentosarja monis-
teineen kuului aikanaan yliopiston sosiologian ja sosiaalipolitiikan 
tutkintovaatimuksiin. Tampereen ja Helsingin kesäyliopistojen kanssa 
järjestetään ay- aktiiveille erityisiä yritysdemokratiakursseja. Lehtinen 
ylläpitää myös monentasoista tutkimusyhteistyötä yliopistojen kans-
sa mm. opinnäytetutkimusten aihevalintojen ja henkilökohtaisten 
kontaktien kautta. Hän vaatii myös jo 1970-luvun alussa selkeiden 
tavoitteiden asettamista kaikelle koulutustoiminnalle. (Vesterinen 
1990, 73.)

Kun SAK-kausi on työntäyteinen ja rankka, niin Lehtinen alkaa 
harkita työpaikan vaihtoa. Häntä kiinnostaa erityisesti tutkimustyö ja 
opintojen jatkaminen. Vuoden 1971 alussa Lehtinen aloittaa tutkijana 
Työväen Taloudellisessa Tutkimuslaitoksessa (TTT) tutkimusalueenaan 
työvoima-ja koulutuspolitiikka. Tutkijan ura jää kuitenkin lyhyeksi, 
sillä kun hänet valitaan samana vuonna Aikuiskoulutuskomitean pu-
heenjohtajaksi, niin hän juuttuu vähitellen yhä syvemmälle komitea-
laitoksen ja työväenliikkeen asiantuntijatehtäviin. Hänen ”unelmansa” 
tutkimustyön tekemisestä ei toteudu. 

Lehtinen kuuluu SAK:n ja TTT:n kautta myös Sosialidemo-
kraattisen Puolueen (SDP) asiantuntijaorganisaatioon 1960-luvun 
lopulta lähtien. Hän on vuodesta 1969 lähtien mukana puolueen 
työvoima- ja koulutuspolitiikan sekä puolueen oman koulutuksen 
asiantuntijana. Vuonna 1974 hänestä tulee vuonna 1924 perustetun 
työväenliikkeen kansanopiston Työväen Akatemian johtokunnan 
jäsen ja 70-luvun puolivälistä vuosikymmenen loppuun hän toimii 
Akatemian johtokunnan puheenjohtaja. Voionmaan opistoa hän kon-
sultoi 1970/80-luvun taitteessa. Hänet valitaan opiston johtokunnan 
jäseneksi 1980-luvun loppupuolella ja johtokunnan puheenjohtajana 
hän toimii 1990-luvun alusta 2000-luvun alkuun saakka. 
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Aikuiskoulutuskomiteassa Lehtinen tutustuu KK:n (Kulutus-
osuuskuntien Keskusliitto) johtajaan Sakari Kiuruun, joka alkuvuo-
desta 1972 tiedustelee hänen halukkuuttaan ryhtyä E-Instituutin 
rehtoriksi. Instituutti on E-osuuskauppaliikkeen henkilöstökoulutus-
keskus. Lehtinen vastaa myöntävästi ja ottaa tehtävän vastaan.  Hän on 
ilmeisesti enemmän ”toiminnan mies”, joka haluaa olla mieluummin 
mukana konkreettisessa kehittämistoiminnassa kuin uppoutua yksinäi-
seen tutkijan työhön. Pitkäaikainen työskentely samassa tehtävässä saa 
minussa aikaan ”kulumista”, Lehtinen toteaa. Siksi hän haluaa aina olla 
mukana muutoksessa, jolloin tilanteet muuttuvat ja elävät koko ajan. 
Vanha sanonta ”vaihtelu virkistää” pitää hänen kohdallaan paikkansa.  

E-instituutin rehtorina Lehtinen tekee uransa pisimmän työ-
rupeaman, joka kestää vuodesta 1972 vuoteen 1985, eli 13 vuotta.  
E-Instituutti on valtionapua saava liikealan erikoisoppilaitos, joka 
antaa myös kirjeopetusta. Instituutti harjoittaa monimuoto-opetuk-
sena kaupan eri alojen sekä ravintola-ja hotellialan esimies-, johto- ja 
asiantuntijatehtäviin johtavaa valmentavaa koulutusta. Instituutti 
tarjoaa myös ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen tähtäävää 
täydennyskoulutusta. Koulutus pyritään kytkemään kiinteästi käytän-
nön toimintaan. Instituutti on myös mukana asiakasorganisaatioiden 
toiminnan kehittämisessä. 

Vuonna 1919 perustettu Kulutusosuuskuntien Keskusliiton (KK) 
osuuskauppakoulu ja vuonna 1923 perustettu KK:n kirjeopisto yh-
distetään vuonna 1969 E-Instituutiksi, joten Lehtisen tullessa Insti-
tuuttiin sillä on jo yli 50-vuotinen historia. Kehittämisopit saadaan 
hänen aikanaan seuraamalla kiinteästi henkilöstökoulutuksen sekä 
johtamisen ja markkinoinnin koti- ja ulkomaista kehitystä sekä pa-
nostamalla oman toiminnan ja henkilöstön systemaattiseen arvioin-
tiin ja kehittämiseen. Jokaisella koulutushenkilöstöön kuuluvalla on 
vastuu oman toimintansa laadusta. Tavoitejohtamisen ja kehitys- ja 
tuloskeskustelujen avulla rakentuvat niin koko organisaation kuin 
myös yksilöiden kehittämisohjelmat.

Lehtinen siirtyy jälleen uuteen tehtävään vuonna 1986, kun 
hänestä tulee Eka-yhtymän jäsensuhdejohtaja. Koulutus ei enää tässä 
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vaiheessa kuulu hänen tehtäviinsä. E-liikkeen jäsensuhde on muut-
tunut vuosikymmenten saatossa yhteiskunnan muuttumisen myötä. 
Lehtisen johtaman yksikön työ painottuu jäsensuhteen elävöittämiseen 
ja sen kautta kaupalliseen hyödyntämiseen sekä jäsenkunnan toimi-
miseen omistajaroolissaan. Tässä vaiheessa yhteistyökumppanina on 
mm. kulutussosiologi Kaj Ilmonen, joka perehtyy tutkimuksissaan 
erityisesti työväenliikkeen jäsenistön ajatteluun, järjestäytyneisyyteen 
sekä kulutuskäyttäytymiseen (ks. Ilmonen 1992). Yksikkö uudistaa 
ja modernisoi jäsenedut lähtökohtana molemminpuolinen hyöty. 
1980-luvun loppupuoli näyttää vielä EKA-yhtymän kannalta hyvältä, 
mutta vuosikymmenen taitteessa puhjennut lama muuttaa tilanteen, 
myös E-liike joutuu vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin ja rajuihin sa-
neerauksiin. Tämä koskee myös jäsensuhdeyksikköä. Lehtinen siirtyy 
eläkkeelle 19933. 

Lehtinen on oman aikansa muutosjohtaja. Hänen 26 vuotta kes-
tänyt uransa työväenliikkeen palveluksessa on hyvin intensiivinen ja 
monipuolinen. Hän toimii SAK:n koulutussihteerinä (-päällikkönä), 
TTT:n tutkijana, E-instituutin rehtorina ja EKA-yhtymän johtajana. 
Hän on myös SDP:n koulutuspoliittisen asiantuntijaorganisaation 
jäsen, toimii useiden työväenliikkeen opistojen johtokunnissa (jäsenenä 
ja puheenjohtajana) sekä osallistuu TSL:n ja työväenliikkeen opistojen 
kehittämiseen. Lehtinen kunnostautuu erityisesti työväenliikkeen 
(Ay-liikkeen, Sos. Dem. Puolueen, E-liikkeen) koulutusorganisaati-
oiden kehittämisessä ja koulutuksen tuloksellisuuden parantamisessa 
(ks. Lehtinen 1992, 112–141; Vesterinen 1990, 72–73).

3. Hänellä on 1. avioliitosta kaksi lasta (poika ja tyttö) ja samoin 2. avioliitosta kaksi 
lasta (poikia). Nykyinen vaimo Maire (o.s. Palonen) farm. tri on eläkkeellä oleva 
apteekkari. 
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Aikuiskoulutuksen suunnittelu- ja kehittämistyö 
1970-luvulla 

Alasen ja Lehtisen tiet kohtaavat 1970-luvulla Aikuiskoulutuskomiteas-
sa. Lehtinen toimii komitean puheenjohtajana ja Alanen pääsihteerinä. 
Seuraavassa tarkastellaan hiukan tarkemmin suunnittelukeskeisen 
aikuiskoulutuspolitiikan vaihetta sekä Alasen ja Lehtisen osallistumista 
tuon ajanjakson suunnittelu- ja kehittämistyöhön.  

Koulutusrakennekomitean ja
 Aikuiskoulutuspoliittinen yhdistys

1960-luvun lopulla mietintönsä julkaissut Koulutusrakennekomitea 
(ns. Itälän komitea) korostaa erityisesti aikuiskoulutuksen keskeistä 
asemaa yhteiskunnallisen muutoksen hallinnassa (Kom. miet. 1969: 
A13, 9). Tämä on ensimmäinen kerta, kun aikuiskasvatusta tarkastel-
laan yhtenä koulutusjärjestelmän olennaisena osana. Samaan aikaan 
perinteinen aikuiskasvatus/vapaa (kansan)sivistystyö on kuitenkin 
kriisissä. Sitä syytetään tehottomuudesta ja tavoitteiden epämääräi-
syydestä. Vuonna 1969 perustavat nuoren aikuiskasvattajasukupolven 
aktiivit ”Aikuiskoulutuspoliittisen yhdistyksen” (ks. Haapio & Toivi-
ainen 1970).  Yhdistys vaatii tutkinto- ja hyötyajattelun laajentamista 
kaikkeen aikuisopiskeluun perinteisen ”itseisarvoisen” opiskelun sijaan. 
Yhdistys asettaa konkreettiseksi tavoitteekseen erityisen komitean 
asettamisen selvittämään ja selkiyttämään aikuiskasvatuksen asemaa 
yhteiskunnan koulutuspolitiikan osana.  

Aikuiskoulutuskomitea asettaminen & kokoonpano

Opetusministeriö asettaa vuonna 1970 aikuiskoulutustyöryhmän, 
jonka tehtävänä on valmistella aikuiskoulutuskomitean asettamista.  
Työryhmän puheenjohtajana on kouluhallituksen vapaan sivistystyön 
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osastopäällikkö Kosti Huuhka ja sihteerinä TSL:n opintojohtaja Jussi 
Pikkusaari. Työryhmässä on mukana myös mm. Paavo Kuosmanen 
OPM:stä ja Olavi Hurri. Työryhmän esityksen mukaisesti opetusmi-
nisteri Meeri Kalavainen tekee komitean asettamispäätöksen. 

Valtioneuvosto asettaa 27. päivänä tammikuuta 1971 komitean, 
jonka tehtävänä on: 

   1)  määritellä aikuiskoulutuksen käsite ja sen tehtävät koulutuspoli-
tiikan tavoitteita toteuttavana toimintana sekä tehdä suunnitelma 
tutkimuksesta, jolla voidaan selvittää, missä määrin nykyinen jär-
jestelmä toteuttaa edellä mainittuja tavoitteita. 

   2)  laatia ehdotus aikuiskoulutusjärjestelmän kokonaisvaltaiseksi kehit-
tämiseksi sekä tämän kehittämisen vaatimaksi kustannustenjaoksi. 
(Kom. miet. 1975:283–4).

Komitea ottaa nimekseen Aikuiskoulutuskomitea.  Siinä on 20 jä-
sentä ja 5 sihteeriä. Castrénin vuoden 1929 yhdenmiehen komite-
aan verrattuna kasvu on siis melkoinen. Komitean puheenjohtajaksi 
valitaan SAK:n koulutussihteeri YK Veli Lehtinen ja pääsihteeriksi 
Tampereen yliopiston aikuiskasvatuksen lehtori YT Aulis Alanen. 
Heidän vaikutuksensa komitean työskentelyyn ja sen esityksiin on 
keskeinen jo heidän keskeisten asemiensa takia, mutta myös siksi, että 
he muodostavat erityisen hyvin samaan hiileen puhaltaneen työparin. 

Lehtisen valintaan vaikuttaa se, että hänellä on sekä vapaan sivis-
tystyön että työelämän henkilöstönkoulutuksen vankka asiantuntemus. 
Lisäksi hän on työssään SAK:n koulutussihteerinä perehtynyt hyvin 
Suomen koulutusjärjestelmän kehittämiseen. Hän on osallistunut myös 
pohjoismaisiin ja kansainvälisiin konferensseihin, joissa korostetaan 
jatkuvan/elinikäisen kasvatuksen kehittämisen tärkeyttä nopeasti muut-
tuvassa maailmassa. Paitsi, että hän on kansainvälisesti aktiivinen, niin 
hän on myös tutkimusorientoitunut. Oma merkityksensä on varmasti 
myös sillä, että SAK tukee hänen valintaansa tehtävään.  Alasen valin-
taan vaikuttaa hänen alan – niin koti- kuin ulkomaisen - käytännön 
monipuolinen tuntemus sekä hänen ansionsa alan teorian kehittäjänä 
ja tutkijana. 
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Komitean jäsenet valitaan siten, että he edustavat mahdollisimman 
hyvin ja monipuolisesti sekä valtiovaltaa (opetus- ja työministeriötä 
sekä koulu- ja ammattikasvatushallitusta), työmarkkinaosapuolia (sekä 
palkansaaja- että työnantajajärjestöjä) sekä aikuiskasvatuksen kenttää 
(kansalais- ja työväenopistoja, kansanopistoja, sivistysjärjestöjä sekä 
ammatillista aikuiskoulutusta). Näitä eri tahoja edustavat järjestöt 
esittivät kukin oman ehdokkaansa komiteaan. Lehtinen kertoo, että 
hän oli aika yllättynyt, kun Olavi Hurri valmistelevasta työryhmästä 
otti häneen yhteyttä ja kysyi olisiko hän halukas ryhtymään komitean 
puheenjohtajaksi. 

Komitean keskeisen työkalun muodostaa työvaliokunta, jonka 
puheenjohtajana toimii komitean puheenjohtaja Veli Lehtinen, va-
rapuheenjohtajana ylitarkastaja, sittemmin kouluhallituksen osasto-
päällikkö Kosti Huuhka ja sihteerinä Aulis Alanen.  Heidän lisäkseen 
työvaliokuntaan valitaan Sakari Kiuru, Aulis Lintunen, Raimo Vanni-
nen ja Erkki Salomaa. Viimeksi mainitun kuoltua hänen tilalleen tulee 
Kalle Kuittinen.  Työvaliokunnan sisällä Lehtinen, Alanen ja Huuhka 
muodostavat eräänlaisen ”strategisen suunnittelun avainnyrkin”.

Lehtinen kunnostautuu puheenjohtajan tehtävässään erityisesti 
uusien visioiden ja tavoitteiden esittäjänä sekä komiteatyöskentelyn 
tehokkaana johtajana. Alanen tuottaa aikuiskasvatuksen perinpohjaisen 
asiantuntemuksensa ja kokouksissa käytyjen keskustelujen pohjalta 
komitean käyttöön tekstiä, jota muokataan edelleen koko komitean 
voimin. Huuhka muodostaa tärkeän lenkin komitean ja kouluhalli-
tuksen välillä. Opetusministeriön kansliapäällikkö Heikki Hosia on 
luonnollisesti myös komitean arvovaltainen jäsen. Hänen erottuaan 
tilalle tulee (1973) opetusministeriön suunnittelija Olavi Alkio, jonka 
työpanos komitean työssä on merkittävä. 

Komitean työskentely

Ensimmäinen osamietintö valmistuu melko lyhyessä ajassa, vastuu 
sen valmistumisesta on kokonaan Alasen käsissä. Siinä esitellään alan 
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kokonaistilanne laaja-alaisemmin ja perusteellisemmin kuin koskaan 
aikaisemmin (Kom. miet. 1971:A 29).  Perinteisen vapaan sivistystyön 
ohella myös ammatillinen aikuiskoulutus on mukana ja sen eri muo-
dot esitellään asiantuntevasti. Alun perin opetusministeriö edellyttää 
väliraporttia, jonka pohjalta se voi antaa jatkotyöohjeet. Tämä on 
melko harvinaista komiteatyöskentelyssä. Se merkitsee myös sitä, että 
komitean työhön tulee pieni tauko, koska valmistuneesta osamietin-
nöstä pyydetään eri tahoilta lausunnot ja opetusministeriö laatii tältä 
pohjalta jatkotyöskentelyohjeet.  

Toisessa osamietinnössä (Kom. miet. 1975: 28) tarkastellaan alan 
peruskäsitteitä ja -lähtökohtia sekä johdetaan yleisistä koulutuspoliit-
tisista tavoitteista lähtien aikuiskoulutuksen erityistavoitteet. Komitea 
laatii myös luettelon alan tarpeellisista kehittämistoimenpiteistä ja nii-
den priorisoinnista. Jatkotyöskentelyn aikana sihteereinä toimivat Aulis 
Alasen lisäksi YM Kari Kinnunen, yht. tiet. yo Sinikka Metsätähti, 
FM Reijo Paronen ja FM Timo Toiviainen, YK Kaija Ilander ja Ulla 
Huhtamäki. Jatkotyöskentelyn aikana komitea jakautuu työvaliokun-
nan lisäksi kolmeen jaostoon. Ne ovat: tutkimuksen ja pedagogisen 
kehittämisen jaosto (pj Kosti Huuhka), organisaatiojaosto (pj Sakari 
Kiuru) sekä rahoitus- ja opintososiaalinen jaosto (pj Veli Lehtinen). 

On selvää, että komiteatyöskentely on aina ryhmätyötä, jossa 
kaikilla osapuolilla on omat lähtökohtansa ja tavoitteensa. Jonkun 
tai joidenkin on kuitenkin huolehdittava kokonaisnäkemyksestä ja 
otettava vastuu työn edistymisestä. Veli Lehtinen ja Aulis Alanen 
muodostavat työvaliokunnan sisällä ydintyöparin, jonka vaikutus 
lopputulokseen on keskeinen. Kumpikin on myöhemmin todennut, 
että heidän yhteistyönsä sujui koko komiteatyöskentelyn ajan erin-
omaisen hyvin. Lehtinen kertoo: 

 ”Tulimme alusta lähtien keskenämme erinomaisesti toimeen. Var-
maan yhteisillä taustoilla oli oma merkityksensä. Olimme lisäksi 
kumpikin tiukasti tulosorintoituneita. Kunnioitimme ja arvostim-
me toinen toisiamme. Alanen oli lisäksi aikaansaapa, luotettava ja 
solidaarinen. Minun ei tarvinnut hermoilla sitä, tuleeko sovittu 
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asia tehdyksi. Se tuli. Asiantuntemuksessa hän oli ehdottomasti 
aivan kansainvälistä huipputasoa. ”  

Lehtisestä ja Alasesta tulee myös henkilökohtaiset ystävät ja perhetu-
tut. Lehtiset ovat mm. Alasen nuorimman tyttären kummeja. Kun 
työvaliokunnan kokoukset alkoivat aamulla seitsemältä, niin Alanen 
yöpyy aina Lehtisillä. Edellisenä iltana he käyvät huolellisesti läpi kaikki 
seuraavan päivän kokouksen asiat, se saattaa kestää useita tunteja. 

Lehtinen ja Alanen korostavat kumpikin Kosti Huuhkan mer-
kitystä komitean työn edistymisessä. Hänen aktiivisuutensa, asian-
tuntemuksensa ja muutospyrkimyksensä on suureksi avuksi niin työ-
valiokunnassa kuin koko komitean työssä. Hänen kokemuksensa ja 
kouluhallinnon tuntemuksensa edistävät merkittävällä tavalla komitean 
työskentelyä. Kaiken lisäksi hän toimii ristiriitatilanteissa sovittelevana 
henkilönä. Huuhkan ja Lehtisen ystävyys perustuu jo Lehtisen SAK:n 
aikoihin, jolloin he ratkoivat yhdessä ay-opiston valtioapukysymyksiä. 
Lehtinen on todennut Huuhkasta mm. seuraavaa: ”Hän suhtautui 
viisaasti ja fiksusti, näki pitemmälle kuin joku muu”. (Vesterinen 1990, 
70). Alanen tunsi Huuhkan jo kirjeopistoajoiltaan, Kansansivistyso-
pillisesta yhdistyksestä sekä YKK:n opintojen ja opetuksen kautta. 

Vaikka politiikka ei näyttelekään kovin suurta roolia komitean 
työskentelyssä, useimmista asioista ollaan hyvin pitkälle samaa miel-
tä, niin lienee selvää, että vasemmistolaisten ja yleisedistyksellisten 
komiteajäsenten mielipiteet ja tavoitteet tulevat huomioon otetuiksi 
komitean ehdotuksissa. Esimerkiksi sivistyksellinen tasa-arvo on kes-
keisessä asemassa komitean tavoitteen asettelussa. Myös alhaisessa 
sosiaalisessa asemassa olevien väestöryhmien koulutustarpeet ja heidän 
opintososiaalinen asemansa parantamisen välttämättömyys tuodaan 
selkeästi esille.  

Komitean osamietinnöt muodostavat suunnittelukeskeisen aikuis-
koulutuspolitiikan perusdokumentit, joiden pohjalta käynnistetään 
alan valtakunnallinen kehittämistyö. 1970-luvun loppupuolen lama 
pysäyttää kuitenkin hyvin alkaneen kehitystyön, sen aloittaminen 
siirtyy 1980-luvulle. 
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Koulutuspoliittiset tavoitteet 

Koulutuspoliittiset tavoitteet ovat 1970 -luvulla monipuolisen ana-
lysoinnin ja määrittelyn kohteena.  Aikuiskoulutuskomitea jättää I 
mietinnössään tavoitteet vielä esittämättä ja jää odottamaan Vuoden 
1971 koulutuskomitean (Kom. miet. 1971) työn tulosta. Aikuiskou-
lutuskomitea muotoilee sitten omat tavoitteensa koulutuskomitean 
mietinnön pohjalta seuraavasti (Kom. miet. 1975: 28, 16–17): 

   1)  Koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen sosiaalisia, taloudellisia, alu-
eellisia sekä oppimisvalmiuksiin liittyviä oppimisesteitä poistamalla. 
Sen tulee ulottua läpäisyperiaatteella kaikille muille tavoitealueille.

   2)  Tuotannon edistäminen – ammattitaidon kehittäminen jatkuvan 
koulutuksen avulla.

   3)  Demokratian edistäminen – yhteiskunnallisten valmiuksien kehit-
täminen pyrkimyksenä parantaa aikuisten tiedollisia ja asenneval-
miuksia osallistua demokratian toteuttamiseen ja uudistamiseen. 

   4)  Kulttuurin kehittäminen – pertsoonallisuuden kehittäminen tarjo-
amalla oppimistilaisuuksia ja virikkeitä, jotka edistävät kansalaisten 
mahdollisuuksia käyttää hyväkseen kulttuuripalveluksia, toteuttaa 
luovasti itseään ja kehittää jatkuvasti persoonallisuuttaan.  

Näiden tavoitteiden kautta komitea käy toisessa osamietinnössä läpi 
kaikki aikuiskasvatuksen osa-alueet ja esittää analyysinsa perusteella 
tarvittavia kehittämisehdotuksia. 

Aikuiskoulutuskomitean mietintöä ja sen kehittämisehdotuksia 
syytettiin heti sen valmistumisen jälkeen – erityisesti vapaan sivistys-
työn edustajien taholta – siitä, että komitea painottaa liiaksi tuotanto-
elämän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeita vapaan sivistystyön 
kustannuksella.  Lehtinen torjuu tällaiset väitteet ja toteaa niiden 
olleen voimakkaasti liioiteltuja. Vapaan sivistystyön edustus komi-
teassa oli todella vahva ja sen tarpeet otettiin kaikin osin huomioon. 
Eri sektoreiden esittely ja käsittely mietinnöissä on varsin tasapuolis-
ta.  Vapaa sivistystyö vanhempana ja jo suhteellisen hyvin toimivana 
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koulutusalueena ei kuitenkaan kaivannut siinä määrin uudistamista ja 
kehittämistä kuin ammatillinen sektori, joka oli vielä tuolloin hyvin 
hajanainen ja jäsentymätön aikuiskasvatuksen alue. Vapaan sivis-
tystyön edustajatkin ymmärsivät, että kun aikuisten ammatillisen 
opetuksen tarjonta ja organisointi, opetusmenetelmät, opintososiaa-
liset kysymykset, toiminnan arviointi jne olivat vielä lähes kokonaan 
järjestämättä, niin tärkeimmät kehittämisehdotukset täytyi kohdistaa 
ensisijaisesti tälle alueelle. Vapaan sivistystyön järjestöt onnistuivat 
kuitenkin ajamaan läpi uuden opintokeskuslain (tuli voimaan 1978), 
joka paransi merkittävästi sivistysjärjestöjen toimintaedellytyksiä. Sen 
läpimenoa edesauttoi erityisesti ay-liike, jonka kurssitoiminta tuli 
entistä laajemmassa mitassa valtionavun piiriin. Toki kaikki muutkin 
sivistysjärjestöt hyötyivät uuden lain tarjoamista kehittämismahdol-
lisuuksista yhtälailla. 

Osana selvitystyötään komitea teettää empiirisen kysely- ja haas-
tattelututkimuksen, jossa selvitetään Suomen aikuisväestön opinnol-
lista osallistumista. Tutkimus on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Sen 
avulla komitea halusi saada perustietoa osallistumisen määrästä, sen 
laadusta ja opiskelun esteistä. Tutkimus annetaan Tampereen yliopis-
ton yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksen tehtäväksi. Alanen toimii 
komitean edustajana tutkimuksen ideointiryhmässä.  Tutkimusraportti 
”Aikuiskoulutus Suomessa: käsitykset ja käyttö” julkaistaan 1973, jo-
ten komitea voi käyttää sen tuloksia päätöstensä tueksi (Lehtonen & 
Tuomisto 1973). Puheenjohtaja Lehtisen mukaan tutkimus tuottaa 
hyvin sille asetetut tavoitteet. Se antaa mm. perustiedot suomalaisten 
osallistumisesta aikuisopintoihin, osallistumisen esteistä ja heidän opin-
to-odotuksistaan. Tutkimuksessa todetaan, että yhteiskunnan rakenteet 
muodostavat keskeisimmät aikuisopiskelua vaikeuttavat ja/tai ehkäisevät 
tekijät.  Sen sijaan aikuisten subjetiivisilla asenteilla havaitaan olevan 
vain vähäinen vaikutus heidän osallistumiseensa. Tästä syystä komitea 
esittää loppuraportissaan ensisijaisesti rakenteellisia kehittämisehdo-
tuksia, kuten aikuiskoulutuksen tarjonnan – erityisesti yleissivistävän ja 
ammatillisen aikuiskoulutuksen – lisääminen ja kohdentaminen niille, 
joilta ko. opinnot puuttuvat, työllisyyskoulutuksen lisääminen ja aikuis-
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ten opintososiaalisen aseman parantaminen. Kehittämisehdotuksissa on 
nähtävissä pyrkimys koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen. Alanen 
laatii komitealle muistion ”Oppimismahdollisuuksien tasoittaminen 
aikuiskoulutuspolitiikan tavoitteena”, se toimii komitean työn pohjana. 
(Alanen 1974.)

Aikuiskoulutuskomitean työn ansiosta aikuiskasvatuksen merkitys 
kasvaa ja sen yhteiskunnallinen asema muuttuu. Keskeisiä muutoksia 
ovat:

Käsitealan laajeneminen. Vielä 1960-luvulla aikuiskasvatus ja 
vapaa sivistystyö ovat käsitteinä suurinpiirtein synonyymejä, mutta 
Aikuiskoulutuskomitea tekee selvän eron niiden välille. Aikuiskasva-
tuksesta/aikuiskoulutuksesta tulee yleistermi, vapaa sivistystyö rajataan 
perinteisen sivistystyön nimitykseksi. Käsitealan laajentaminen kyt-
keytyy valtion 1970-luvun alussa käynnistämään ”aikuiskoulutuksen 
kokonaisvaltaiseen kehittämis- ja suunnittelutyöhön”. 

Toiminnan institutionalisoituminen. Aikuiskoulutuksen koko-
naisuuden hahmottaminen laajemmin kuin aikaisemmin oli tehty ja 
sen institutionaalisen aseman vakiinnuttaminen valtion hallinnossa. 
Ammatillisen aikuiskasvatuksen mukaantulo muuttaa perinpohjaisesti 
käsitystä aikuiskasvatuksesta, sen tehtäväalueista ja yhteiskunnallisesta 
merkityksestä.  Pääasiassa institutionalisoitumista pidettiin positiivi-
sena asiana. Jotkut sivistysjärjestöjen edustajat tosin katsoivat, että 
valtiovallan kontrolli opintokeskuslain myötä kavensi liiaksi järjestöjen 
perinteistä vapautta. 

Suhde valtiovaltaan. Aikuiskoulutuskomitea sisäistää varsin yksi-
tuumaisesti valtiojohtoisen suunnittelukeskeisen ajattelutavan. Lop-
pumietinnön mukaan vastuu kokonaisuuden toimivuudesta kuuluu 
”ensisijaisesti valtion aikuiskoulutushallinnolle, jonka on ohjattava ja 
kehitettävä koulutuspalveluja valtakunnallista kokonaissuunnittelua 
noudattaen ja yhteiskunnan koulutusvaroja tavoitteen mukaisesti 
kohdentaen”. Valtiojohtoisen suunnittelu- ja hallintatavan kritiikki on 
vielä 1970-luvulla vähäistä, se yleistyy vasta seuraavan vuosikymmenen 
lopulla, jolloin siirrytään yleisesti markkinajohtoiseen aikuiskoulu-
tuspolitiikkaan. 
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Lehtinen arvioi myöhemmin, että komitea onnistui työssään 
hyvin, yhteistyö sujui ilman suurempia ongelmia ja komitean jäsenet 
olivat ansaitusti tyytyväisiä lopputulokseen. Komitean kehittämiseh-
dotukset ovat asiallisia ja käytännön toteuttamista ajatellen riittävän 
konkreettisia ja ne saavat komitean enemmistön kannatuksen. Komite-
an loppumietintö sisältää ainoastaan yhden eriävän mielipiteen, jonka 
jättää työnantajien (STK) edustaja johtaja A. E. Helle. Hän kritisoi 
komitean ehdotusta työnantajien velvollisuudesta järjestää ja tukea 
taloudellisesti henkilöstönsä koulutusta. Helle jää yksin mielipiteensä 
kanssa, vaikka hän hakee sille aktiivisesti tukea komitean muiden 
jäsenten keskuudesta. Tämä on osoitus komitean harvinaislaatuisesta 
yksituumaisuudesta ja keskinäisestä luottamuksesta, jota eivät erilaiset 
poliittiset taustat horjuttaneet. Ainoastaan asiaperusteet ratkaisivat 
jäsenten kannanotot.  

Komitean työtä kritisoidaan jonkin verran alan lehdistössä (ks. 
Aikuiskasvatus -lehti), mutta yleisesti komitean työhön ollaan varsin 
tyytyväisiä. 1970 -luvun loppupuolen taloudellinen lama estää kui-
tenkin komitean esitysten toimeenpanon, joten varsinainen kehittä-
mistyö siirtyy 1980-luvulle. Pari konkreettista edistysaskelta kuitenkin 
saavutetaan: 1) valtioneuvosto hyväksyy ns. jatkuvan koulutuksen 
periaatteen vuonna 1978 koulutuspolitiikan suunnittelun pohjaksi 
ja 2) vuonna 1978 tulee voimaan uusi opintokeskuslaki, joka antaa 
erityisesti sivistysjärjestöille entistä paremmat taloudelliset edellytykset 
jäsentensä koulutuksen toteuttamiseen. Aikuiskoulutuskomitean mie-
tinnöt muodostavat joka tapauksessa yhdessä tavoitesuunnitteluvaiheen 
perusdokumentit, joiden pohjalta aikuiskoulutuksen kehittämisorga-
nisaatio jatkaa 1980-luvulla alan kehittämistyötä. 

Jatkuvan koulutuksen periaatepäätös

Valtioneuvoston vuonna 1978 tekemä periaatepäätös paaluttaa ns. 
”Jatkuvan koulutuksen -periaatteen” aikuiskoulutuksen suunnittelun 
keskeiseksi peruslähtökohdaksi, kuten Aikuiskoulutuskomitea oli 
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esittänyt. Päätös on tärkeä poliittisesti, sillä periaatepäätöksen lopussa 
valtioneuvosto edellyttää, että opetusministeriön tulee viipymättä 
käynnistää jatkotoimenpiteet.  Tässä vaiheessa Lehtinen katsoo, että 
hänen tehtävänsä aikuiskoulutuksen kehittämisprosessissa päättyy 
tähän, hän on tehtävänsä tehnyt. Valtiovallan tehtävänä on jatkossa 
vastata kehittämisestä ja sen toteuttamisesta. 

Alasen tehtävä komitean pääsihteerinä päättyy 1975. Hän jat-
kaa kuitenkin alan kehittämistyötä toimimalla opetusministeriön 
käynnistämän OKELA-projektin (Opintokeskuslain vaikutusten 
arviointi) tutkijana (1976–1981). Projektissa selvitetään, mitä muu-
toksia opintokeskusten toiminnassa tapahtuu vuosina 1976–1981, 
kun uusi opintokeskuslaki tulee voimaan. Tutkimuksen loppuraportti 
”Sivistysjärjestöjen tehtäväkuvan muuttuminen” on sekä syvällinen 
katsaus suomalaisten sivistysjärjestöjen toiminnan kehittymiseen että 
ensimmäinen näin laaja laadullisuuden ja tuloksellisuuden tutkimus. 
(Alanen 1986).  

 Aikuiskoulutuksen kehittäminen 1980-luvulla

Aikuiskoulutuskomitean työtä jatkamaan asetetaan vuonna 1979 ai-
kuiskoulutuksen kehittämisorganisaatio (1979–1985), johon kuuluu 
johtoryhmä (14 jäsentä), laaja neuvottelukunta (30 jäsentä) sekä 11 
osaprojektia /toimikuntaa jäsenineen. Kaiken kaikkiaan kehittämi-
sorganisaatiossa, sen eri osaprojekteissa ja toimikunnissa työskentelee 
noin 150 henkilöä. Väliaikainen kehittämisorganisaatio tuottaa noin 
35 mietintöä, muistiota ja muita julkaisuja (Kom. miet. 1985: 36, 
137–153; Tuomisto 1983, 94–95). Yhtenä kehittämisorganisaation 
suurimpana ansiona voidaan pitää sitä, että se keräsi alan kehittämisen 
piiriin runsaasti ihmisiä, jotka tutustuivat ensimmäistä kertaa näin 
perinpohjaisesti ja laaja-alaisesti aikuiskoulutukseen. Veli Lehtistä 
pyydetään jälleen puheenjohtajan tehtävään ja hän suostuu. Hän toimii 
pari vuotta kehittämisorganisaation johtoryhmän puheenjohtajana, 
mutta luopuu sitten tehtävästä, koska hänen varsinainen työnsä E- ins-
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tituutin rehtorina vie hänen kaiken aikansa. Tämä on ymmärrettävää, 
sillä 1980 -luku on hyvin hektistä aikaa E-liikkeessä. Lehtinen jättää 
kehittämisorganisaation vuonna 1981 ja keskittyy rehtorin toimeensa 
sekä työväenliikkeen asiantuntija- ja luottamustehtäviinsä. 

Alanen ja Lehtinen seuraavat kumpikin tahoillaan tarkasti alan 
kansainvälistä kehitystä, erityisesti elinikäiseen kasvatukseen liittyvää 
koulutuspoliittista kirjoittelua ja keskustelua. He osallistuvat myös 
asiaa käsitteleviin kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin.

Vuonna 1981 ilmestyy alalta suomenkielinen kokoomateos ”Elini-
käinen kasvatus” (Alanen & Sihvonen 1981), jossa aihetta tarkastellaan 
hyvin monipuolisesti.  Toimittamisen ohella Alanen laatii kirjaan kaksi 
laajaa artikkelia. Ensimmäisessä artikkelissa hän käsittelee elinikäisen 
kasvatuksen käsitettä ja toisessa eräiden kansainvälisten järjestöjen 
elinikäisestä kasvatuksesta käytyä koulutuspoliittista keskustelu- ja 
kehittämistyötä. Alanen toteaa, että elinikäisen oppimisen kasvatusnä-
kemys on edennyt nopeasti niin teollisuusmaissa kuin kolmannessakin 
maailmassa, ja kolmella kansainvälisellä järjestöllä (Unesco, EN ja 
OECD) on siihen ratkaiseva osuutensa. Idean omaksuminen kaikkiin 
kasvatustoimintoihin vaikuttavana strategisena yleisperiaatteena on 
kuitenkin vielä rajoittunut suhteellisen pieneen asiantuntijajoukkoon 
ja periaatteen hyväksyminen käytännön uudistustoimiin on vasta 
alullaan.  (Alanen 1981, 96)

Lehtinen käsittelee omassa artikkelissaan aikuiskoulutusta eli-
nikäisen kasvatuksen osana. Hänen mukaansa aikuiskoulutuksen 
osuus ja merkitys kasvaa jatkuvasti ja sen vuoksi on tärkeää varmistaa 
aikuiskoulutuksen parhaillaan käynnissä olevalle kehittämistyölle 
sen edellyttämät voimavarat.  Hän esittelee myös aikuiskoulutukses-
sa esiintyviä puutteita ja kehittämisen ongelmakohtia sekä tuolloin 
käynnissä olevan kehittämisorganisaation toimintaa ja tavoitteita. 
(Lehtinen 1981, 294–298.) 

Kun opetusministeriön entinen asiantuntijaelin Kansansivis-
tyslautakunta, jonka ensisijaisena tehtävänä oli harkinnanvaraisten 
vapaan sivistystyön valtionapumäärärahojen jakaminen vuosittain eri 
sivistysjärjestöille, lakkautetaan, sen tilalle perustetaan vuonna 1984 
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Aikuiskoulutusneuvosto. Se on opetusministeriön apuna ja asiantun-
tijaelimenä toimiva laaja-alainen aikuiskasvatuksen kehittämisorgani-
saatio. Lehtistä pyydetään jälleen mukaan tämän uuden organisaation 
jäseneksi. Hän toimii sitten pari vuotta myös Aikuiskoulutusneuvoston 
varapuheenjohtajana (1984–1986). 

Artikkelissaan ”Aikuiskoulutuksen kehittämisestä” Lehtinen to-
teaa:

 ”Nähdäkseni valtion suunnittelutyön rooli ja funktio ovat tarkoi-
tuksenmukaiset ja järkevät.  Valtion suunnittelu- ja kehittämistyö 
ei ole ollut koulutuksen suunnittelua ja kehittämistä, vaan kou-
lutuksen puitteiden luomista ja parantamista. Itse koulutuksen 
suunnittelu on koulutusinstituutioiden, ei valtion asia.” (Lehtinen 
1985, 36)

Lehtinen erottaa valtion aikuiskoulutuspolitiikassa kolme vaihetta. 
Ensimmäinen päättyi aikuiskoulutuksen merkittävään poliittiseen 
voittoon: valtioneuvoston päätökseen aikuiskoulutuksen suunnitte-
lu- ja kehittämisperiaatteista (jatkuvan koulutuksen periaate). ”Peri-
aatepäätös” rakentui aikuiskoulutuskomitean työlle. Toisen vaiheen 
muodosti aikuiskoulutuksen väliaikaisen kehittämisorganisaation työ, 
jossa konkretisoitiin aikuiskoulutuksen kehittämistavoitteet. Tämän 
vaiheen aikana toteutettiin jo useita lainsäädännöllisiä ja muita uu-
distuksia.  Aikuiskoulutuksen johtoryhmä luetteloi ne uudistukset, 
jotka tulisi toteuttaa hyvin lyhyen ajan kuluessa. Tässä vaiheessa sekä 
virkamiesten että poliitikkojen aikuiskoulutusnäkemys avartui ja laa-
jentui ilahduttavalla tavalla. Kolmannessa vaiheessa aikuiskoulutuksen 
kehittämistyön painopiste on siirtymässä linjahallinnon ulkopuolisilta 
elimiltä linjahallinnolle itselleen. Lehtinen arvioi, että tässä Aikuiskou-
lutusneuvostolla tulee olemaan avustava, ei ohjaava rooli. 

Se voi joka tapauksessa tuoda esiin tärkeitä ajankohtaisia hankkeita 
ja toisaalta nostaa esiin sellaisia alan pitkävaikutteisia kehittämistar-
peita kuten laadun parantaminen, alan tutkimus- ja kokeilutoiminta, 
moni- ja etäisopetuksen kehittäminen jne.  (Lehtinen 1985, 35–37.) 
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Lehtinen toimi keskeisenä suomalaisen koulutuspolitiikan vai-
kuttajana yhteensä noin 20 vuotta (1967–1986). Ajanjakso on yksi 
merkittävimmistä vaiheista suomalaisen koulutusjärjestelmän suunnit-
telussa ja kehittämisessä. Lehtinen on yksi tämän ajanjakson keskeinen 
(aikuis)koulutuspoliittinen vaikuttaja, jonka asiantuntemusta ja joh-
tamistaitoja tarvittiin ja jota arvostettiin. Melko pian tämän jälkeen 
1980-luvun lopulla alkavat kuitenkin uusliberalistiset ajatukset vallata 
alaa ja usko julkisen vallan ohjaamaan koulutuspolitiikkaan horjua. 
Tämän seurauksena siirrytään vähitellen markkinasuuntautuneeseen 
aikuiskoulutuspolitiikan vaiheeseen. (ks. Sihvonen & Tuomisto 2012, 
282–284; Rinne & Vanttaja 1999, 108–128.)

Lehtinen kirjaa eläkepäivillään pitkäaikaisen kokemuksensa 
työväenliikkeen koulutusjärjestelmän kehittämisessä artikkelissaan 
”Työväenliikkeen koulutusjärjestelmien rakentamisen aika” (Lehtinen 
1995, 112–141).  Rakentamisen ajalla hän tarkoittaa aikaa 1960-luvun 
puolestavälistä 1980- luvun alkuun. Tällöin hän toimi itse johtotehtä-
vissä ensin SAK:ssa sitten E-instituutissa ja on mukana myös muiden 
työväenliikkeen opistojen hallinnossa. 1970-luvun alkupuoliskon hän 
toimi Aikuiskoulutuskomitean puheenjohtajana. Hän on siis raken-
tamassa samaan aikaan yleistä aikuiskoulutusjärjestelmää, kun hän 
on kehittämässä työväenliikkeen omaa sivistys- ja koulutustoimintaa.  
Artikkelissaan Lehtinen kuvaa miten ay-liikkeen ja työväenpuolueiden 
koulutusyhteistyö vähitellen paranee ja organisaatiouudistuksen kautta 
syntyvä synergia kohentaa työväenliikkeen järjestöjen koulutustoi-
mintaa. Yhteistyön kehittäminen työnantajien (koulutussopimus) ja 
valtiovallan (opintokeskuslaki) kanssa kohentaa myös huomattavasti 
jäsenten opintososiaalista asemaa. 

 Alanen julkaisee puolestaan eläkkeelle siirtymisvaiheessa Yleis-
radion aikuiskasvatuksen opetussarjan ensimmäisen kirjan ”Johdatus 
aikuiskasvatukseen” (1991) ja ”Aikuiskasvatuksen organisaatiomuo-
dot” (1992). Molemmat kirjat ovat aikuiskasvatuksen opiskelijoiden 
ahkerassa käytössä aina 2000-luvulle saakka. 
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Koonta

1920 -luvun lopulla riitti vielä yksi mies muotoilemaan vapaan kan-
sansivistystyön /aikuiskasvatuksen teoreettiset peruslähtökohdat ja 
toiminnan tavoitteet.  Castrénin komiteanmietintö toimi kansansi-
vistystyön peruskivenä yli 40 vuoden ajan.  Aikuiskoulutuskomitea 
muotoili nämä perusteet uudestaan ottaen huomioon yhteiskunnan 
taloudessa, tuotanto- ja liike-elämässä, sosiaalisissa suhteissa ja kulttuu-
rielämässä tapahtuneet muutokset. Komiteassa työskenteli 20 jäsentä 
ja 5 sihteeriä. Sen työn pohjalta käynnistetään aikuiskoulutuksen 
väliaikaisen kehittämisorganisaation työ, johon osallistuu noin 150 
aikuiskasvatuksen suunnittelijaa ja kehittäjää. Aikuiskoulutuksesta 
on tullut todella olennainen ja yhä tärkeämpi osa yhteiskuntamme 
koulutus- ja oppimisjärjestelmää. 

On hämmästyttävää kuinka monia yhtäläisyyksiä Aulis Alasen 
ja Veli Lehtisen elämänkaarelta voidaan löytää. He ovat kumpikin 
kotoisin Pohjanmaalta, Alanen Etelä- ja lehtinen Pohjoispohjanmaalta. 
Alasen isä on puuseppä, Lehtisen taas työmies/pienviljelijä. Kumman-
kin lapsuuteen sisältyy vaikeita aikoja. Veli Lehtisen perhe hajoaa, 
kun vanhemmat sairastuvat ja kuolevat hyvin varhain. Aulis Alanen 
sairastuu tubiin, mikä vie neljä vuotta hänen nuoruudestaan. Sekä 
Alanen että Lehtinen onnistuvat kuitenkin kääntämään elämän kolhut 
ja vaikeudet voitokseen, ilman näitä kokemuksia heidän elämänsä 
olisi ollut luultavasti hyvin toisenlaisia. Kummankin lapsuudessa on 
nähtävissä selviä merkkejä poikkeuksellisista lahjoista ja tavoitteista. 

Kansakoulun jälkeen Lehtinen on useita vuosia kotitilansa ohel-
la monenlaisissa metsä- ja rakennustöissä. Vasta 21-vuotiaana hän 
hakeutuu ”onneksi” opiskelemaan Alkio-opistoon. Kansankorkea-
koulututkinnon suorittaminen tekee mahdolliseksi Yhteiskunnalliseen 
Korkeakouluun pyrkimisen. Yhteiskunnallinen Korkeakoulu tarjoaa 
molemmalle selvästi lahjakkaalle nuorukaiselle ”toisen mahdollisuu-
den”, mahdollisuuden edetä ei-ylioppilaana opetusjaostotutkinnon 
kautta akateemiseen loppututkintoon saakka. Lehtinen suorittaa yh-
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teiskuntatieteiden maisterin tutkinnon, Alanen jatkaa opintojaan 
tohtorintutkintoon asti. 

Molemmat kasvavat maalaisliittolaisessa ympäristössä ja he osallis-
tuvat ahkerasti nuorisoseuraliikkeen toimintaan. Kumpikin kuitenkin 
”kääntyy” nuoruudessaan omakohtaisen ajattelun ja työkokemustensa 
kautta vasemmistolaisiksi, sosialidemokraattisen puolueen jäseniksi. 
Alasella kääntymiseen vaikuttaa ilmeisesti hänen sairaalakokemuksensa. 
Vaasan Työväensanomien toimittajana ollessaan hän on jo tietoinen 
ideologisesta valinnastaan. Lehtisen ajattelun kehittymiseen vaikuttaa 
erityisesti hänen työkokemuksensa rakennusalalla ja työtovereiden 
kanssa käydyt keskustelut. Vaikka Alanen ja Lehtinen ovat tunnetusti 
SDP:n jäseniä, niin kumpikaan heistä ei osallistu kunnalliseen tai 
valtakunnalliseen politiikkaan, vaan he toimivat lähinnä erilaisissa 
asiantuntijaorganisaatioissa.

Alasen työuran alkuvaihe on työväenliikepainotteinen, mutta mel-
ko pian hän hakeutuu Kansanvalistusseuran Kirjeopiston rehtoriksi ja 
sitten Tampereen yliopistoon. Alanen on tutkijatyyppi ja teoreetikko, 
jota kiinnostaa yliopistoyhteisö ja sen piirissä tehtävä opetus- ja tutki-
mustoiminta. Tampereen yliopistossa hän etenee monien vaiheiden ja 
turhauttavienkin hakuprosessien kautta aikuiskasvatuksen assistentista 
alan professoriksi. 

Lehtinen toimii koko työuransa ajan työväenliikkeen sivistys- ja 
muiden organisaatioiden piirissä. Hän on monipuolinen työväen-
liikkeen suunnittelija, kehittäjä ja johtaja, joka toimii lähes kaikilla 
työväenliikkeen eri sektoreilla. Lehtinen on johtajatyyppi ja käytän-
nön kehittämisestä kiinnostunut muutosjohtaja. Hänen uralleen on 
tyypillistä, että häntä pyydetään aina entistä vaativampiin tehtäviin.

Voidaan todeta, että molemmat suunnittelukeskeisen aikuiskoulu-
tuspolitiikan arkkitehdit – Aulis Alanen ja Veli Lehtinen – onnistuvat 
vaikeasta alusta huolimatta luomaan merkittävän työuran aikuiskasva-
tuksen kentällä. Kummastakin kehittyy omalla alallaan valtakunnan 
eturivin asiantuntijoita, Alanen kunnostautuu aikuiskoulutuksen 
tutkijana ja yliopiston opettajana sekä alan valtakunnallisena kehit-
täjänä. Lehtinen kunnostautuu työväenliikkeen muutosjohtajana, 
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sen koulutusjärjestelmän uudistajana sekä valtakunnallisen (aikuis)
koulutuspolitiikan kehittäjänä. Aikuiskoulutuskomitean puheenjoh-
tajana ja pääsihteerinä heillä oli harvinaislaatuinen näköalapaikka ja 
vaikutusmahdollisuudet aikuiskasvatuksen kehittämiseen juuri sinä 
aikana, jolloin suomalainen aikuiskasvatus oli ehkä historiansa suu-
rimmassa muutosprosessissa. 

On vaikea sanoa, mikä on heidän täsmällinen vaikutuksensa alan 
kehittämisessä, mutta varmaa kuitenkin on, että heidän kättensä ja 
kynänsä jälki näkyy niin ammatillisen aikuiskoulutuksen kuin vapaan 
sivistystyönkin kehityksessä aina näihin päiviin saakka. He ajoivat 
voimakkaasti mm. sivistyksellisen tasa-arvon edistämistä. Voidaan 
kysyä, miten hyvin nykyinen aikuiskoulutusjärjestelmä edistää tämän 
tavoitteen saavuttamista? Tämä tavoite on ehkä eniten uhattuna nykyi-
sen markkinakeskeisen ja uusliberalistisen suunnitteluvaiheen aikana. 
Olisiko syytä palauttaa mieliin Aikuiskoulutuskomitean esittämät 
aikuiskoulutuksen tavoitteet ja tarkastella, miten ne toteutuvat tämän 
päivän Suomessa? 
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LUKU 15

KÄÄNTEENTEKIJÄT – AIKUISKOULUTUKSEN 

VAIKUTTAJIA 1980-LUVULTA 2010-LUVULLE

Heikki Silvennoinen

Jaoteltaessa suomalaisen aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen his-
toriaa peräkkäisiin vaiheisiin, paikannetaan samalla aikuiskoulu-
tuspolitiikan muutoksia – ja ehkä kuvataan yhteiskuntapolitiikan 
muutoksia yleisemminkin. Noin neljännesvuosisadan ajanjaksolle 
1960-luvulta 1980-luvun puoliväliin oli leimallista usko keski-
tettyyn suunnitteluun. Jakso onkin nimetty valtiojohtoiseksi 
suunnittelukeskeiseksi ajaksi. Sen jälkeen 1980-luvun puolivä-
lissä alkoi markkinasuuntautuneen aikuiskoulutuksen aikakausi.1 
Uusliberalistisiin oppeihin nojaava markkina-ajattelua alettiin 
soveltaa 1990-luvulla koulutukseen yleisemmin myös Suomes-
sa. Esimerkiksi Tapio Varmolan2 mukaan markkina-ajattelun 
ohjaaman koulutuspolitiikan koekenttänä meillä toimi juuri 
aikuiskoulutus.

Aikuiskoulutuspolitiikan uusi suunta

1980-luvun jälkipuoliskolle ajoittuu suhteellisen selkeä siirtymä 
valtiokeskeisestä suunnittelusta kohti markkinoiden välityksellä 
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ohjautuvaa aikuiskoulutusta. Koulutuspoliittisessa keskustelussa 
markkinakäsitteet löivät läpi vuonna 1987, kun Valtioneuvosto 
teki aikuiskoulutuksen rahoitusta koskevan periaatepäätöksen. 
Tämän vaiheen tärkeitä valtiollisia asiakirjoja olivat valtioneu-
voston periaatepäätös ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoittamisen 
suunnitteluperiaatteista 5.3.1987, ja valtioneuvoston periaatepäätös 
ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämisestä 24.3.1988. 

Valtioneuvoston periaatepäätöstä ammatillisen aikuiskoulutuksen 
kehittämisestä täydensi Leevi Melametsän muistio3. 

Koulutusmarkkinat määriteltiin opetusministeriössä ”erilaisina 
koulutusmahdollisuuksina”, ”joita julkiset ja yksityiset koulutuksen 
järjestäjät tarjoavat erilaisilla hinnoilla, eri laatuisina ja erilaisissa ko-
koonpanoissa. Toisaalla ovat kuluttajat – yksityiset henkilöt, työnan-
tajat, yritykset, ammattiyhdistykset tai järjestöt – joilla on erilaisia 
tarpeita ja erilaista kykyä maksaa koulutuksesta.”4

Koulutuksen uudistusaaltoa leimasi usko siihen, että markkina-
talouden lakien mukaisesti toimiva koulutus tuottaa tehokkaimmin 
tuloksia. Markkinoiden ja tehokkuuden rinnalla useimmiten esiintyviä 
iskusanoja ovat vapaus ja joustavuus. Vapaus on ostajan vapautta valita 
ostovoimansa mukaisesti sellaisia palveluja kuin haluaa. Toisella puolen 
joustavuus liittyy asiakkaiden palveluun: oppilaitosten oli opeteltava 
räätälöimään tuotteitaan ostajan halujen ja markkinoilla ilmenevän 
kysynnän mukaan. Valtioneuvostosta käsin oppilaitoksia ohjastettiin 
1990-luvun pahimpina lamavuosina seuraavaan tapaan5: 

 ”Koulutuksen tulosyksiköitä ovat oppilaitokset, joiden itseohjau-
tuvuutta korostetaan. Koulutusta koskevaa toimivaltaa siirretään 
merkittävästi keskus- ja lääninhallituksilta kuntiin, kuntayhtymiin 
ja oppilaitoksiin. Elinkeinoelämän, ympäristöalueen ja muiden 
keskeisten tahojen osallistumista oppilaitosten hallintoon lisätään.” 
Tässä mallissa oppilaitosten olisi parasta toimia yritysten tavoin, 
jotta ne käyttäisivät varansa mahdollisimman tehokkaasti hyödyk-
keensä tuottamiseen.
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Suomessa markkinaperiaatteiden ja -mekanismien käyttöön-
oton ohella oli merkittävää, että aikuiskoulutus nostettiin selvästi 
näkyvämpään asemaan koulutuspolitiikassa. Vuodesta 1983 lähtien 
opetusministerinä oli toiminut RKP:n Cristoffer Taxell, joka jat-
koi samassa tehtävässä huhtikuussa 1987 virkaan astuneessa Harri 
Holkerin hallituksessa. Holkerin hallituksen iskulause oli ”hallittu 
rakennemuutos”, jonka toteuttamiseen tarvittiin myös aikuiskoulus-
ta. Edellä olevien elinkeino- ja ammattirakenteen muutosten vuoksi 
työvoima piti saada liikkumaan niin työstä ja tehtävästä toiseen kuin 
myös alueellisesti. Aikuiskoulutuksen tarjontaa piti tästä syystä lisätä, 
jotta liikkuvuus lisääntyisi ja yritysten mahdollisuudet työvoiman 
käyttöön joustavoituisivat.6 

Aikuiskoulutuksen markkinoistuminen ei ollut kotimainen inno-
vaatio. Markkinoilta omaksuttuja ajattelutapoja ja käytäntöjä sovellet-
tiin julkisiin palveluihin jo 1980-luvun alussa pääministeri Margaret 
Thatcherin johdolla Isossa-Britanniassa ja presidentti Ronald Reaganin 
johdolla Yhdysvalloissa. Monet tutkijat7 näkivät koulutuksen organi-
soinnin heijastelevan kehittyneiden teollisuusyhteiskuntien yleisempää 
siirtymää fordistisesta jälkifordistiseen tuotanto- ja kulutusmuotoon, 
tai modernista jälkimoderniin aikakauteen. Uudistukset voidaan tul-
kita niin, että tuotannon alueella toteutetut sääntelyn muutokset 
leviävät yhteiskunnan muille alueille, kuten koulutukseen ja muihin 
hyvinvointipalveluihin. Siirtyminen uudenlaisiin toimintatapoihin 
merkitsi hyvinvointipalveluissakin massatuotannon ja massakulutuksen 
osittaista korvautumista väestöryhmien erityistarpeiden ja maksukyvyn 
mukaan eriytyvillä terveys-, sosiaali- ja koulutuspalveluilla. Uuden 
tuotantotavan mukaan organisoidun koulutusjärjestelmän osien on 
eriydyttävä ja profiloiduttava, ja eriytyvän järjestelmän on tarkoitus 
tuottaa työasenteiltaan joustavia, monitaitoisia ja innovatiivisia työn-
tekijöitä.

Samantyyppisten koulutusuudistusten toteuttaminen yhtä aikaa 
kautta koko teollistuneen maailman on esimerkiksi Geoff Whittyn 
ym.8 mukaan nähtävä osana talouden, politiikan ja kulttuurin glo-
balisaatiota, jossa kansalliset erot liudentuvat, valtion byrokratiat 
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fragmentoituvat ja julkisena hyvinvointipalveluna ylläpidetty mas-
sakoulutus väistyy eriytyvien koulutuspalvelujen tieltä. Ilmiö oli yli-
kansallinen, mutta Suomessa 1990-luvun ennen kokemattoman syvä 
talouskriisi eittämättä joudutti uusien toimintatapojen käyttöönottoa 
ja soveltamista.

Osmo Lampisen9 mukaan koulutuspolitiikan uusien ajatteluta-
pojen taustalla oli johtavien teollisuusmaiden omaksuma talouden 
ideologia keskeisinä iskusanoina markkinaohjautuvuus, deregulaatio ja 
joustavuus. Tässä ajattelussa aiempien makrotaloudellisten työllisyyden 
ja kysynnän yläpitämisen tavoitteiden tilalle on nostettu yritysmaa-
ilman toimintaehtoihin ja joustavuuteen liittyvät tavoitteet. Julkisen 
vallan toimet makrotalouteen puuttumiseksi alettiin nähdä kilpailua 
vääristävinä ja yrityksille vahingollisina interventioina.

OECD:n dokumenteissa puhuttiin 1970-luvulla jaksottaiskoulu-
tuksesta, missä työ- ja koulutusjaksot vuorottelevat keskenään. Malli sai 
kuitenkin antaa tilaa elinikäiselle oppimiselle. Vuonna 1996 OECD:n 
julkaisemassa raportissa Lifelong Learning For All korostetaan aiempaa 
enemmän oppilaitosten ulkopuolella tapahtuvaa oppimista. Tämä 
näkemys löi läpi vahvasti myös Suomessa.10 Oppimisen siirtyminen 
oppilaitosten ulkopuolelle (työpaikoille, kansalaisten omaehtoiseen 
opiskeluun) oli myös keino säästää julkista rahaa ja siirtää vastuuta 
ammattitaitojen kehittämisestä kansalaisille itselleen.

Tuijnman11 on koonnut markkinaperusteisen aikuiskoulutuspo-
litiikan tunnuspiirteet yhdeksään kohtaan seuraavasti:

  Ekonomismi: aikuiskoulutuksen uskotaan edistävän taloutta ja sen 
pitää tuottaa taloudellisia hyötyjä. 

  
 Ammatillisen koulutuksen korostus: aikuiskoulutuspolitiikassa 

kehitetään erityisesti ammatillista koulutusta yleissivistävän jäädessä 
vastaavasti vähemmälle. 

 
 Taloudellinen pidättyvyys: julkisia koulutusmenoja ei lisätä. 
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  Desentralisaatio: valtiovallan rooli koulutusta koskevassa päätök-
senteossa vähenee, kun valtaa siirretään paikalliselle tasolle. 

 
 Individualismi: koulutuksen suunnittelussa asetetaan yksilöiden 

koulutuskysyntä ”yhteiskunnallisten tarpeiden” edelle. 
 
 Mitattavuus: koulutuksen tehokkuutta on voitava mitata ja tehot-

tomuutta on karsittava markkinamekanismien avulla. 
 
 Politisoituminen: koulutus koskeva päätöksentekoon osallistuvat 

aiempaa vahvemmin paikalliset viranomaiset, työnantajat järjes-
töineen sekä ammattiyhdistysliike. 

 
 Fragmentoituminen: monimuotoistuessaan koulutus sirpaloituu, 

mikä näyttäytyy kansalaiselle vaikeasti hahmottuvana koulutustar-
jontana, mikä puolestaan lisää neuvontapalvelujen tarvetta. 

 
 Perustaitojen puute: koska koulussa ei voida opettaa kaikkia tule-

vaisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja, on parannettava erityisesti 
oppimisvalmiuksien ja oppimishalukkuuden omaksumista. 

Nämä piirteet on havaittavissa myös suomalaisessa aikuiskoulutuksessa, 
jotkut vahvempina ja jotkut vähemmän merkittävinä. Esimerkiksi 
Lehtisalo ja Raivola12 nimesivät tasa-arvon tavoittelun suomalaisen kou-
lutuspolitiikan superideologiaksi 1970- ja 1980-luvuilla. 1980-luvun 
lopulta alkaen sen rinnalle alkoi nousta markkina-ajatteluun perustuva 
koulutuspolitiikka, jonka keskeisiä elementtejä ovat13:

  koulutuksen yksilöllinen valinta (esimerkiksi koululaisten ja heidän 
vanhempien oikeus valita itselleen sopiva koulu useista vaihtoeh-
doista) 

 yksityisten palvelujen nousu julkisten rinnalle koulutuksen tar-
jonnassa (koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten omistuspohjan 
laajeneminen yksityiselle sektorille), 
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 oppilaitosten välinen kilpailu ja erikoistuminen (”profiloituminen 
omille vahvuusalueille”), 

 
 tehokkuusvaatimus koulutuspalvelujen tuottamisessa, 
 
 osavastuun siirtyminen koulutuspalvelujen kustannuksista sen 

kuluttajille. 

Tärkeä merkkipaalu kansallisen politiikan mahdollisuuksiin ja rajoihin 
iskettiin vuonna 1996 Suomen liityttyä Euroopan unioniin. Euroopan 
unioniin liittymisestä voi sanoa alkaneen uudenlaisen lainsäädännön 
ajan. Kansallinen sivistyslainsäädäntö sai unionilta direktiiviraamit, 
jotka rajasivat kansallisen päätöksenteon liikkumavaraa: ”uutta luo-
valle innovatiiviselle säätämiselle asetettiin suitsia”, on esimerkiksi 
Koulutussuunnittelun neuvottelukunnan pitkäaikainen puheenjohtaja 
Liekki Lehtisalo14 todennut. 

Aikuiskoulutuksen ja politiikan toimijat

Kun koko aikuisväestön koulutusta tarkastellaan pitkässä aikapers-
pektiivissä, tärkeimpiä muutoksia on aatteellisen kansansivistystyön 
muuntuminen pääasiassa ammattiosaamista ja työelämän vaatimuksia 
palvelevaksi toiminnaksi. Oppimatonta kansaa sivistävästä, usein jär-
jestövetoisesta aikuiskasvatuksesta on tullut valtio-ohjattua ja entistä 
tiukemmin muuhun koulutuspolitiikkaan kytkettyä toimintaa. Aikuis-
koulutus on ammatillistumisen ohella järjestelmällistynyt muuttuen 
yhä enemmän opintosuoritusten dokumentointia korostavaksi ja 
tutkintotavoitteiseksi.

Ammatillisen koulutuksen yleistyminen näkyy selvästi myös 
aikuisten osallistumisessa koulutukseen. Heikki Lehtosen ja Jukka 
Tuomiston15 uraa uurtavan osallistumistutkimuksen mukaan 1970–
luvun alussa 4 prosenttia aikuisväestöstä osallistui ammatilliseen ja 
12 prosenttia yleissivistävään koulutukseen. Vuonna 1980 Havé-
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nin ja Syvänperän16 raportoimien tulosten mukaan – ammatilliseen 
aikuiskoulutukseen osallistuvia oli 24 prosenttia ja yleissivistävään 
koulutukseen 17 prosenttia aikuisista. Vuonna 1990 ammatilliseen 
ai kuiskoulutukseen osallistuminen kohosi 44 prosenttiin, kun yleis-
sivistävään koulutukseen osallistuminen sen sijaan pysytteli 18 pro-
sentissa. Vuoden 1995 aikuiskoulutustutkimuksen mukaan osallistu-
minen oli samalla tasolla. Vuonna 2006 ammatilliseen koulutukseen 
osallistuminen oli noussut 51 prosenttiin yleissivistävään koulutuksen 
osallistumisen pysyessä entisellä tasolla.17 Työelämän muutoksen vuoksi 
entistä tärkeämmäksi nousseet ammattitaidon päivittämisvaatimukset 
ja sitä seurannut aikuiskoulutuksen ammatillistuminen kehystävät 
aikuiskoulutuspolitiikkaan ja aikuiskoulutukseen vaikuttamista aivan 
toisella tavalla kuin vielä 1960-luvulla.

Valtiovalta on koulutuspoliittisen sääntelyn ja rahoituksen lisään-
tymisen myötä yhä vahvemmin mukana aikuiskoulutuksessa. Tämä 
tarkoittaa myös sitä, että entisenkaltaiset sivistysideologit ja kasvatus-
vaikuttajat ovat saaneet väistyä julkisen vallan suunnittelukoneistojen 
tieltä. Sivistyksen ja kansallisen eheyden ihanteista ammentaneet 
vaikuttajat, kuten J.V. Snellman, Väinö Voionmaa, Zachris Castrén, 
ovat vaihtuneet palkkatyökseen koulutusta suunnitteleviin virkamie-
hiin tehtävänään standardoida ja järjestelmällistää oppisuorituksia 
valtiovallan ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Taulukko 1. Koulutuksen suunnittelun kansalliset toimijat tasoittain18.

Taso Suunnitteleva taho Suunnittelun tuotos
Normatiivinen Eduskunta ja valtioneuvosto Koulutuksen ylätavoitteet, lait, asetukset 

ja ohjelmat
Strateginen Opetusministeriö Lainsäädännön valmistelu, valtakunnalli-

nen suunnittelu ja tarvittavat ohjeet
Taktinen Opetushallitus (lääni) Opetussuunnitelman perusteet, 

informaatio-ohjaus ja arviointi
Operationaalinen Koulutuksen järjestäjä, oppilaitos, 

koulutustiimi, opettajat
Opetussuunnitelmat, toimintaohjeet, 
koulutuksen organisointi ja toteutus
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Aikuiskoulutusta koskevan lainsäädännön valmistelijat ovat nous-
seet entistä keskeisemmiksi tekijöiksi. Tärkeillä eturyhmillä (esimer-
kiksi elinkeinoelämä ja työnantajat, työmarkkinajärjestöt, koulutuksen 
järjestäjät) on palveluksessaan koulutuspoliittisia asiantuntijoita, joiden 
tehtävänä pyrkiä jatkuvasti vaikuttamaan koulutusta koskeviin päätök-
siin ja koulutussuunnitteluun sekä lainvalmisteluun. Työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöjen kiinnostus aikuiskoulutukseen ja aikuiskoulutus-
politiikkaan alkoi lisääntyä varsinkin 1980-luvun puolivälin jälkeen. 
Vaikka desentralisoinnin nimissä koulutuspoliittista päätösvaltaa on 
siirretty operatiivisen tason paikallisille toimijoille, kuten kunnille, 
normatiivisen ja strategisen tason toimijoina eduskunta ja ministeriö 
määräävät suunnan. Lainsäätäjän linjauksista poikkeaminen ei ole 
käytännössä mahdollista. Kuntien koulutuspolitiikkaa ohjataan val-
tionosuuksilla ja erilaisilla avustuksilla.

Kuten Poropudas ja Mäkinen19 koulutuspolitiikan kehystekijöi-
den eritellyssä muistuttavat, kansallisen koulutuspolitiikan tekemistä 
kehystävät yhä selkeämmin kansainväliset ja ylikansalliset poliittiset 
– ja erityisesti talouspoliittiset – virtaukset ja vaikutukset. Yleinen 
kansainvälistyminen ja kansainvälisen vuorovaikutuksen institutio-
nalisoituminen näkyvät muun muassa siinä, että vaikutukset leviävät 
entistä nopeammin tunkeutuen kansallisvaltioiden politiikkaan yhä 
systemaattisemmin. Johtavina talous- ja yleispoliittisen ajattelun ho-
mogenisoijina toimivat esimerkiksi Maailman Kauppajärjestö WTO, 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD, Kansainvälinen 
valuuttarahasto IMF, Maailman Pankki ja myös Euroopan Unionin 
komissio. Toisaalta myös talous- ja yhteiskuntatieteilijöiden tiedeyh-
teisöissä paradigmat ja ajattelutavat saattavat homogenisoitua, kun tie-
teessä menestyminen edellyttää kulkemista valtavirrassa ja nojautumista 
yhteisiin ”muotiauktoriteetteihin”. Koulutusta halutaan harmonisoida 
niin, että yhdessä maassa suoritetut tutkinnot olisivat kelpoisia esimer-
kiksi muissa EU-maissa. Näin tehdään mahdolliseksi se, että työvoima 
voi ainakin periaatteessa liikkua sinne, missä sille on kysyntää.

Viimeistään siis 1990-luku merkitsi koulutuspoliittista käännettä, 
joka alkoi edellisellä vuosikymmenellä irrottautumisena UNESCO-lai-
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sesta, yhteiskunnalliseen tasa-arvoon ja demokraattiseen hyvinvoin-
tiyhteiskuntaan pyrkineestä koulutuspolitiikasta ja siirtymisenä kohti 
OECD-läistä, koulutuksen ja talouden yhteyttä korostavaa politiik-
kaa. Kaikkia vaikutuksia kansalliseen politiikkaan on vaikea osoittaa. 
OECD:n tärkein metodi lieneekin sen aiheuttama vertaispaine, kun 
jäsenmaat vertailevat OECD:n tuottamien aineistojen avulla mai-
ta toisiinsa ja kommentoivat toistensa kehitystä. OECD:n tekemiä 
analyyseja ja tilastoja käytetään runsaasti niin poliittisessa diskurssissa 
kuin viranomaisten raporteissa ja tutkimuksissa. OECD:n analyysit 
ja raportit vaikuttavat vahvasti poliitikkojen ja viranomaisten näke-
myksiin ja kantoihin.20 

Opetusministeriö

1990-luvulla vallan hajautuksen ja sääntelyn purkamisen yhteydessä 
siirryttiin nk. könttäbudjetointiin, normiohjauksesta tulosvastuuseen 
ja jälkikäteisarviointiin. Yksittäisten johtavien viranhaltijoiden valta 
päätöksenteossa kasvoi. Virkamiesten vallan kasvun vastapuolena on 
ollut poliitikkojen vallan väheneminen. Aikuiskoulutuksen kenttä 
tosin on aiemmin ollut muuta koulutusta vähemmän valtiosäädelty. 
Aikuiskoulutuspolitiikka oli pitkään pikemminkin aika hajanaista, kun 
sitä harjoittivat julkisen toiminnan puolella lähinnä keskushallinnon 
virkamiehet, eivät niinkään valtioelimet ja poliitikot. Ministereillä ja 
kansanedustajilla oli lähinnä hyväksyvä rooli. Pitkässä tarkastelussa yksi 
keskeinen 1980- ja 1990-luvun muutoksia aikuiskoulutuspolitiikassa 
oli aikuiskoulutuksen selkeämpi kytkeminen yleisempään koulutus- ja 
yhteiskuntapolitiikkaan.21 Siinäkin virkamiehet valmistelijoina ovat 
keskeisiä vaikuttajia.

Epävakaina ja hidastuvan kasvun aikoina rahaministeriön rooli 
on koko ajan kasvanut. Lehtisalon ja Raivolan22 mukaan valtiovarain-
ministeriöstä tuli toinen opetusministeriö viimeistään 1980-luvulla. 
1990-luvulta lähtien valtiovarainministeriön valtiosihteerinä toiminut 
Raimo Sailas on ollut vahva vaikuttaja ja vallankäyttäjä, jonka vaiku-
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tus ulottuu luonnollisesti myös koulutuspolitiikkaan. Julkisuudessa 
valtiovarainministeriö on saanut kovan päätöksentekijän roolin, joka 
itse asiassa kuuluisi poliitikoille. Hallituksissa ei riidellä puolueiden 
kesken vaan kättä vääntävät ministeriöt. Kiistat puolueiden välillä 
ovat lientyneet, kun valtiovarainminiteriön virkamiehet ovat tehneet 
”likaisen työn” poliitikkojen puolesta ottamalla näkyvän roolin me-
noleikkausten ja säästötoimien perustelijana ja ajajana. Demokratian 
kannalta on tietenkin epätoivottavaa, että poliittiset päätökset tehdään 
valtiovarainministeriössä virkatyönä.23 

Opetusministeriön ja valtiovarainministeriön rinnalle aikuis-
koulutuspolitiikan päätöksentekijäksi ja rahoittajaksi kohosi 1980- ja 
1990-lukujen mittaan työministeriö. Työministeriön vaikutusval-
ta suuntautuu ennen muuta työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen 
alueelle, mutta aikuiskoulutuspolitiikan eri lohkojen ja instituutioiden 
raja-aitojen madalluttua työministeriö on tärkeä vaikuttaja myös 
laajemmin koko aikuiskoulutuspolitiikan suuntaviivoja luotaessa. 
Mitä tärkeämpänä työelämää palveleva ammatillinen aikuiskoulutus 
nähdään, sitä enemmän työministeriön asiantuntemus ja tavoitteet 
aikuiskoulutuspolitiikassa painavat. Sillä on käytössään kentän toimin-
taa ajatellen merkittävää taloudellista valtaa aluetasollakin erilaisten 
julkishallinnollisten elinten välityksellä. Etenkin EU:n sosiaalirahas-
tojen volyymin kasvun seurauksena paikallisten TE-keskusten tärkeys 
aikuiskoulutuksessa kasvoi.24 

Liekki Lehtisalo muistelee aikuiskoulutuksen kehittämisen kan-
nalta tärkeitä vuosia kirjoittamalla, että kesäkuusta 1986 huhtikuuhun 
1987 opetusministerinä toimineen Pirjo Ala-Kapeen ”lyhyeen minis-
terijaksoon mahtui aktiivista koulutuksen jatkokehittämistyötä, joka 
painokkaasti keskittyi jatkuvaan koulutukseen ja aikuiskoulutukseen. 
- - [A]ikuiskouluttajataustansa vuoksi jatkuva koulutus ja elinikäinen 
oppiminen sijoittuivat aidosti lähelle hänen sydäntään.” Ala-Kapee 
kirjoitti vuonna 1986 Aikuiskasvatus-lehteen artikkelin Aikuiskas-
vatustutkimus ja valtakunnallinen koulutuspolitiikka viestinään, että 
valtioneuvosto voisi lähiaikoina tehdä periaatepäätöksen jatkuvan 
koulutuksen käytännön toteuttamisesta Suomessa. Liekki lehtisalon25 
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mukaan artikkeli ”sellaisenaan oli hänelle laatimani puhe erääseen 
koulutustilaisuuteen” ja ”Pirjo ajoi käytännössä virkamiesten avulla 
reippaasti periaatepäätösasiaa. - - Ilmeisesti Suomi olisi saanut tasok-
kaan jatkuvan koulutuksen periaatepäätöksen, ellei Sorsan hallituksen 
nelivuotinen ura olisi päätynyt luonnolliseen loppuunsa vuonna 1987.”

Varsinaisena käännekohtana aikuiskoulutuspolitiikassa (ja ai-
kuiskoulutuksen asemassa koulutuspolitiikassa) voidaan pitää Kalevi 
Sorsan neljännen hallituksen loppuvaihetta ja Harri Holkerin sinipuna-
hallituksen kautta vuosina 1987–1991. Sorsan kaudella valtioneuvosto 
teki ensin päätöksen ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoittamisen 
suunnitteluperiaatteista26  ja sen jälkeen Holkerin hallitus sitä tukevan 
periaatepäätöksen ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämisestä27. Ver-
rattaessa 1980- ja 1990-lukua 1970-lukuun aikuiskoulutuksen suhteel-
lisen tärkeyden lisääntyminen näkyy selvästi myös hallitusohjelmissa28.

Vuoden 1987 lopussa perustettiin opetusministeriön korkeim-
mista virkamiehistä koostuva ensimmäinen koulutuspolitiikan johto-
ryhmä. Sen puheenjohtajina toimivat ministerit Christoffer Taxell ja 
Anna-Liisa Piipari (myöh. Kasurinen). Sille asetettiin kolmehenkinen 
työjaosto puheenjohtajanaan Liekki Lehtisalo ja muina jäseninään 
Leevi Melametsä ja Markku Linna. Tämä ryhmä sihteereineen laati 
muun muassa hallituksen koulutuspoliittisen selonteon tärkeimmät 
uudistusesitykset, nuorisokoulun ja ammattikorkeakoulun. Virkamies-
keskeinen valmistelu herätti myös kritiikkiä. Lehtisalo sanoo tuoneensa 
visioidean ministeriön suunnittelu- ja kehittämissanavaraston jo ai-
kaisemmin, ja ministeri Taxell oli innokkaasti omaksunut visioajat-
telun. Koulutuspolitiikan johtoryhmän työjaoston kolmen kopla oli 
ilmeisen vaikuttava ryhmä aikuiskoulutuspolitiikan valmistelijana ja 
linjanvetäjänä: ”Melametsän, Linnan ja Lehtisalon kolmen miehen 
työryhmää alkoi joku ministeriön ulkopuolella kutsua ’visiotroikaksi’. 
Koulutuspolitiikan johtoryhmän työ puksutti pitkälti tämän ryhmän 
pääratoja myöten.”29 Aikuiskoulutusuudistusten eteenpäin vieminen 
oli hajanaista. Koulutuspoliittisen johtoryhmän avuksi kesällä 1989 
asetettu aikuiskoulutuksen johtoryhmä totesi laajan kokonaisuudis-
tuksen sijasta järkevämmäksi etsiä painopistealueita ja tehdä niillä osa-
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uudistuksia. Johtoryhmä sai marraskuussa 1989 valmiiksi muistionsa 
69 toimenpidettä aikuiskoulutuksen kehittämiseksi.30 

Taulukko 2. Opetusministerit Suomessa 1980–2000-luvuilla.

Opetusministeri Puolue Aika Hallitus Pääministeri-puolue
Pär Stenbäck Rkp 5/1979–2/1982 Koivisto II SDP
Kalevi Kivistö SKDL

SDP 
2/1982–12/1982 Sorsa III SDP

Kaarina Suonio 12/1982–5/1983 SDP
Kaarina Suonio
Pirjo Ala-Kapee

 SDP 5/1983–6/1987
6/1986–4/1987

Sorsa IV SDP

Christoffer Taxell Rkp 4/1987–6/1990 Holkeri Kok. 
Ole Norrback 6/1990–4/1991 Kok.
Riitta 
Uosukainen

Kok. 4/1991–2/1994 Aho Kesk.

Olli-Pekka 
Heinonen

2/1994–4/1995 Kesk.

Olli-Pekka 
Heinonen

Kok. 4/1995–4/1999 Lipponen I SDP

Maija-Liisa Rask SDP 4/1999–4/2003 Lipponen II SDP
Tuula Haatainen SDP 4/2003–6/2003 Jäätteenmäki Kesk.
Tuula Haatainen SDP 6/2003–9/2005 Vanhanen I Kesk.
Antti Kalliomäki 9/2005–4/2007 Kesk.
Sari Sarkomaa Kok. 4/2007–12/2008 Vanhanen II

Kiviniemi.
Kesk.

Henna Virkkunen 12/2008–6/2011 Kesk
Jukka 
Gustafsson

SDP 6/2011- Katainen Kok.

RKP-läisten Christoffer Taxellin ja Ole Norrbackin jälkeen 1990- ja 
2000-luvulla opetusministerin tehtävä on ollut joko Kokoomuksen 
tai Sosialidemokraattien hallussa. 1990-luvun pahimman talouslaman 
aikana opetusministerinä toimi Kokoomuksen Riitta Uosukainen. 
Markkinaehtoinen ”oikeistolaistuva” aikuiskoulutuspolitiikka vaikeutti 
ainakin 1990-luvulla aiemmin vahvan tasa-arvotavoitteen toteutumista 
aikuiskoulutuksessa31 
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Maija Raskin ministerikautena aikuiskoulutuspolitiikkaan laadit-
tiin hyvin pitkälle vaikuttava asiakirja: parlamentaarisen aikuiskoulu-
tustyöryhmän muistio vuonna 2002. Se on aikuiskoulutuksen alueella 
eittämättä 2000-luvun merkittävin valtiollinen asiakirja, ja se linjasi 
aikuiskoulutuksen uudistustyötä pitkäksi aikaa eteenpäin.

Kesäkuussa 2011 nimitettyä opetusministeriä pidetään vapaan 
sivistystyön miehenä. Jukka Gustafsson nousi eduskuntaan vuonna 
1987 Metallityöväen liiton Murikka-opiston rehtorin paikalta, jossa 
tehtävässä hän oli toiminut kymmenen vuotta. Sosiaalidemokraateille 
tasa-arvo on keskeinen koulutuspoliittinen tavoite, ja se näkyi selkeästi 
myös uuden ministerin pitämissä puheissa ja kannanotoissa.

Vuonna 1998 opetusministeriö organisoitiin kahdeksi osastoksi, 
ja koulutus- ja tiedepolitiikan osastoon luotiin kuusi yksikköä, joista 
aikuiskoulutusyksikköön keskitettiin aikuiskoulutuspolitiikan hallin-
nointi. Samalla opetushallituksen rooli aikuiskoulutuspolitiikan har-
joittajana heikkeni. Vuodesta 1998 aikuiskoulutusasioiden hallinnon 
johdossa toimi johtaja Marita Savola, joka oli tullut opetusministeriöön 
jo vuonna 1973. Savola jäi viimeiseksi ministeriön aikuiskoulutuksen 
tulosalueen johtajaksi. Yksikkö lakkautettiin ministeriön organisaa-
tiomuutoksen yhteydessä toukokuun alussa vuonna 2010, ja Savola 
jäi eläkkeelle kesällä 2010. Aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö tehtä-
vineen ja henkilöstöineen jaettiin koulutuspoliittisen osaston neljään 
muuhun yksikköön. Marita Savolan pitkä ura opetusministeriössä 
kului pääosiltaan korkeakoulu- ja tiedepolitiikan tehtävissä, mutta 
2000-luvulla hän oli vahva vaikuttaja valtakunnan aikuiskoulutuksessa. 
Savolan aikana aikuiskoulutuspolitiikkaa ja aikuiskoulutusuudistuksia 
muotoiltiin lukuisissa työryhmissä, jotka olivat jäseniltään hyvin laaja-
pohjaisia. Kun työryhmävalmistelussa intressitahot saavat tuoda omat 
näkemyksensä esille ja argumentoida sekä vaikuttaa niiden puolesta, 
lopputulos on ehkä helpommin kaikkien hyväksyttävissä.

Savola johti viimeiset virkavuotensa vapaan sivistystyön vuosien 
2009–2012 kehittämisohjelman (KEHO) valmistelua, minkä ansiosta 
vapaan sivistystyön lainsäädäntöä uudistettiin kahteenkin otteeseen 
vuosina 2009–2010. Vapaan sivistystyön kentällä pidetään pitkälti 
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Savolan ansiona sitä, että ministeriö panosti KEHO:n valmisteluun 
muiden laajojen koulutuspolitiikan uudistushankkeiden rinnalla. 
Esimerkiksi vapaasta sivistystyöstä väitellyt, Valkeakoski-opiston 
rehtori Juha Sihvonen32 pitää kehittämisohjelmaa tärkeimpänä uu-
distushankkeena alalla sitten 1970-luvun Aikuiskoulutuskomitean 
työn. Marraskuussa 2010 Savolalle myönnettiin Kansanvalistusseuran 
palkinto tunnustuksena työstä aikuiskasvatuksen ja vapaan sivistys-
työn, kasvatuksen ja oppimisen tutkimuksen, koulutuspolitiikan tai 
kansalaistoiminnan piirissä.

Ministeriössä on toiminut tarkastelun aikana lukuisia virkamiehiä, 
jotka ovat eri vaiheissa vaikuttaneet koulutuspolitiikan muotoutumi-
seen ja tehtyihin uudistuksiin. Lainvalmistelun eturintamassa tärkeitä 
nimiä ovat olleet 1990-luvulla ja 2000-luvulla opetusneuvos Jorma 
Ahola, opetusneuvos Arja Mäkeläinen, Reijo Aholainen, neuvotte-
leva virkamies Ville Heinonen, hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä, 
hallitusneuvos Merja Leinonen, suunnittelupäällikkö Jouko Könnölä. 

Opetushallituksen vaikuttajista tärkein ja pitkäaikaisin on ollut 
opetusneuvos Pentti Yrjölä, jonka harrastukseen kuului erityisesti va-
paan sivistystyö ja sen kehittäminen. Yrjölä jäi eläkkeelle vuonna 2010.

Asiantuntijaelimiä ja työryhmiä

Aikuiskoulutusneuvosto

Vuonna 1984 perustettiin aikuiskoulutusneuvosto. Sen toiminta ei 
kuitenkaan lähtenyt tyhjästä. Aikuiskoulutusneuvosto perustettiin 
jatkamaan vuonna 1979 asetetun aikuiskoulutuksen neuvottelukun-
nan työtä. Ensimmäisen toimikauden 1985–1987 puheenjohtajana 
toimi keskustalainen Tytti Isohookana-Asunmaa ja pääsihteerinä Timo 
Lähdesmäki. Pitkäaikaisin puheenjohtaja oli vuosina 1988–1996 
neuvostoa vetänyt Kokoomuksen Risto Kuosmanen.
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Neuvostossa vaikutti jäsenten ohella joukko pysyviä asiantunti-
joita, joista pitkäaikaisimpia olivat Liekki Lehtisalo (1985–1996) ja 
Marita Savola (1997–2009). Neuvoston edustus rakennettiin ottamaan 
huomioon intressiryhmät laajasti poliittisen kentän eri puolilta samoin 
kuin työmarkkinaosapuolista, hallinnosta ja sivistysjärjestöistä sekä 
tutkimuksen piiristä. Aikuiskoulutusneuvoston rooli on ollut aikuis-
koulutuspolitiikassa lähinnä neuvotteleva ja neuvoa-antava. Sillä ei 
ollut kovin paljoa päätösvaltaa, rahanjakovaltaa ja muita resursseja. 
Sen merkitys asiantuntijavallan käyttäjänä ja vaikuttajana kulissien 
takana oli muodollista asemaa suurempi. 

Taulukko 3.  Aikuiskoulutusneuvoston ja elinikäisen oppimisen neuvoston 
puheenjohtajat ja pääsihteerit toimikausittain vuosina 1985–2010.

Kausi Puheenjohtaja (taustayhteisö) Pääsihteeri
1985–1987 Tytti Isohookana-Asunmaa 

(Keskustapuolue)
Timo Lähdesmäki

1988–1990 Risto Kuosmanen (Kokoomus) Timo Lähdesmäki (1.1. - 31.7.1988)
Heli Kuusi (1.8.1988 - 31.12.1990)

1991–1993 Risto Kuosmanen (Kokoomus) Jorma Ahola (1.1.1991 - 31.5.1993)
Arja Mäkeläinen (1.6. - 31.12.1993)

1994–1996 Risto Kuosmanen (Kokoomus) Arja Mäkeläinen (1.1. - 31.7.1994) An-
neli Manninen (1.8.1994 - 31.12.1995) 
Matti Ropponen (1.2. - 31.12.1996)

1997–1999 Petri Pohjonen (Kokoomus) Matti Ropponen
2000–2002 Pekka Ruohotie (Tampereen 

yliopisto)
Matti Ropponen

2003–2005 Heikki Suomalainen (EK)Matti 
Ropponen

2006–2009 Heikki Suomalainen (EK)Matti 
Ropponen

*Elinikäisen oppimisen neuvosto
2009-2010* Petri Lempinen (STTK)
2010-Markku Koponen 
(EK)
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Matti Ropponen toimi pitkään neuvoston pääsihteerinä (1996–2009), 
missä ominaisuudessa hän laati vuosien mittaan ison pinon neuvoston 
lausuntoja, kannanottoja ja muita asiakirjoja. Ropposen merkitys ei 
kuitenkaan typisty asemaan Aikuiskoulutusneuvoston pääsihteerinä. 
Hänen oli merkittävä rooli ministeriön virkamiehenä esimerkiksi 
parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän työssä 2000-luvun alussa.

Aikuiskoulutusneuvosto lakkautettiin vuonna 2009, ja sen toi-
mintaa jatkamaan perustettiin toiminta-ajatukseltaan laaja-alaisempi 
asiantuntijaelin Elinikäisen oppimisen neuvosto, jonka puheenjohta-
jaksi nimitettiin koulutuksen arviointineuvostossakin jäsenenä toimiva 
koulutuspoliittinen asiamies Petri Lempinen STTK:sta. Muutoksessa 
”aikuiskoulutuksen asian” ajaminen ei ainakaan vahvistunut, kun 
aikuiskoulutuksesta tuli vain yksi osa neuvoston huolenaiheista.

Koulutussuunnittelun neuvottelukunta
 

Suomalaisen hyvinvointivaltion rakentaminen 1960-luvulta 1980-lu-
vulle ja osin myöhemminkin perustui vankasti komitealaitokseen. 
Myös koulutusta kehitettiin komiteoiden avulla. ”Uuden ajan”, 
1980-luvun lopun ja 1990-luvun alun, tärkeimmät koulutuspoliit-
tiset asiakirjat tuotti koulutussuunnittelun neuvottelukunta33. Näitä 
olivat neuvottelukunnan mietinnöt ja selvitykset sekä ensimmäinen 
koulutuspoliittinen selonteko:

  Väestön koulutus 200034, 
  Kehittyvä koulutus35, 
  Koulutuksella 2000-luvulle36, 
  Kansallinen koulutusstrategia37, 
  Elinikäinen oppiminen tietoyhteiskunnassa I ja II38, sekä 
  Suomen koulutusjärjestelmä, koulutuksen taso ja kehittämislin-

jat, Valtionneuvoston koulutuspoliittinen selonteko eduskunnalle 
22.5.1990. 
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Puheenjohtajansa Liekki Lehtisalon39 mukaan koulutussuunnittelun 
neuvottelukunta ”tuotti 1980- ja 1990-lukujen, ei vain koulutuksen 
alueen vaan muutenkin, valtakunnallisesti merkittävimpiin kuuluvia 
asiantuntijamietintöjä.” Neuvottelukuntaan kuului 20 jäsentä varajä-
senineen. Elimellä oli useita asiantuntijasihteereitä, pitkäaikaisimpana 
Ilpo Kokko. Lukuisten monijäsenisten jaostojensa ansiosta neuvot-
telunkunnan työhön osallistuvien luku ”nousi mammuttimaiseksi”. 

Lehtisalon40 mukaan ”suomalaisessa koulutuspolitiikassa kou-
lutussuunnittelun neuvottelukunnan taival ja saavutukset näyttävät 
nousevan lähes vertaistaan löytämättömän hohdokkaiksi. Ne ovat 
keskeistä välineistöä Suomen kehittymisessä koulutuksen suurval-
laksi.” Puheenjohtajan vaikuttavuutta Lehtisalo41 kuvaa esimerkiksi 
sanomalla: ”Komitean ideoivan puheenjohtajan vaikuttamisen polut 
ovat monipuoliset [--]. Puheenjohtaja voi vaikuttaa komitean asettami-
sesta, toimeksiannosta ja työskentelystä mietinnön sisältöihin saakka. 
Joskus mielikuvaa demokratian kaventumisesta on hankala välttää. 
Asiantuntija ja hallintovalta voi kasaantua komiteaympäristössä.”

1980-luvulla työskennelleen Jatkuvan koulutuksen toimikunnan 
puheenjohtajana toiminut Lehtisalo42 antaa tämän ansiosta itselleen 
”jatkuvan koulutuksen isän kansallisen kunnianimen”. Samalla Tapio 
Varmolan43 tutkimuksesta tukea hakien Lehtisalo ilmoittautuu valta-
kunnan keskeiseksi koulutuspoliittisten ideoiden luojaksi:

 ”- - [H]yvin merkittävä osa uusista ajatuksista suodattuu koulu-
tuspolitiikkaan virkamiesten, erityisesti johtavien sellaisten, kautta. 
Poliitikot antavat lähinnä vahvistuksena niille tai pysäyttävät jonkun 
ajatuksen. Myös kentällä toimivan oppilaitoksen aktiivinen rehtori, 
opettaja, muu kasvatusalan asiantuntija ja kansalaisjärjestöt voivat 
saada jonkin idean johtavien virkamiesten tietoisuuteen. Koulutus-
politiikan merkittävien hankkeiden seulonta tapahtuu kuitenkin 
muutaman virkamiehen pöydällä ja ajatuksissa [--]. Suodattumis- ja 
seulontaidea pitää käytännössä pitkälti paikkansa. Kokemuksesta 
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voisi tarkentaa, että ylivoimaisesti enin osa koulutus- ja yleensä 
sivistyspolitiikan megakehittämisasioista muhii nimenomaan muu-
taman asioihin vihkiytyneen huippuvirkamiehen ajatuksissa, joihin 
luonnollisesti vaikutuksia tulee monelta puolelta. Tekee mieli jopa 
väittää, että opetusministeriön hallinnonalana useimpien todella 
suurten kokonaisinnovaatioiden taustalta löytyy ehkä pari kolme 
huippuvirkamiestä. Varsinkin aiempien historiankirjoittajien teok-
sista tuttu idea syöttää lukijoille näkemys päättäjän ja vallanhalti-
jan ainutkertaisesta ajatus- ja innovaatiokyvystä ei ole ainoastaan 
lapsellinen, vaan johtaa kerrassaan väärään ja epätoteen historian 
tulkintaan. Virkamies innovoi, jos innovoi, ja ministeri julkituo, 
jos katsoo sen tarpeelliseksi.”44 

Vaikka Lehtisalo muistelmissaan nostaakin omaa häntäänsä turhan 
monta kertaa, ei liene liioittelua pitää häntä yhtenä merkittävimpä-
nä vaikuttajana Marita Savolan ohella. Opetusministeriön historiaa 
kirjoittanut Veli-Matti Autio45 luonnehtii Lehtisaloa sanoen, että 
”suomalaisten koulutusideologien eturivissä Liekki Lehtisalo edustaa 
pitkälle näkevää visionäärisyyttä.”

Kurssikeskustoimikunta 1988

Ensimmäinen suuri yksittäiseen aikuiskoulutusmuotoon ja oppilaitos-
tyyppiin kohdistuva uudistus muotoiltiin 1987 työnsä aloittaneessa 
kurssikeskustoimikunnassa. Toimikunta laati esityksensä autuaan 
tietämättömänä nurkan takana odottelevasta talouskriisistä ja mas-
samittoihin kasvavasta työttömyydestä. Ylijohtaja Leevi Melamet-
sän johtama kurssikeskustoimikunta työskenteli useana jaostona. Se 
ehdotti mietinnössään46 ammatillisten kurssikeskusten muuttamista 
ammatillisiksi aikuiskoulutuskeskuksiksi, jotka järjestäisivät ja tarjoai-
sivat ammatillista aikuiskoulutusta ja sitä tukevaa muuta koulutusta. 
Markkinaehdoin toimivilla keskuksilla olisi varsin suuri toimintavapaus 
talouttansa koskevissa asioissa. Kulttuuriministeri Anna-Liisa Kasuri-
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sen esittelystä hallitus antoi helmikuussa 1990 esityksen ammatillisia 
aikuiskoulutuskeskuksia koskevaksi lainsäädännöksi. Uudistus merkitsi 
kurssikeskuksille suurta muutosta ja ”hevoskuuria”, joten ei ollut ihme, 
että se oli herättänyt keskuksissa pelkoa ja vastustusta.47

Vuoden 1991 alusta työllisyyskoulutus nimettiin työvoimapoliit-
tiseksi aikuiskoulutukseksi. Muutamaa vuotta aiemmin mietintönsä 
jättäneen kurssikeskustoimikunnan mukaan työllisyyskoulutus-nimike 
”korostaa opiskelijan kannalta epäolennaista koulutuksen piirrettä”; 
sen ”yhteyttä työllisyyden hoitoon ei ole tarpeen korostaa”. Alun 
perin eräänlaisena poikkeuskoulutuksena annetun työllisyyskoulu-
tuksen oli nyt vastattava ”laadullisesti muuta vastaavaa ammatillista 
koulutusta” ja se haluttiin järjestää niin sanotusti normaalisuuden 
periaatteen mukaisesti eli samoissa paikoissa kuin muukin ammatil-
linen aikuiskoulutus.48 Uudessa laissa ei enää entiseen tapaan eritelty 
yksityiskohtaisesti koulutuksen kohderyhmiä, eikä siinä erityisesti 
korosteta työvoimakoulutusta ensisijaisesti työttömien koulutusmuo-
tona. Sen sijaan lakiesityksessä perusteltiin edelleen, että ”koulutusta 
tulisi hankkia ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille sekä 
työmarkkinoille uudelleen palaaville henkilöille siten, että heille anne-
taan työelämässä vallitsevien olosuhteiden ja vaatimusten mukainen 
ammattitaito, jolloin heidän mahdollisuutensa pysyvään työllistymi-
seen paranevat.”49 

Ammatillisiksi aikuiskoulutuskeskuksiksi nimetyt entiset am-
mattikurssikeskukset kytkettiin aiempaa läheisemmin muuhun kou-
lutusjärjestelmään muun muassa siten, että niille annettiin tietyin 
edellytyksin oikeus myöntää ”oikeita” tutkintotodistuksia. Myös se, että 
aikuiskoulutuskeskukset saattoivat nyt ottaa ohjelmistoonsa työvoi-
mapoliittisen koulutuksen ohella myös omaehtoista aikuiskoulutusta 
ja henkilöstökoulutusta, oli tarkoitettu integroimaan työvoimakoulu-
tusta muuhun aikuiskoulutusjärjestelmään ja hälventämään entisten 
kurssikeskusten ja muiden oppilaitosten välistä statuseroa.

Kurssikeskusten nimeämisellä ammatillisiksi aikuiskoulutuskes-
kuksiksi yritettiin hyödyntää niitä mielleyhtymiä, joita oli 1980-lu-
vun jälkipuoliskolla tarttunut aikuiskoulutusta sivuavaan sanastoon. 
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Hallituksen esityksessä vuodelta 1990 positiivisen uudissanaston 
hyötykäyttöä perusteltiin sillä, että ”nimikettä muuttamalla pyritään 
muuttamaan ammatillisten kurssikeskusten pelkästään työllisyyskou-
lutukseen liittyvää kuvaa”50. Kaikki aikuiskoulutusta tarjoavat laitokset 
haluttiin kilpailemaan tuotteillaan monenkirjavasta ja ”moniarvoisesta” 
asiakaskunnasta ikään kuin samoilla markkinoilla. Kerrostuneiden 
segmenttien sijasta alettiin suosia metaforaa markkinoiden mosaii-
kista, missä eri alojen ammattilaiset hakevat palveluja yksilöllisiin 
tarpeisiinsa51. Ajan henkeen sopivan markkina-ajattelun myötä myös 
imagon uskottiin kohentuvan52.

Vielä 1980-luvun lopulla oli toiveita, että nimenomaisesti työt-
tömiin leimautuneesta koulutuksesta oli mahdollista päästä eroon. 
Yleensä noin reilu puolet kurssilaista oli tullut koulutukseen työttömä-
nä, mutta vuonna 1990 työttömien osuus painui jo alle 50 prosentin. 
Vuonna 1991 työttömien ja lomautettujen osuus kuitenkin kääntyi 
jyrkkään kasvuun kivuten suoraan 1970-luvun lamavuosien tasolle. 
1990-luvun jälkipuoliskolla työttömien osuus oli keskimäärin noin 
80 prosenttia. Nimenmuutoksesta huolimatta elävän elämän tarpeet 
pakottivat koulutusmuodon tiukemmin työllisyyskurssien muottiin. 
Talouslaman ja säästöjen puristuksessa kurssien kestoa lyhennettiin 
kolmanneksella kuudesta kuukaudesta neljään kuukauteen, jotta mu-
kaan mahtuisi mahdollisimman moni työtön.53 

1990-luvun alun useisiin satoihin tuhansiin kivunnut työttö-
myys pani koulutustoimenpiteet ennen kokemattomiin koetuksiin, 
ja yksin työllisyyskoulutukseen osallistui vuosittain toistasataatuhatta 
ihmistä. Työttömyys koetteli yhä enemmän myös voimakkaasti työelä-
mään sitoutuneita toimihenkilöitä, jotka eivät ole tottuneet pitämään 
työmarkkinoilta vetäytymistä reaalisena vaihtoehtona työttömyyden 
kasvaessakaan.

Varmola54 kuvaa 1990-luvulla vauhdittunutta aikuiskoulutuksen 
muutosta etenemiseksi kohti puolittaismarkkinoita. Puolittaismarkki-
noiden toiminta perustuu koulutuksen tarjonnan kilpailuttamiseen, 
valtasi alaa varsinkin työvoimapoliittisen koulutuksen hankinnassa. 
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Kilpailuilla markkinoilla oppilaitosten yhteistoiminta ja koordinaatio 
jäi vähäiseksi. Tilaaja-tuottajamallissa kilpaillaan lähinnä hinnalla, eikä 
esimerkiksi hankitun koulutuksen laadulla. Kun työvoimahallinto 
ostaa koulutusta edullisimmin tarjoavalta, järjestäjillä ei ole motiivia 
panostaa koulutuksen laadun kehittämiseen.

Elinikäisen oppimisen komitea

Euroopan parlamentti ja neuvosto julistivat vuoden 1996 elinikäisen 
oppimisen vuodeksi Euroopassa. Niin ikään OECD:n koulutuskomi-
tean ministerikokouksen teemana oli tuolloin elinikäisestä oppimisesta 
todellisuutta kaikille. Saman aallon harjalle haluttiin Suomessakin. 
Vuonna 1997 elinikäisen oppimisen komitean työnä syntyi Suomeen 
kansallinen elinikäisen oppimisen strategia, joka julkaistiin nimellä 
Oppimisen ilo55. Oppimisen iloa kuulutettiin Olli-Pekka Heinosen 
ministerikaudella, ja mietinnön ohessa komitean jäsen, kokoomuksen 
kansanedustaja Markku Markkula laati yhdessä Riitta Suurlan kanssa 
liitejulkaisun Elinikäisen oppimisen hyvät käytännöt – intohimo oppia. 
Komitean toimeksianto kattoi elinikäisen oppimisen näkökulmasta 
toki myös nuorten koulutuksen, mutta kirjatessaan elinikäisen oppi-
misen kansallista strategiaa se esitti mittavia yleisesti aikuiskoulutusta 
koskeneita ehdotuksia.

Komitean puheenjohtajana toimi SOL-siivouspalveluiden hal-
lituksen puheenjohtajana tunnettu Liisa Joronen ja varapuheenjoh-
tajana opetusministeriön kansliapäällikkö Vilho Hirvi. Mietinnön 
luovutuksen yhteydessä pitämässään puheessa56 ministeri Heinoselle 
komitean puheenjohtaja ilmaisi, että ”raportti on syntynyt intohimosta 
oppimiseen”57. Mietinnössä yksilön vastuuta korostava linja käyn-
nistyi ensimmäiseltä sivulta alkaen58: ”Avoin ja utelias asenne uutta 
kohtaan on jokaisen suomalaisen henkilökohtaisessa käytössä oleva 
tie täysipainoiseen elämään ja aikaansaamisesta syntyvään iloon.” Ja 
”tarvitaan uusi, innostava ja jopa intohimoinen näkemys oppimisesta 
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mahdollisuutena. Jokainen voi iloita ’ikänsä kaikki’ oppimiskokemuk-
sistaan, jokainen voi ottaa käyttöönsä enemmän henkisiä voimavaroja 
ja jokainen voi tuntea ylpeyttä paremmasta osaamisestaan.”59 

Katkelmat kuvastavat hyvin sitä, kuinka kaukana komitea oli 
niin kutsutun tavallisen kansalaisen arjesta ja koulutustarpeista. Jukka 
Tuomisto60 äityi kritisoimaan komitean asenteellista diskurssia sano-
malla, että elinikäisen oppimisen markkinoiminen kaikille, kaikissa 
elämänvaiheissa, pelkästään iloisena asiana on falskia, jopa harhautus-
ta. - - Opiskelun ja oppimisen mielekkyys löytyy ihmisten ja ihmis-
ryhmien omista elämänhallintaan liittyvistä tarpeista, eikä tällaisista 
mainosmiesten ja –naisten käyttämistä sloganeista.”

Oppimisen ilo -mietintö oli varmaan osaltaan vaikuttamassa siihen, 
että yksilöä korostava elinikäisen oppimisen diskurssi työnsi tieltään 
entistä jatkuvan koulutuksen enemmän instituutio-orientoitunutta 
diskurssia. Koulutuspolitiikan muutoksessa oli kysymys myös kou-
lutuksen tarjontaan perustuvasta painotuksesta kohti koulutuksen 
yksilölliseen kysyntään keskittyvää painotusta. Jyrki Hilpelän61 mukaan 
elinikäisen oppimisen diskurssiin siirtymisessä on kyse eräänlaisesta 
historiallisesta käänteestä, jonka myötä entisiltä alamaiskansalaisilta 
ja passiiviseen tottelemiseen oppineilta (ja työstään vieraantuneilta) 
työntekijöiltä on alettu vaatia aktiivista osallistumista itsensä ja työnsä 
kehittämiseen. Kun valtiovalta on vetäytynyt koulutuksen tarjonnasta 
ja järjestämisestä aiempaa loitommalle, kansalaisista saavat omaksua 
asiakkaan roolin valitessaan itselleen yksilöllisesti sopivimpia koulu-
tuspalveluja.

Parlamentaarinen aikuiskoulutustyöryhmä

2000-luvun alun laajavaikutteisin yksittäinen asiakirja lienee Parlamen-
taarisen aikuiskoulutustyöryhmän mietintö. Vastauksessaan hallituksen 
esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsää-
dännöksi62 eduskunta edellytti, että (Lipposen toisen) hallituksen tuli 
asettaa parlamentaarinen toimikunta selvittämään aikuiskoulutuksen 
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koko kentän tavoitteita, kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista sekä 
rahoitusta. Parlamentaarinen aikuiskoulutustyöryhmä perustettiin siis 
eduskunnan aloitteesta. Taustalla oli sivistysvaliokunnan väsyminen 
eduskunnan käsittelyyn tuotuihin kapea-alaisiin ja vaikeasti hahmo-
tettaviin aikuiskoulutuslainsäädännön muutosesityksiin. Opetusminis-
teriö asetti työryhmän maaliskuussa 2001 ja työryhmä sai mietintönsä 
valmiiksi helmikuussa 200263. 

Opetusministeriön 30.3.2001 asettaman parlamentaarisen ai-
kuiskoulutustyöryhmän tehtävänä oli: 

  laatia selvitys aikuiskoulutuksen kokonaisuuden (omaehtoinen-, 
työvoimapoliittinen- ja henkilöstökoulutus) toimivuudesta, 

 
 arvioida aikuisväestölle soveltuvan koulutustarjonnan riittävyyttä 

ja vastaavuutta työelämän tarpeisiin, 
 
 arvioida oppilaitosverkoston tarkoituksenmukaisuutta, 
 
 tehdä ehdotukset elinikäisen oppimisen periaatteelle rakentuvan 

aikuiskoulutuspolitiikan kehittämislinjoista, ja 
  tehdä ehdotukset linjausten mukaisen aikuiskoulutuspolitiikan 

toteuttamisen vaatimista resursseista, rahoituksen suuntaamisesta 
ja rahoituspohjasta. 

Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän puheenjohtajaksi opetus-
ministeriö kutsui kansliapäällikkö Markku Linnan opetusministeriöstä 
sekä jäseniksi kansanedustaja Jukka Gustafssonin (sdp), kansanedustaja 
Markku Markkulan (kok.), kansanedustaja Merikukka Forsiuksen 
(vihr.), kansanedustaja Unto Valpaksen (vas.), rehtori Björn Wallénin 
(rkp), kansanedustaja Inkeri Kerolan (kesk.) ja kansanedustaja Leena 
Rauhalan (krist.). Edustajat Gustafsson ja Markkula toimivat työryh-
män varapuheenjohtajina. Työryhmän sihteereinä toimivat pääsihteeri 
Matti Ropponen aikuiskoulutusneuvostosta, hallitussihteeri Merja 
Leinonen (27.11.2001 asti) opetusministeriöstä, opetusneuvos Risto 
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Hakkarainen (29.10.2001 asti) Opetushallituksesta sekä projektisuun-
nittelija Ville Heinonen (29.10.2001 lähtien) ja suunnittelupäällikkö 
Jouko Könnölä (14.11.2001 lähtien) opetusministeriöstä.64

Risto Rinne65 kommentoi työryhmää sanomalla, että ”näinä aikoi-
na harvinaista parlamentaarista luonnetta on syytä tähdentää”. Hänen 
mukaansa työryhmä tukeutuu vuoden 1997 elinikäisen oppimisen 
komiteaa jämerämpään ja realistisempaan yhteiskunta-analyysiin. 
Komitean asettaminen voidaan hyvinkin nähdä eräänlaisena vasta-aal-
tona aiemmalle kokoomuslaisten opetusministereiden johtamalle 
koulutuspolitiikalle.

Noin vuoden kuluttua asettamisesta (21.2.2002) työryhmä jul-
kaisi muistion Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän mietintö66. 
Ensimmäisessä osassa tehdään ehdotukset aikuiskoulutuksen kokonai-
suuden kehittämisestä ja toisessa kuvataan aikuiskoulutuksen tarjonnan 
ja tarpeiden tuon hetkistä tilaa ja aikuiskoulutukseen osallistumista 
yhteiskunnallinen kehitys huomioon ottaen.

Ehdotusten lähtökohtana on elinikäisen oppimisen periaatteelle 
rakentuva aikuiskoulutus. Ehdotukset jakautuvat kolmeen pääkohtaan: 

 Aikuiskoulutuksen perusresursseja oli määrä painottaa kymme-
nen seuraavan vuoden aikana väestön ikärakenteen, koulutustason ja 
ammattirakenteen muutoksen mukaisesti vahvemmin ammatilliseen 
lisäkoulutukseen sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen järjes-
tämään aikuiskoulutukseen. Tavoitteeksi työryhmä asetti, että kaikilla 
kansalaisilla on vuosittain mahdollisuus 1–2 viikon koulutusjaksoon 
ja perusteelliseen osaamisen päivittämiseen ja uudistamiseen 10–15 
vuoden välein. Työryhmä piti vapaan sivistystyön roolia aikuisten 
kouluttajana merkittävänä. Aikuisten mahdollisuuksia virtuaalisten 
oppimisympäristöjen hyödyntämiseen oli määrä parantaa. 

 Erittäin tärkeä esitys oli käynnistää toimenpideohjelma sille 
osalle aktiivista aikuisväestöä, jolla ei ole toisen asteen tutkintoa. Vä-
hiten koulutetuille esitettiin luotavaksi erillinen mahdollisuus toisen 
asteen tutkinnon hankkimiseen. Muistiossa esitettiin pantavaksi alulle 
uudistus, jolla parannetaan aikuiskoulutusorganisaatioiden tarkoituk-
senmukaista hallinnollista ja toiminnallista yhteistyötä kehittämällä 

 Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita – 365

järjestämislupamenettelyä, joka luo paremmat edellytykset vastata 
aikuisen väestön tarpeisiin. Tavoitteena oli saada muodostettua am-
matillisen koulutuksen järjestäjistä monipuolisia tai muutoin vahvoja 
toimijoita työelämän koulutustarpeiden ja alueellisen kehittämistyön 
näkökulmasta. 

Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän tekemien ehdotusten 
vaikutukset näkyvät suurimittaisten NOSTE-ohjelman, aikuiskoulu-
tuksen kokonaisuudistuksen ja vapaan sivistystyön kehittämisohjelman 
toteuttamisena. Mietinnön linjaukset kirjattiin hallituksen ohjelmaan 
aikuiskoulutuksen kehittämisen pohjaksi, ja niitä konkretisoitiin ja 
toimeenpantiin opetusministeritön taloussuunnittelussa, valtion ta-
lousarvioissa ja valtioneuvoston hyväksymässä koulutuksen ja tutki-
muksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2003–2008.

Ylikansalliset vaikuttajat

Kaksi keskeistä ylikansallista koulutuspolitiikan vaikuttajatahoa ovat 
OECD ja Euroopan Unionin komissio. Niiden koulutuspoliittisissa 
asiakirjoissa esitetyt tavoitetilat rakennetaan tietyille itsestäänselvyyk-
sinä otetuille julkilausumattomille etukäteisoletuksille, jotka voidaan 
tarkemmassa analyysissä tulkita eräänlaiseksi ideologiseksi suostut-
teluksi67. OECD on ylikansallisesti vahva agendan asettaja (agenda 
setting) nostamalla (usein tilastolliseen) tutkimukseen perustuvien 
raporttien avulla esille erilaisia ajankohtaisia teemoja, joiden osalta 
eri maiden politiikkaa arvioidaan. OECD vaikuttaa myös suoremmin 
niin koulutus- kuin työvoima- ja talouspolitiikkaan esimerkiksi eri-
laisten vertailevien maa-arviointien ja indikaattorituotannon kautta. 
Ne antavat hallituksille tärkeää referenssitietoa eri maissa harjoitetun 
politiikan menestyksellisyydestä ja mahdollistavat ns. benchmarkkauk-
sen, jonka kautta politiikka ja käytännöt leviävät maasta toiseen. OE-
CD:n suositukset ylittävät meilläkin aina uutiskynnyksen ja poliittiset 
päättäjät kuuntelevat niitä herkällä korvalla. EU:n käytäntöihin taas 
kuuluvat ”avoin koordinaatiomenetelmä” ja prosesseilla (esimerkiksi 
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sinä otetuille julkilausumattomille etukäteisoletuksille, jotka voidaan 
tarkemmassa analyysissä tulkita eräänlaiseksi ideologiseksi suostut-
teluksi67. OECD on ylikansallisesti vahva agendan asettaja (agenda 
setting) nostamalla (usein tilastolliseen) tutkimukseen perustuvien 
raporttien avulla esille erilaisia ajankohtaisia teemoja, joiden osalta 
eri maiden politiikkaa arvioidaan. OECD vaikuttaa myös suoremmin 
niin koulutus- kuin työvoima- ja talouspolitiikkaan esimerkiksi eri-
laisten vertailevien maa-arviointien ja indikaattorituotannon kautta. 
Ne antavat hallituksille tärkeää referenssitietoa eri maissa harjoitetun 
politiikan menestyksellisyydestä ja mahdollistavat ns. benchmarkkauk-
sen, jonka kautta politiikka ja käytännöt leviävät maasta toiseen. OE-
CD:n suositukset ylittävät meilläkin aina uutiskynnyksen ja poliittiset 
päättäjät kuuntelevat niitä herkällä korvalla. EU:n käytäntöihin taas 
kuuluvat ”avoin koordinaatiomenetelmä” ja prosesseilla (esimerkiksi 
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Bolognan prosessi korkeakoulutuksessa) vaikuttaminen, vaikka komis-
sion virkamiehet varovatkin antamasta Euroopan Unionista mielikuvaa 
ylikansallisena koulutuspolitiikan vaikuttajana.68 

OECD

Koulutusasiat ovat kuuluneet OECD:n työnkuvaan heti perustami-
sesta vuodesta 1960 lähtien. Suomi liittyi järjestöön vuonna 1969, ja 
niihin aikoihin koulutuspoliittinen vaikuttaminen alkoi näkyä myös 
organisaation rakenteissa. Koulutustutkimuksen ja innovaatioiden 
keskus CERI perustettiin vuonna 1968 ja koulutuspolitiikkakomitea 
(tuolloinen koulutuskomitea) vuonna 1970.

OECD:n tekemä kansainvälinen vertailu on saanut erilaisia muo-
toja69:

   1.  Ensimmäisen ryhmän muodostavat eri maiden järjestöltä tilaamat 
koulutuspolitiikan maatutkinnat. Keskeinen motiivi tutkintojen 
tilaamiselle on halu saada ulkopuolinen näkemys koulutuspo-
litiikan onnistumisesta ja sen keinojen riittävyydestä. Suomen 
koulutuspolitiikkaa arvioitiin ensimmäisen kerran vuonna 1981, 
jolloin kohteena oli koulutuspolitiikan kokonaisuus. Arvioinnin 
tilaamiseen saattoi vaikuttaa se, että OECD oli tuolloin jo tutki-
nut Norjan, Tanskan ja Ruotsin koulutuspolitiikan, Ruotsin jopa 
kahdesti. Lähivertailupiiriä ajatellen oli siis jo Suomenkin vuoro. 

  2.  Toisen kansainvälisen vertailun ryhmän muodostavat 1990-luvun 
loppupuolella aloitetut teematutkinnat. Maatutkintojen kysyntä 
oli alkanut hiipua, ja koulutuskomiteassa oli ryhdytty kyseen-
alaistamaan vain yhtä maata koskevien tutkintojen hyödyllisyyttä 
muille maille. Teematutkinnoissa keskitytään tärkeäksi koettuun 
aihealueeseen, jonka toteutumista vertaillaan usean jäsenmaan 
kesken. Suomeen kohdistetuissa teematutkinnoissa ovat kohteina 
olleet aikuiskoulutuksen lisäksi koulutuksesta työelämään siirtymi-
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nen, varhaiskasvatus ja esiopetus, uraohjaus, opettajat, koulutuksen 
tasa-arvo, kolmannen asteen koulutus, koulujen johtajuus sekä 
koulutusjärjestelmien tuotosten parantamista jäsentävät lähestymis-
tavat. Esimerkiksi Laukkasen70 mukaan teematutkinnoista on saatu 
runsaasti aineistoa kansallisen politiikan muotoilusta käytävään 
keskusteluun. 

  3.  Kolmas kansainvälisen vertailun muoto on indikaattorituotanto. 
Se käynnistyi 1980-luvun lopulla, ja ensimmäinen Education at 
a Glance ilmestyi vuonna 1992. Globalisoituvassa maailmassa 
jäsenmaiden oli yhä tärkeämpää saada kattava kuva oman koulu-
tusjärjestelmänsä piirteistä kansainvälisessä vertailussa. Merkittävä 
taustatekijä indikaattorituotannon arvostukselle on ollut OECD:n 
pitkäjänteisyys ja menetelmällinen kuri indikaattorien kehittämi-
sessä ja indikaattorituotannon laadun ylläpitämisessä. 

Koulutusindikaattorit kattavat koulutuksen panokset, koulutukseen 
osallistumisen, koulutuksen prosessit ja koulutuksen tuotokset. Koulu-
tuksen tuotoksia kuvaavien indikaattorien osuus oli vielä 1990-luvun 
lopulla esimerkiksi panosindikaattoreihin verrattuna kapea ja vähäinen. 
Niillä ei riittävästi tavoitettu koulutuksen tuloksia. Kansainvälisten 
vertailujen kolmas vaihe oli osaamisen suoran mittaaminen.71 Ensim-
mäisessä osaamisen mittauksessa, aikuisten lukutaitotutkimuksessa 
(IALS), tiedonkeruu toteutettiin vuosien 1994–1998 aikana. Suomea 
koskeva raportti valmistui vuonna 2000. Tutkimusasetelmaa kehitet-
tiin eteenpäin 2000-luvun alkuvuosina Adult Literacy and Life Skills 
Surveyssä (ALL), ja vuonna 2011 käynnistettiin Suomessakin tiedon-
keruu Programme for the International Assessment of Adult Competences 
-hankkeessa (PIAAC).

Kuten Ahola ja Laukkanen72 toteavat, OECD:n analyyseihin on 
totuttu luottamaan, joten niistä saatu tieto johtaa usein toimenpitei-
siin. Esimerkiksi IALS-hanke paljasti, että suurella osalla OECD:n 
jäsenmaiden väestöstä oli niin heikon funktionaalinen lukutaito, että 
analyysin tekijät arvioivat heidän mahdollisuutensa selvitä nyky-yh-
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teiskunnan vaatimuksista vähäiseksi. Arvioinnin seurauksena joissakin 
maissa käynnistettiin erityisiä ohjelmia aikuisten perustaitojen pa-
rantamiseksi. Laajimmat vaikutukset tietysti on ollut PISA:lla. Se on 
johtanut opetussuunnitelmauudistuksiin ja mallin ottamiseen PISA:ssa 
parhaiten menestyneiden maiden koulutusjärjestelmistä.

Koulutuksen vahvistuvasta asemasta OECD:n työssä kertoo sekin, 
että syksyllä 2002 OECD:hen perustettiin koulutusasioita varten oma 
osasto. Aiemmin koulutusasiat kuuluivat DEELSA-osastoon, jonka 
tehtävänä oli käsitellä myös sosiaali- ja työasiat. Sittemmin koulutuksen 
alueella työskenteleviä osastoja on perustettu lisää73. 

Vuonna 1998 OECD:n koulutuskomitea käynnisti aikuiskoulu-
tuksen teematutkinnan yhteistyössä työllisyys-, työvoima- ja sosiaa-
liasiain komitean kanssa. Suomi ilmoitti osallistuvansa teematutkin-
taan koulutuskomitean kokouksessa 1999. Ville Heinosen74 mukaan 
Suomen päätökseen osallistua tutkintaan oli kaksi syytä. Ensinnä 
Suomen elinikäisen oppimisen strategia oli toimeenpanovaiheessa, 
ja opetusministeriö hakusi sen toteuttamiseksi kattavaa tietoa aikuis-
koulutusjärjestelmän toimivuudesta. Toiseksi tutkinnalla haluttiin 
antaa sysäystä aikuiskoulutuksesta käytävään julkiseen keskusteluun 
ja aikuiskoulutuspolitiikan muotoiluun. Opetusministeriön toimesta 
laadittiin kaksi kansallista taustaraporttia, Elinikäisen oppimisen ra-
hoittaminen75 ja Katsaus suomalaiseen aikuiskoulutukseen76. OECD:n 
arviointiryhmän tekemä teematutkinta julkaistiin vuonna 2002 myös 
suomeksi osana opetusministeriön raporttia Suomen aikuiskoulutus-
politiikan teematutkinta.

OECD:n77 laatimassa vertailevassa raportissa nostetaan vahvasti 
esille aikuisten koulutukseen osallistumisen epätasa-arvoisuus kaikissa 
vertailuun osallistuneissa maissa. Koulutuksen kasautuminen näyttää 
olevan aikuiskoulutuksen yksi olennaisin piirre. Teematutkinnan kes-
keisen havainnon tiivistyvät muutamaan kohtaan seuraavasti:
 
	 Suomessa aikuisten osallistuminen koulutukseen on yleistä ja mää-

rällisesti korkealla tasolla, mutta sosiaaliryhmien väliset osallistu-
miserot ovat suuret. Koulutuksen epätasa-arvoinen kasautuminen 
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nähtiin Suomen aikuiskoulutuspolitiikan suurimmaksi yksittäiseksi 
ongelmaksi78. 

		Valtiollinen koulutuspolitiikka perustuu koulutukseen osallistu-
misen omaehtoisuutta ja yksilön omia valintapäätöksiä, ja järjes-
telmä palveleekin hyvin jo valmiiksi koulutukseen motivoituneita 
väestöryhmiä. Aikuiskoulutuksen tarjonnan valtavirtaistaminen 
ei kannusta heikoimmassa asemassa olevia. Silloin kun suuri osa 
aikuiskoulutuksen tarjonnasta on vahvasti julkisesti tuettua ja toimii 
universaalin tarjontamallin periaatteella, tullaan samalla tukeneeksi 
jo verrattain hyväosaisia myös taloudellisesti. Maaraportissa kriti-
koidaankin sitä, että julkisia koulutusvaroja jaetaan tasaisesti ilman 
selkeää jakopolitiikkaa: ”[…] suhteellisen etuoikeutettujen yksilöi-
den tai yritysten yksityiseksi hyödyksi kuitenkin kyseenalaistaa sen, 
onko aikuiskoulutusta rahoitettava ensisijaisesti julkisista varoista. 
Suurempi yksityinen rahoitus saattaisi mahdollistaa budjettivarojen 
suuntaamisen riskiryhmille.”79  

		Yhteiskunnan ”huono-osaisille” kohdennetut toimenpiteet ja heille 
suunnattuun koulutukseen liittyvät kannustimet ja pedagogiikka 
puuttuvat. Maaraportissa esitettiin kohdentavaa remonttia aikuis-
koulutuksen rahoitukseen. Kun julkisten aikuiskoulutusmenojen 
merkittävää kasvattamista ei pidetty realistisena, osallistumisen 
tasa-arvon toteutumiseksi niitä on kohdennettava uudelleen. Rahoi-
tuksen kohdentaminen voimakkaammin huono-osaisille ja vähän 
koulutetuille antaisi paremmat mahdollisuudet laajemmin kehittää 
sellaisia erityisryhmien tarpeet huomioon ottavia koulutusratkaisu-
ja, joita paikallisella tasolla on menestyksellä toteutettu. Toisaalta 
arvioinnissa epäiltiin mallia, jossa nuoret ja aikuiset on integroitu 
samoihin opiskeluryhmiin. Aikuispedagogiikan merkitys korostuu 
myös vertailevassa raportissa80, jossa yhtenä keskeisenä attraktiivi-
sen aikuiskoulutusjärjestelmän elementtinä on aikuisille soveltuva 
pedagogiikka ja aikuisten omaan opiskelurytmiin mukautuminen 
sekä työelämässä toimiville aikuisille soveltuvat opiskeluajat81. 

    		Aikuiskoulutuksen osittainen markkinoistaminen on joustavoit-
tanut järjestelmää, mutta samalla koulutuksen järjestäjien ja op-
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pilaitosten välinen kilpailu on lisääntynyt ja yhteistyö vähentynyt. 
Alueellinen epätasa-arvo on lisääntynyt. Markkinamekanismien 
soveltaminen tuottaa parempaa tulosta Etelä- ja Länsi-Suomessa 
kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa. 

Opetusministeriön aikuiskoulutuksen tulosalueella tuolloin toiminut 
Ville Heinonen82 arvioi OECD-tutkinnan ajoittuneen suomalaisen 
aikuiskoulutuspolitiikan kehittämisen kannalta optimaalisesti. Ope-
tusministeriö oli asettanut keväällä 2001 Parlamentaarisen aikuiskou-
lutustyöryhmän pohtimaan aikuiskoulutusjärjestelmän toimivuutta ja 
laatimaan kehittämisehdotuksia. Vaikkei OECD-tutkinnan tuloksia 
vielä tuolloin oltu julkaistu, ennakkotiedot olivat työryhmän käy-
tettävissä. Sen lisäksi, että tutkinnan tuloksia käytettiin aikuiskoulu-
tuksen kehittämisessä, ne myös vaikuttivat yleisemmän keskustelun 
suuntautumiseen. Aikuiskoulutuksen kehittämisorganisaatioilla oli 
oikeaan aikaan käytettävissään kansainvälisesti vaikutusvaltaisen järjes-
tön raportti. Tutkinnan ehdotukset eivät siirtyneet sellaisinaan aikuis-
koulutuksen kansallisiin käytäntöihin, vaan suodattuivat kansallisen 
keskustelun ja niille enemmän tai vähemmän suotuisan poliittisen 
ilmapiirin läpi. Kehittämisasiakirjoista on luettavissa ainakin kolme 
aihekokonaisuutta, joilla on yhteyksiä OECD:n suositusten kanssa: 
osallistumisen tasa-arvo, koulutussektorien yhteistyö ja tasapuolinen 
kehittäminen ja aikuispedagogiikka ja aikuiskoulutuksen kokonaisuus.

Edelleen Heinonen83 arvioi, että ainakin välillisesti tutkinnalla 
oli merkittävä vaikutus aikuiskoulutuksen kehittämiseen 2000-luvun 
alussa. Osa OECD:n esille nostamista kysymyksistä oli siinä määrin 
ajan hermolla, että kansallisessa keskustelussa niitä ei voitu ohittaa. 
Joissain kysymyksissä OECD:n esille nostamia teemoja ei käsitelty 
samassa hengessä kuin yhteistyöjärjestö oli niitä esittänyt. Toisissa 
kysymyksissä teemat taas saivat ympärilleen runsaasti kansallista kes-
kustelua ja ne sidottiin ympäröivään yhteiskunnalliseen kontekstiin. 

OECD:n tutkinnalla oli vaikutusta myös siihen, että vapaan si-
vistystyön sektorin koulutus otettiin vahvasti kehittämisen kohteeksi 
sekä PAT:ssa että kehittämissuunnitelmassa. Yleissivistävän ja vapaa-
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tavoitteisen koulutuksen vahva korostaminen sekä maaraportissa84 
että vertailevassa raportissa85 on, kuten Heinonenkin86 tulkitsee, ehkä 
hiukan yllättävää taloudellisen yhteistyön ja kehittämisen järjestöltä. 
Ammatillisen osaamisen ohella analyysit korostavat kansalaisten ak-
tiivista osallistumista ja demokraattisia arvoja aikuiskoulutuksessa. 
Kansallisessa kehittämisessä vapaan sivistystyön aseman vahvistaminen 
aikuiskoulutuksen kehittämisprosessina voidaan nähdä analogisena 
tasa-arvopainotuksen kanssa. Tarve vapaan sivistystyön kehittämiseen 
ja arvon nostamiseen osana aikuiskoulutusjärjestelmää oli ikään kuin 
odottamassa sopivaa purkautumisreittiä. Väestön ikääntyminen, vähit-
täin kehittyvä monikulttuurisuus, kaupunkiyhteisöjen heterogeenisuus, 
kansalaisten osallistumista ja osallisuutta koskeva keskustelu, tietoyh-
teiskuntakehitys ja globalisaatio yleisemminkin olivat yhteiskunnallisia 
ongelmakohtia, joihin erityisesti vapaan sivistystyön organisaatiot ja 
muun yleissivistävän aikuiskoulutuksen toimijat olivat perinteisesti 
pyrkineet vastaamaan. Kun tällaiset yhteiskuntakehityksen muodot 
yhdistää arvostetun ylikansallisen organisaation laatimaan, aikuis-
koulutusjärjestelmän yksipuolista kehittämistä koskevaan kritiikkiin, 
olivat mittavatkin yleissivistävän aikuiskoulutuksen kehittämistoimet 
saaneet aimo annoksen argumentatiivista taustatukea. Maaraportissa 
oli huomautettu juuri siitä, että yleissivistävä aikuiskoulutussektori ei 
ole löytänyt paikkaansa.

Vapaan sivistystyön aseman vahvistaminen näkyy määrällisenä 
kasvuna87 ja myös ohjausmenetelmien kehittämisenä. Parlamentaarinen 
aikuiskoulutustyöryhmä piti eräitä vapaalle sivistystyölle ominaisia 
koulutusmuotoja siinä määrin tärkeinä, että halusi kiinnittää ne osaksi 
uudenlaista, vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa yhteistyössä muo-
toiltavaa ohjausmenetelmää, niin kutsuttuja suuntaviivaopintoja88. 
Tunnusomaista OECD-tutkinnan jälkeiselle vapaan sivistystyön ke-
hittämiselle on ollut vapaan sivistystyön opinnollisten ja osallistumista 
koskevien tavoitteiden läheinen yhteys yhteiskunnallisista muutoksista 
johdettuihin trendeihin ja tulevaisuuden näkymiin. Vapaa sivistystyön 
tehtäväksi asetettiinkin vastata muun muassa ikääntyvän aikuisvä-
estön aktiivisen toiminnan kehittämiseen ja kansalaisyhteiskunnan 
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vahvistamiseen. Näistä aineksista sekä hallinto (valtioneuvosto ja 
opetusministeriö) että vapaan sivistystyön toimijat (oppilaitosmuotojen 
valtakunnalliset etujärjestöt) näyttivät löytäneen yhteisymmärryksen 
työryhmätyöskentelyssä (vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä).89 

Euroopan Unioni

Euroopan Unionin komission ensimmäinen pelkästään aikuisten 
oppimista ja aikuiskoulutusta koskeva kannanotto on tiedonanto 
Aikuiskoulutus: oppia ikä kaikki (Adult Learning: it is never too late to 
learn) vuodelta 2006. Toki jo komission vuonna 2001 antamassa tiedo-
nannossa Eurooppalaisen elinikäisen oppimisen alueen toteuttaminen ja 
neuvoston vuonna 2002 antamassa elinikäistä oppimista käsittelevässä 
päätöslauselmassa painotettiin elinikäisen oppimisen merkitystä. Nois-
sa asiakirjoissa aikuiskoulutus nähtiin tärkeänä erityisesti kilpailuky-
vyn ja työllistettävyyden mutta myös yhteiskuntaan integroitumisen, 
aktiivisen kansalaisuuden ja henkilökohtaisen kehityksen kannalta. 

EU:n tasolla aikuis- ja muu koulutus – elinikäinen oppiminen 
– nähdään keskeisessä asemassa Lissabonin strategian tavoitteiden 
saavuttamiseksi eli talouskasvun, kilpailukyvyn ja sosiaalisen osallisuu-
den edistämiseksi. Aikuiskoulutus: oppia ikä kaikki -tiedonannossa90 
komissio toteaa paimentavaa sävyyn, että ”jäsenvaltioiden kansallisissa 
uudistusohjelmissa on yhä lisääntyvässä määrin tunnustettu aikuiskou-
lutuksen merkitys tässä yhteydessä samoin kuin sen merkitys henki-
lökohtaisen kehityksen ja itsensä toteuttamisen kannalta. Käytännön 
toteutus on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kuitenkin edelleen 
heikkoa. Useimmissa koulutusjärjestelmissä keskitytään edelleen lä-
hinnä nuorten kouluttamiseen, ja järjestelmien muuttamisessa vas-
taamaan paremmin elinikäisen koulutuksen tarpeita on edistytty vain 
vähän. Vielä neljän miljoonan aikuisen olisi osallistuttava elinikäiseen 
oppimiseen, jotta saavutettaisiin jäsenvaltioiden Koulutus 2010 -työ-
ohjelman puitteissa tavoitteeksi asettama osallistumisaste.” Komissio91 
pahoittelee, että ”aikuiskoulutus ei ole aina näkyvyyden, poliittisen 
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priorisoinnin ja resurssien kannalta saanut ansaitsemaansa tunnustusta 
huolimatta siitä, että elinikäinen oppiminen on viime vuosina saanut 
poliittista painoarvoa. Poliittisten puheiden ja todellisuuden välinen 
kuilu tulee vieläkin selvemmin esille, kun sitä tarkastellaan unioniin 
kohdistuvien keskeisten haasteiden taustaa vasten.”

Aikuiskoulutus: oppia ikä kaikki -tiedonannossa92 kansallisiin kou-
lutuspoliitikkoihin pyritään vaikuttamaan kirjaamalla tiedonantoon 
hallituksille viisi viestiä, joiden mukaisiin toimenpiteisiin jäsenvalti-
oiden pitäisi ryhtyä:

 
  1. On lisättävä osallistumista aikuiskoulutukseen ja tehdä siitä tasa-

puolisempaa. Vaikka erilaisilla sidosryhmillä on aikuiskoulutuksessa 
oma tehtävänsä, viranomaisten on otettava johto käsiinsä esteiden 
poistamisessa ja kysynnän lisäämisessä ja pyrittävä keskittymään 
erityisesti niihin, joiden koulutustausta on vähäinen. On muun 
muassa kehitettävä korkealuokkaiset ohjaus- ja tiedotusjärjestelmät, 
joissa keskitytään enemmän opiskelijan tarpeisiin. On annettava 
kohdennettuja rahallisia kannustimia yksityishenkilöille ja tuettava 
paikallisten yhteistyökumppanuuksien kehittämistä. 

   2. Edistääkseen aikuiskoulutuksen laadun kohentamista jäsenvalti-
oiden olisi investoitava aikuisopiskelijoille muokattujen opetus-
menetelmien ja -materiaalien parantamiseen ja otettava käyttöön 
perus- ja jatkokoulutukseen liittyvät, ammatilliseen kehitykseen 
tähtäävät toimenpiteet aikuiskoulutusalalla toimivien pätevöittä-
miseksi ja heidän ammattitaitonsa parantamiseksi. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava käyttöön laadunvarmistusmekanismeja ja parannettava 
koulutustoiminnan toteutusta. 

   3. Jäsenvaltioiden olisi viiden seuraavan vuoden kuluessa otettava 
käyttöön epävirallisen ja arkioppimisen validointi- ja tunnustus-
järjestelmät niitä koskevien yhteisten eurooppalaisten periaatteiden 
ja kokemusten pohjalta. Validointi- ja tunnustusjärjestelmän ke-
hittäminen voidaan yhdistää tutkintojen tunnustamista koskevien 
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eurooppalaisten puitteiden yhteydessä tapahtuvaan tutkintojen 
tunnustamista koskevien kansallisten puitteiden kehittämiseen. 

   4. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava riittävät investoinnit iäkkäi-
den ja siirtolaisten kouluttamiseen. Ensisijaisesti olisi kuitenkin 
varmistettava toiminnan tehokkuus suunnittelemalla koulutus 
sellaiseksi, että se vastaa ihmisten tarpeisiin. Samalla olisi pyrittävä 
tiedostamaan paremmin siirtolaisten ja iäkkäiden merkittävä rooli 
yhteiskunnassa ja talouselämässä. 

   5. Aikuiskoulutusta koskevien tietojen laatua ja vertailukelpoisuutta 
on edelleen parannettava. Erityisesti on saatava parempi käsitys 
aikuiskoulutuksen hyödyistä ja syistä, jotka estävät ihmisiä hyödyn-
tämästä aikuiskoulutustarjontaa, sekä parempaa tietoa koulutuksen 
tarjoajista, kouluttajista ja koulutuksen toteuttamisesta. Luotet-
tavia sukupuolen mukaan eroteltuja tietoja tarvitaan. Euroopan 
komission, Eurostat mukaan luettuna, olisi keskityttävä parhaalla 
mahdollisella tavalla hyödyntämään toteutettuja kyselytutkimuksia 
ja saatavilla olevaa tietoa, yhdenmukaistamaan käsitteitä ja mää-
ritelmiä sekä lisäämään tietojen kattavuutta ja keruutiheyttä sekä 
parantamaan niiden ajankohtaisuutta. 

Komissio93 patistelee jäsenvaltioita ryhtymään toimeen, panemaan 
suunnitelmia ja strategioita käytäntöön:

 ”Jäsenvaltiot ovat sisällyttäneet kansallisiin uudistusohjelmiinsa 
elinikäisen oppimisen lujittamiseen tähtääviä suunnitelmia ja toi-
mintalinjoja. Nyt on aika siirtyä suunnitelmista tekoihin. Toteutusta 
voidaan tukea Euroopan rakennerahastojen ja erityisesti Euroopan 
sosiaalirahaston avulla sekä infrastruktuurin että aikuiskoulutuksen 
tarjonnan parantamiseksi. -- Jäsenvaltioilla ei ole enää varaa olla 
ilman elinikäisen oppimisen strategiaansa yhdistettyä tehokas-
ta aikuiskoulutusjärjestelmää, jolla parannettaisiin osallistujien 
pääsyä työmarkkinoille, edistettäisiin heidän integroitumistaan 
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yhteiskuntaan ja valmisteltaisiin heitä aktiivisena ikääntymiseen 
tulevaisuudessa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niillä on 
käytössä järjestelmät, joiden ansiosta ne voivat määritellä paino-
pisteet ja seurata niiden toteutumista.” 

Toisin kuin OECD Euroopan Unioni vaikuttaa kansallisella tasolla 
rahoituksen avulla. Rakennerahastojen avulla on Suomessakin toteu-
tettu aikuiskoulutuksen alueella koulutushankkeita, joista pitkäkes-
toisimmat ovat olleet koulutuksen järjestäjille merkittävä tulonlähde 
ja osa muuta koulutusjärjestelmää.

Esimerkiksi opetusneuvos Reijo Aholainen94  opetusministeriöstä 
arvioi esityksen vahvuudeltaan ammatillisen koulutuksen Kööpen-
haminan prosessin veroiseksi, ja että tiedonannon viestit saattavat 
vaikuttaa aikuiskoulutuksen painoarvon kasvuun suomalaisessa kou-
lutuspolitiikassa. Aholaisen mukaan Opetusministeriön tarkoituksena 
oli ottaa tiedonannon viestit huomioon valmistellessaan Koulutuksen 
ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa vuosille 2007–2012. Aho-
lainen arvioi, että eniten EU:n aikuiskoulutusta koskevat esitykset ja 
kannanotot ovat Suomessa vaikuttaneet rakennerahasto-ohjelmien 
kautta, joissa on keskitytty vähän koulutusta saaneiden keski-ikäisten 
osaamisen parantamiseen sekä nostettu ammatillisten aikuisopettajien 
koulutustasoa ja kehitetty uusia tapoja aikuiskoulutuksen henkilökoh-
taistamiseen ja koulutuksen tietopalveluihin. Grundtvig-ohjelma taas 
on hänen mukaansa merkittävästi lisännyt eurooppalaista yhteistyötä 
ja tuonut Suomeen uusia ajatuksia ja toimintamalleja. 

Aikuiskoulutuksen muodot, käytännöt ja järjestelmät ovat Euroo-
passa hyvin kirjavat. Eri maiden järjestelmiä ja esimerkiksi aikuisten 
osallistumista on vaikea verrata toisiinsa ja saada luotettavaa koko-
naiskuvaa aikuiskoulutuksesta ja elinikäisestä oppimisesta Euroopassa. 
EU:lla onkin suuri tarve yhteismitallistaa aikuisten koulutusta ja 
osaamista kuvaavia tietoja, mikä näkyy hyvin esimerkiksi komission 
tiedonannossa Ajantasaiset strategiset puitteet eurooppalaiselle koulutus-
yhteistyölle95 vuodelta 2008. Tilastokategorioiden luominen ja kerättä-
vän tiedon standardoiminen näyttäytyvät usein pelkästään teknisinä 
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asioina, mutta niitä koskevat päätökset ovat luonteeltaan vahvasti po-
liittisia96. Esimerkiksi tilastokategorioista päätettäessä tehdään samalla 
jäsenmaille tiettäväksi, mitkä asiat ja ilmiöt ovat tärkeitä – mistä on en-
sisijaista kerätä tietoa ja mihin koulutuspolitiikassa on syytä kiinnittää 
huomiota. Vähitellen kategoriat alkavat ohjata jäsenmaiden toimintaa, 
kun nämä pyrkivät näyttäytymään vertailutilastoissa mahdollisemman 
hyvässä valossa suuntaamalla voimavarojaan ja kehittämistoimiaan 
näiden mukaisesti. Standardoidusta tiedosta on tullut hallinnan väli-
ne ja osa tiedon kohteiden toimintaa ohjaava teknologiaa97. Globaali 
hallinta on numerotiedolla tapahtuvaa etähallintaa98.

Loppupäätelmät

Elinikäisen oppimisen (tai elinikäisen kasvatuksen) diskurssissa voidaan 
erottaa kaksi sukupolvea99: ensimmäinen paikantuu Unescon vuonna 
1965 julkaisemaan muistioon ja toinen 1980-luvulle lähinnä talous-
elämän ja OECD:n virittämään puheeseen aikuiskoulutuksen/ elini-
käisen oppimisen välttämättömyydestä talouskasvun, tuottavuuden 
tehokkuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi. Ensimmäisen sukupolven 
diskurssissa painotettiin väestön koulutustason nostamista, eri väes-
töryhmien välisen epätasa-arvoisuuden vähentämistä, yhteiskunnan 
demokratiakehityksen edistämistä.

Vuonna 1996 OECD julkaisi raportin Lifelong Learning for All. 
Euroopan Unioni julisti vuoden 1996 elinikäisen oppimisen vuodeksi 
Euroopassa. 1990-luvun puoliväin tietämissä useissa maissa keskus-
teltiin ahkerasti elinikäisestä oppimisesta ja monissa maissa laadittiin 
aiheesta raportteja, valtiollisia mietintöjä ja kansallisia strategioita, 
myös Suomessa.100 Suomalainen aikuiskoulutuspolitiikan muutos 
kytkeytyy kiinteästi kansainvälisiin virtauksiin ja ylikansallisten auk-
toriteettien harjoittaman politiikan myötäilyyn. Toisaalta on syytä 
muistaa, että aikuiskoulutus on Suomessa Euroopan maihin verrattuna 
järjestelmämäisempää, ja aikuisväestön osallistuminen koulutukseen 
kansainvälisesti vertaillen aktiivista.
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Ylikansallinen uusliberalistinen ideologia tuli Suomenkin poli-
tiikkaan ja hallintoon sen verran vahvana, että kansalliset vaikuttajien 
tehtäväksi on jäänyt lähinnä politiikan tarjoilu julkisuuteen. Toisaalta 
Suomessa on muillakin politiikkalohkoilla otettu auliisti vastaan ulko-
maisten auktoriteettien markkinoimia ajatuksia ja ”hyviä käytäntöjä”. 
Kysymys on lähinnä siitä, ketkä voidaan nimetä kaikkein innokkaim-
miksi kansallisiksi toimijoiksi näiden ylikansallisten vaikutteiden istut-
tamisessa kansalliseen maaperään. Perimmältään koulutuspolitiikan 
suunnanmuutoksen takana ovat maailmanpolitiikan muutokset, jotka 
ovat vahvasti heijastuneet myös suomalaisen kulttuurisen ja poliitti-
sen ilmastonmuuttumiseen etenkin 1990-luvulta lähtien. Suomessa 
omaksuttiin 1990-luvun laman, Euroopan Unioniin liittymisen ja 
Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen globalisoituvan maailman yleisiä 
läntisiä koulutuspoliittisia linjauksia. Samalla opetusministeriön kor-
keimpien virkamiesten valta on kasvanut poliitikkojen kustannuksella. 
Poliitikot ovat itsekin havainneet virkamiesvetoisuuden vahvistumisen. 
Toisaalla taas virkamiehet näkevät, että talousvetoista koulutuspolitiik-
kaa ohjaavat rautaisella otteella valtiovarainministeriön virkamiehet.101 

Rinteen102 mukaan 1980-luvun lopulla alkaneessa koulutuspolitii-
kan muutos ei ole ollut ensisijaisesti vastaus ajankohtaisiksi havaittuihin 
kotoperäisiin ongelmiin, vaan kyse on pikemminkin ylikansallisina 
virtauksina Suomeenkin rantautuneiden ideoiden ja ideologian sovel-
tamisesta suomalaiseen kontekstiin: ”Kyse ei selvästikään ole minkään 
ajankohtaisten ja konkreettisesti osoitettujen kansallistenongelmien 
korjaamisesta, jotka suomalaiset uuden politiikan opetusministerit 
olisivat itse esiin diagnostisoineet ja niihin aivan itse korjauslääkkeet 
keksineet.”

Aiemmin koulutuspolitiikkaa ja koulutuksen muutoksia voitiin 
tarkastella ja ymmärtää kansallisten voimien ja kamppailujen kautta. 
Viimeistään 1980-luvun lopulta lähtien koulutuksen uudelleenjärjes-
telyt eivät ole olleet ymmärrettävissä kansallisen koulutuspolitiikan 
voimakentillä käytävistä kamppailuista käsin, vaan yhä tiiviimmin 
osana globaalia muutosta. Kuten kansallisvaltio näyttävät uudessa 
maailmanjärjestyksessä jäävän aiempaa vähäpätöisemmiksi tekijöiksi, 
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koulutuksesta alkaa tulla standardoitua Euroopan Unionin, OECD:n 
ja lopulta Maailmanpankin mallintamana.103 

Ylikansalliset vaikutukset asettuvat kansalliseen maaperään ja 
koulutuspoliittisiin käytäntöihin välittyneinä ja muonien mutkien 
kautta. Jälkeenpäin tarkasteltuna esimerkiksi OECD-tutkinta oli pi-
kemminkin osa pidempää aikuiskoulutuksen kehittämisprosessia kuin 
sen alkusysäys, prosessia läheltä seurannut Ville Heinonen104 arvioi. 
Tutkintahan ei tuonut esiin mitään sellaista uutta ja yllättävää, joka 
ei olisi ollut aikuiskoulutuksen keskushallinnon ja koulutuspolitiikan 
tekijöiden tiedossa aiemmin. Sen sijaan tutkinnalla oli suuri merkitys 
keskustelun herättäjänä, nostattajana ja suuntaajana. Esimerkiksi ai-
kuiskoulutuksen tasa-arvo tuli OECD-tutkinnan kautta kansalliseen 
keskusteluun erittäin voimakkaana. Sen lisäksi, että tutkinta lisäsi ja 
syvensi aikuiskoulutuksen tietopohjaa, raportilla oli painoarvoa yhtenä 
merkittävänä aikuiskoulutusjärjestelmän analyysinä. Raportin suosi-
tukset yhdistettynä kansalliseen keskusteluun suuntasivat ja ohjasivat 
aikuiskoulutuspolitiikkaa kansallisen keskustelukulttuurin ja itsetut-
kiskelun sävyttämänä.105 EU:n vaikutukset ovat sikäli suorempia, että 
EU:n rahoituksella toteutetaan aikuiskoulutusta Suomessa. Toisaalta 
EU:n tavoitteisiin kuuluu oppisuoritusten ja osaamisen standardointi, 
jotta eri maiden asiantiloja voidaan verrata toisiinsa ja jotta eri maissa 
hankitut suoritukset voidaan yhteismitallistaa. Standardointi palvelee 
ennen kaikkea työvoiman liikkuvuutta ja työnantajien mahdollisuuksia 
saada luotettavaa tietoa eri maista tulevien työntekijöiden osaamisesta. 
Ammatillisen koulutuksen puolella tätä palvelee muun muassa euroop-
palainen kvalifikaatiokehys (European Qualification Framework, EQF).

Edellä tehdyn neljännesvuosisadan mittaisen tarkastelun suuret 
linjat voidaan kiteyttää muutamaan kohtaan seuraavasti:

  1. Aikuiskoulutuksen merkitys on muuttunut: aikuiskoulutusta pi-
detään entistä tärkeämpänä talouden kannalta; aikuiskoulutuk-
sen perustelut kytketään talouteen ja työmarkkinoihin, erityisesti 
yksilöiden joustavuuteen ja työllistettävyyteen sekä talouskasvun 
edistämiseen. 
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  2. Aikuiskoulutuksen sisältö on muuttunut: aikuiskoulutus on 
”ammatillistunut”, kahdessakin merkityksessä. Ensinnäkin ai-
kuiskoulutus on ammattimaistunut, ja kentälle on muodostunut 
aikuiskouluttajien laajeneva ammattikunta. Toiseksi, erityisesti 
yhteiskuntapoliittisesti tärkeänä pidetty aikuiskoulutus on sisäl-
löltään entistä selvemmin ammatillista koulutusta. 

  3. Aikuiskoulutukseen on luotu markkinamekanismeja ja yksityiset 
koulutuspalvelut on nostettu julkisten tarjonnan rinnalle. Kou-
lutuksen järjestäjien ja oppilaitosten omistuspohjaa on laajennet-
tu yksityiseen omistukseen. Oppilaitoksia on alettu kannustaa 
keskinäiseen kilpailuun ja erikoistumaan omille vahvuusalueille. 
Markkinamekanismeilla ja kilpailun lisäämisellä tavoitellaan kou-
lutuspalvelujen tuottamiseen tehokkuutta. 

  4. Aiempi instituutiopainotteisen ”jatkuvan koulutuksen” idea on 
korvautunut yksilön vastuuta ja koulutuskysyntää painottavalla 
”elinikäinen oppimisella”. Koulutuspalvelujen kustannuksia toivo-
taan voitavan siirtää kuluttajille. Kaikki elämänalueet aletaan nähdä 
oppimisympäristöinä (elämänlaajuinen oppiminen), ja kaikkialla 
hankittu osaaminen halutaan tunnistaa ja tunnustaa sekä saattaa 
standardoituun muotoon. Tämä merkitsee myös sitä, että väestön 
hallinta on siirtynyt instituutioista yksilöiden sisälle itsehallinnaksi. 
Kansalaisten halutaan omaksuvan taipumus jatkuvaan itsearvioin-
tiin ja omien puutteiden tiedostamiseen. 

  5. Ylikansallisten toimijoiden (OECD, EU) sekä virkakoneiston ja 
viranhaltijoiden vaikutus aikuiskoulutuspolitiikassa ja koulutus-
poliittisten ideoiden tuottamisessa on korvannut aiemmat sivis-
tysideologit. Ylikansallisten toimijoiden vaikutus näkyy ennen 
pitkää yhteneväistyvinä koulutusjärjestelminä sekä standardoituina 
koulutussuorituksina ja kompetensseina. 
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Aikuiskasvatusorganisaatiot ja kansalaisjärjestöt ovat lisääntyneet ja vakiintuneet 
osaksi suomalaista yhteiskuntaa, mutta ovatko niiden yhteydet niin toisiinsa kuin 
kansalaisten huoliin ja haaveisiin hiipuneet? Onko ihmiskunnan ja maapallon 
kohtalosta, globaalista taloudellisesta ja poliittisesta oikeudenmukaisuudesta 
kiinnostuneilla sijaa nykyisissä aikuiskasvatuksen vaikuttajaverkostoissa?
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