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KANNEN KUVA: Juhlaliputus  Helsingin kauppatorilla itsenäisyyspäivänä vuonna 2017 satavuotiaan Suomen kunniaksi. 

Toimitukselta: 

Uusi  historia –tiedote ilmestyy kerran kuukaudessa. Käsittelemme siinä ajankohtaisia ai-

heita. Yhdistyksellämme ei yksittäisiin poliittisiin kysymyksiin välttämättä ole yhteistä, luk-

koonlyötyä kantaa. Esitetyt mielipiteet ovat siis kirjoittajien/toimittajan omia.  Tiedote jul-

kaistaan Facebook-sivullamme ja Uusi historia -sivustolla, ja siellä voi kirjoituksia mielel-

lään kommentoida. Tiedotteen voi myös tilata sähköpostiin osoitteesta uusihisto-

ria@humanpath.net. Joulukuun numeron on toimittanut Heli Santavuori.  

humanpath.net | newhistory.fi| facebook.com/uusihistoria  

Mitä on ylipolitiikka? 

Mitä tarkoittaa tunnuksemme 

”maailmanhistoria maailmanpolitii-

kassa” ja ”universaalihistoria [1]

maailmanpolitiikassa” ? 
 

Uusi historia -tiedote on aikaisemmin ilmesty-

nyt vain yhdistyksen sisäiseen käyttöön. Sen 

muuttaminen julkiseksi johtui tarpeesta ottaa 

osaa myös ajankohtaiseen aattellis-poliittiseen 

keskusteluun. 

Emme kuitenkaan ole poliittinen liike, eikä 

meistä sellaista tule. Meitä kiinnostavat suuret 

linjat – etenkin se, miten maailmanhistorian tai 

universaalihistorian keskeisimmät lainalaisuu-

det näkyvät maailmanpolitiikassa. 

Päivänpoliittisiin kiistoihin emme ota kantaa 

juuri muuten kuin laillisuusperiaatteen ja reilun 

keskustelukulttuurin kannalta.  Tätä suhtatu-

mistapaa voitaisiin kutsua ”yliopolitiikaksi”. 

 

Laillisuusperiaate on koko modernin maailman 

historian lävistävä punainen lanka – pääristiriita 

on siis ollut laillisuusperiaatteen ja laittomuus-

tendenssien välillä. Se kärjistyy  nykymaailmas-

sa niin, että ristiriidan molemmat puolet vahvis-

tuvat. Tuolta kannalta tarkastelemme aikakau-

den vaihtumiseen liittyviä olennaisia ilmiöitä: de-

mokratian kriisiä, informaatioteknologisen vallan-

kumouksen yhteiskunnallisia vaikutuksia ja spe-

kulatiivisen finanssipääoman nousua johtoase-

maan maailmantaloudessa.  

Tärkeimmät muutokset globaalissa mielessä 

tapahtuvat nyt ”imperialismia harjoittavissa de-

mokraattisissa markkinatalouksissa” – se on mää-

ritelmämme sille mitä keskustelussa yleensä kut-

sutaan ”kapitalismiksi”. Sana kapitalismi kuvaa 

lähinnä talousmuotoa, mutta ei koko yhteiskun-

tajärjestelmää. Demokraattiseen markkinatalou-

teen luemme mukaan oikeusvaltion (eri muo-

doissaan). 

Poliittisesti maailman kohtalo riippuu ratkai-

sevasti siitä, kykenevätkö demokraattiset markki-

nataloudet – eli ns. ”länsimaat” – uudistumaan. 

Lisäksi olemme itse EU-kansalaisia. Noista kah-

desta syystä johtuu se, että ajankohtaisten asioi-

den tarkastelu painottuu demokratian ongelmiin.  

Toisaalta on niin, että historia ei ala meistä. 

Yhteenveto päättyneen aikakauden aatteista on 

välttämätön nykymaailman ymmärtämiseksi. Sil-

loin on otettava huomioon länsimaiden kolo-

nialistinen ja imperialistinen historia ja niitä vas-

taan nousseet vapaustaistelut sekä  kaikkien so-

sialismin muotojen nousu ja tuho. Näkökulman 

mailto:uusihistoria@humanpath.net
mailto:uusihistoria@humanpath.net
https://humanpath.net/author/heli/
https://humanpath.net
https://newhistory.fi
https://www.facebook.com/uusihistoria
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tulee silloin tietysti olla globaali.  

Keskustelukulttuuri ja tiedostamistavat ovat tul-

leet maailmanpolitiikan keskiöön vihamielisen 

(poliittisen tai valtiollisen) informaatiovaikuttami-

sen ja toisaalta sosiaalisen median lieveilmiöiden 

vuoksi.  

Reilu väittelykulttuuri on ollut Matti Puolakan 

[2] johtamien liikkeiden keskiössä 1970-luvun 

alusta alkaen. Siihen perustuu hänen elämän-

työnsä tärkein käytännön johtopäätös – ehdotus  

Ihmiskunnan tie -väittelysanakirjasta. Siihen pe-

rustuu myös uuskäsite ”ideologinen rationaali-

suus” sekä tunnus ”palkkaa myös, ja lopulta en-

nen kaikkea oikeudentajun, solidaarisuuskyvyn ja 

totuudenrakkauden perusteella”.  

Ideologisia ovat sellaiset keskustelun- ja tutki-

muksenaiheet, joissa (1) mielipiteitä määräävät 

tavalla tai toisella edut – todelliset ja kuvitellut, 

tiedostetut ja tiedostamattomat, aineelliset ja 

sosiaalipsykologiset – ja jotka (2) heijastavat kes-

Ihmiskunta ensin!  

Toivomme rehellistä väittelyä ja asiallista kritiik-

kiä Matti Puolakan historianfilosofisesta näke-

myksestä, mukaan lukien sen aatehistoriaa, esi-

historiaa ja ihmiskunnan nykytilaa koskevat puo-

let sekä käytännön sovellukset – esim. Ihmiskun-

nan tie -väittelysanakirja (VSK) ja Totuusfoorumi.  

Tykkää, kommentoi ja jaa julkaisujamme, tai 

arvioi niitä mediassa. Taloudellisesti voit tukea 

julkaisutoimintaamme ostamalla kirjojamme tai 

tekemällä lahjoituksen yhdistyksen tilille:  

 

FI96 5721 1520 3352 53 / Uusi historia ry 

Vain ihmisellä on historia—otteita 
Matti Puolakan tekstiarkistosta  

Pelastuuko Euroopan unioni? - Tutkiel-
ma EU:n systeemikriisistä ja Viron jäse-
nyysneuvotteluista 

Pintani alla on kohtauspaikkamme. 
Päivi Kaunelan runoja.  

Uusi historia julkaisut 

Saatavilla kaikista nettikirjakaupoista. 

– tue uudenlaista aatteellispoliittista keskustelua 

kustelijoiden maailmankatsomusta ja elämänar-

voja. Rationaalista ideologinen väittely on silloin, 

kun tuo lähtökohtaisesti tunnustetaan. 

Julkista keskustelua, siinä esiintyviä henkilöitä 

ja liikkeitä tulisi arvioida myös eettiseltä kannalta 

edellä kuvatulla tavalla. Yhteiskunnallisen keskus-

telun ja maailmanpolitiikan seuraaminen muut-

tuu silloin pelkästä älyllisestä harrastuksesta (tai 

kenties tiedostamattomien kunnianhimojen moti-

voimasta toiminnasta) inhimilliseksi tarpeeksi,  

välineeksi oman persoonan toteuttamisessa ja 

kasvattamisessa – niin julkisessa kuin henkilökoh-

taisessa elämässä. 

Tiedotteen artikkelit ovat kirjoittajan tai toimi-

tuksen omia kannanottoja. Kaikki kuitenkin pe-

rustuu Matti Puolakan luomaan yleisnäkemyk-

seen. 

 
[1] Universaalihistorialla tarkoitamme historianfilosofista 

näkemystä johon kuuluu olennaisena osana myös esihis-

toria. 

https://humanpath.net/historianfilosofia/
https://humanpath.net/historianfilosofia/
https://humanpath.net/vaittelysanakirja-vsk/
https://humanpath.net/vaittelysanakirja-vsk/
https://humanpath.net/totuusfoorumi/
https://humanpath.net/uusi-historia-ry/
https://humanpath.net/ajatuksia-ihmisesta-ihmiselta-joka-maaritteli-ihmisen/
https://humanpath.net/pelastuuko-euroopan-unioni-kirjauutuus/
https://humanpath.net/uusi-runokirja-ilmestynyt/
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Itsenäisyys ansaitaan, sitä ei 
”pyydetä” eikä ”saada” 

Suomen itsenäistyminen tuli mahdol-

liseksi kansallisen heräämisen, kaikin-

puolisen kansallisen kehityksen tulok-

sena, jossa olivat mukana kaikki yhteis-

kuntapiirit. 

  

Suomessa tapahtui kolme suurta vallankumouk-

sellista muutosta samanaikaisesti:  porvarillisde-

mokraattinen vallankumous keskiajalta periyty-

nyttä sääty-yhteiskuntaa ja torpparilaitosta vas-

taan, teollinen vallankumous ja siihen liittyen työ-

väenliikkeen nousu, sekä kansallinen vallanku-

mous tsaarin sortoa vastaan. – Suomi otti itsenäi-

syytensä oman kansallisen kehityksensä avulla ja 

itsensä kädestä. 

Tämä ei kuitenkaan aina ollut itsestäänselvää. 

Seuraavassa esimerkkejä Suomen kansallisesta 

historiasta. 

 

Suomen oikeus itsenäisyyteen 

perustui sivistymiskehitykseen 
 

Suomen senaatin itsenäisyysjulistus 4.12.1917. 

Venäjä mainitaan senaatin esityksessä yhdessä 

kappaleessa, ydinlause kuuluu näin: 

”Venäjän kansa on, kukistettuansa tsaarinval-

lan, useampia kertoja ilmoittanut aikovansa suo-

da Suomen kansalle sen vuosisataiseen sivistys-

kehitykseen perustuvan oikeuden omien kohta-

loittensa määräämiseen.” 

Lauseessa on yksi oikea väite: Suomen it-

senäistymisen oikeutus perustuu ”vuosisataiseen 

sivistyskehitykseen”. Oikeus itsenäistyä perustuu 

Suomen sisäiseen kehitykseen. Mutta samassa 

lauseessa on sille vastakkainen ajatus, että jokin 

ulkopuolinen taho – tässä tapauksessa ”Venäjän 

kansa” voisi ”suoda” sen Suomelle. 

”Venäjän kansa” ei tsaarin kukistumisen jäl-

keen ollut missään ilmoittanut mitään aikomusta 

Suomen itsenäistymisen suhteen. Gallupeja tai 

kansanäänestyksiä aiheesta ei ollut. Venäjän väli-

aikainen hallitus ei hyväksynyt Suomen itsenäisty-

mistä, eivät myöskään Venäjän puolueet – bol-

shevikkeja lukuun ottamatta. Bolshevikit oli ainoa 

Venäjän puolueista, joka tunnusti Suomen oikeu-

den itsenäisyyteen. Ja he tekivät sen ohjelmas-

saan vuonna 1903, eli vuosia ennen tsaarin kukis-

tumista.  

Tsaarinvallan kukistumisen jälkeen tuossa suh-

teessa ei tapahtunut mitään muutosta. Edelleen: 

bolshevikkipuolue nimenomaan tunnusti tuon 

oikeuden, ei ”suonut” sitä. – Lenin kirjoitti asiasta 

mm. Pravdassa toukokuussa 1917 otsikolla 

”Suomi ja Venäjä” ja korosti, että päätös itsenäi-

syydestä tehdään tasa-arvoisten osapuolten välil-

lä ja kyseessä on oikeuden tunnustaminen. Lenin 

kirjoitti tuon sanan kursiivilla korostaakseen sen 

merkitystä. 

Muotoilu Suomen senaatin itsenäisyysjulistuk-

sessa johtuu siitä, että Suomen senaatti kieltäytyi 



5 

 

pitämästä neuvostovaltaa legitiiminä ja hakemas-

ta tunnustusta siltä. Senaatin puheenjohtaja Svin-

hufvud ilmoitti tuosta linjasta eduskunnassa. Pää-

tökseen vaikutti varmasti osaltaan uhkaava sisäl-

lissota; senaatti ei kyennyt nousemaan päivänpo-

litiikan yläpuolelle. Vasta kun ulkovallat kieltäytyi-

vät tunnustamasta Suomea ja vaativat hakemaan 

ensin tunnustuksen Pietarista, senaatti myöntyi.  

Senaatin puheenjohtaja Svinhufvud ei suin-

kaan ollut mikään turha mies: hän joutui Siperi-

aan vuonna 1914, koska vastusti tsaarin sortoval-

taa, ja vapautui vasta maaliskuun 1917 vallanku-

mouksen myötä.  

 

Suomettunut tulkinta  

itsenäistymisestä 
 

Antti Hyvönen kirjoitti vuonna 1957 julkaistussa 

kirjasessaan ”Suurten tapahtumien vuodet 1917-

1918” [2], että ”Neuvostohallitus antoi Suomelle 

itsenäisyyden”. Hyvönen käytti tuota sanaa kirjas-

saan toistuvasti. Vahinko se ei ollut. 

Hyvönen oli vanhan työväenliikkeen nuoriso-

järjestön aktiivi. Hän toimi 1920-luvulla kommu-

nistisen puolueen maanalaisessa työssä ja siirtyi 

Neuvostoliittoon vuonna 1926. Sotien jälkeen 

hän palasi Suomeen ja toimi SKP:n puoluekoulun 

Sirola-opiston vararehtorina ja työväenliikkeen 

historian ja sosialismin teorian opettajana. Hän 

aivan varmasti tiesi, miten asia oli aikanaan muo-

toiltu ja mikä periaate muotoilujen takana oli ol-

lut.  

Muotoilu ”antoi itsenäisyyden” oli sitäkin vir-

heellisempi, koska Hyvönen jopa siteeraa neuvos-

tohallituksen asiaa koskevaa päätöstä 4.1.1918. 

Siinä todetaan:  

”(…) Kansankomissaarien neuvosto, täysin 

yhdenmukaisesti kansain itsemääräämisoikeuden 

periaatteen kanssa päättää Toimeenpanevalle 

keskuskomitealle ehdottaa: a) että Suomen tasa-

vallan valtiollinen itsemääräämisoikeus tunnuste-

taan (…).” (s. 70) 

Siis ”tunnustetaan”, ei ”anneta”. Tunnuste-

taan periaatteen vuoksi, ei hyvää hyvyyttään tms. 

mielivaltaisesta syystä.  

Hyvönen kirjoitti kirjansa ennen varsinaista 

suomettumista, mutta hänen edustamansa 

ajattelutapa oli osaltaan luomassa suomettumi-

sen ”ideologista perustaa”, näkemystä siitä, että 

itsenäisyys voisi olla mahdollinen ilman kansa-

kuntien tasa-arvoisuutta. Hänen motiivinaan ole-

tettavasti oli tarve ilkkua puolueensa poliittisille 

vastustajille vuonna 1957. 

 

Mitä Kekkonen sanoi ja ei  

sanonut? 
 

Presidentti Kekkosen suuhun on pantu väite, että 

”Lenin antoi Suomelle itsenäisyyden”. Luultavasti 

Kekkonen ei koskaan sanonut noin. Hän oli aina 

Presidentti Kekkonen 

valtiovierailulla Hol-

lannissa v. 1972. Tar-

kasteltavana on Frans 

Halsin kuuluisa maa-

laus “The Meagre 

Company” (”Vähäinen 

komppania”) vuodelta 

1633-37. Taulu on 

Alankomaiden va-

paussodan ajalta, joka 

käytiin vuosina 1568-

1648, ja jolloin Alan-

komaat saavutti itse-

näisyyteensä. KUVA: 

Tuntematon, Wikime-

dia Commons. 
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Liittoutunei-

den valvonta-

komission 

neuvosto-

liittolaisia 

jäseniä saa-

pui Suomeen 

vain päiviä 

välirauhan 

solmimisen 

jälkeen, 

22.9.1944.  

SA-kuva 

hyvin tarkka sanankäytössään. Yleensä Kekkonen 

käytti ilmeisesti muotoilua ”Lenin antoi Suomelle 

itsenäisyystunnustuksen”, mikä on aivan eri asia 

eikä sinänsä lainkaan suomettunut näkemys. 

Huhtikuussa 1970, puhuessaan Leninin 100-

vuotisjuhlissa Helsingissä Kekkonen sanoi mm.:  

”Venäjän kommunistisen puolueen VIII edus-

tajakokouksessa 19.3.1919 Lenin sanoi Suomesta: 

’Joka tapauksessa siellä kaikki tulee käymään toi-

sin kuin meillä. Jos sanoisimme, että emme tun-

nusta mitään Suomen kansakuntaa, vaan ainoas-

taan työtätekevät joukot, se olisi mitä täydellisin-

tä hölynpölyä. Ei voida olla tunnustamatta sitä, 

mikä on olemassa: se pakottaa itse tunnusta-

maan itsensä.’” [3]  

Lisäksi Kekkonen korosti puheessaan aivan 

oikein, että Leninin kanta Suomen itsenäisyyteen 

johtui kansojen itsemääräämisoikeuden peri-

aatteesta, eikä takana ollut taktinen laskelmointi 

tai mitkään Suomi-sympatiat.  

Toisaalta Kekkosen linja oli suomettunut. Hän 

antaa tuossakin puheessaan ymmärtää, että Neu-

vostoliitto olisi toisen maailmansodan jälkeen 

noudattanut johdonmukaisesti kansojen itsemää-

räämisoikeuden periaatetta Suomen suhteen. 

Sehän ei pidä paikkaansa ollenkaan. Neuvostolii-

ton painostus lisääntyi Kekkosen aikana vuosi 

vuodelta, ja oli pahimmillaan 1970-luvun puolivä-

listä 1980-luvun puoliväliin. 

Kekkosen kanta sisälsi ajatuksen, että jos suh-

teissa oli säröjä, syy oli Suomen. Näin Kekkonen 

alisti Suomen ulkopolitiikan – ja käytännössä 

myös sisäpolitiikan – oikeellisuuden määrittelyn 

Moskovalle. Hän alisti Suomen neuvostojohdon 

holhouksen alaiseksi.  

 

Uusitalon pöyristyttävä ehdotus 

 

Suomettumisen luonteen paljasti ehkä selvimmin 

silloinen sisäministeri Eino Uusitalo, joka marras-

kuussa 1974 ehdotti, NKP:n edustajien läsnäolles-

sa, että jatkosodan välirauhan päivästä 19.9. pi-

täisi tehdä toinen itsenäisyyspäivä. Jatkosota Sak-

san rinnalla oli väärin ja vaaransi Suomen itsenäi-

syyden. Mutta Uusitalon vaaransi sen myös anta-

malla Neuvostoliiton, eli laajentumishaluisen im-

perialistisen vallan edustajien edessä kuvaa, että 

Suomen poliitikot taipuvat mihin tahansa. 

Uusitalo ehdotti itsenäisyyspäiväksi päivää, 

jolloin Suomi joutui valvontakomission valvon-

taan. Uusitalolle itsenäisyys oli kirjaimellisesti 

sitä, että Suomi on neuvostojohdon holhouksen 

alainen. 

 

Itsenäisyys globalisaation  

oloissa 
 

Elämme aikakautta, jolloin ihmiskunta yhdistyy. 

Ihmisestä on tullut lajina luonnonvalinnan yksik-

kö. Ihmiskunta joko tuhoaa itsensä tai yhdistyy 

itsetuntemuksensa perustalle.  
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Pertti Koskela 

Tällaisena aikakautena itsenäisyys merkitsee 

ennen kaikkea ajattelun itsenäisyyttä.  Itsenäi-

syyttä puolustetaan samoin keinoin kuin se alun 

perin ansaittiin: sivistymiskehityksellä. 

Irtautuminen globalisaatiokehityksestä ei pe-

lasta mitään kansakuntaa koko ihmiskuntaa uh-

kaavilta asioilta. Myöskään Fixit ei siinä auttaisi.  

Isänmaallisuutemme on sitä, minkä Eino Leino 

kuvasi jo 100 vuotta sitten, Suomen itsenäistymi-

sen kynnyksellä:  

”Nationalismi on kielteistä, patriotismi myön-

teistä laadultaan. Edellisen pohjana on viha mui-

ta, jälkimmäisen taas rakkaus omaa kansalli-

suutta kohtaan.” (1911) 

”Koetin esittää miten välttämätöntä juuri pie-

nille kansoille on ainakin yrittää ajatella suuresti 

ja yleisinhimillisesti, samoin miten tukehdutta-

vaksi käy sellaisten kansojen henkinen ilmakehä, 

jotka sulkeutuvat itseensä kuin koppakuoriai-

nen.” (1917). [4] 

 

Matti Puolakka siteerasi usein Kantin 

kirjoitusta ”Mitä on valistus”:  

 

”Valistus on ihmisen nousemista itse aiheutetusta 

kypsymättömyydestä. Kypsymättömyys on ky-

vyttömyyttä käyttää omaa ymmärrystään ilman 

muiden ohjausta. Tällainen kypsymättömyys on 

itse aiheutettua, kun se ei johdu ymmärryksen 

puutteesta vaan puuttuvasta päättäväisyydestä ja 

rohkeudesta käyttää omaa ymmärrystään ilman 

muiden ohjausta. Sapere 

Aude! Uskalla tietää! – ole 

rohkea ja käytä omaa ym-

märrystäsi! – se on valistuk-

sen motto.” [1] 

Holhouksenalainen ase-

ma tarkoittaa sitä, ettei ih-

miskunta, kansakunta, 

aatteellinen suuntaus tai 

ihminen vastaa itse itses-

tään, omasta kohtalostaan, 

vaan antaa vastuun siitä 

muille. Ihmiskunta on hol-

houksenalainen siinä mää-

rin kuin kieltäytyy tunte-

masta itseään. 

Itsenäisyys on vaikeaa. On vaikeaa nousta pik-

kupolitikoinnin, pikkumaisen pisteiden keruun 

yläpuolelle, asettua tavalla tai toisella omaa viite-

ryhmäänsä vastaan. On vaikeaa uskaltaa käyttää 

älyään, jos se johtaa siihen, että jää yksin. Jos sitä 

pelkää, jättää kohtalonsa muiden päätettäväksi. 

Jättäytyy holhouksen alaiseksi. 

Kaikki Matin tunteneet tietävät, että tämä hä-

nen itsearvionsa oli totta:  

Matti Puolakka itsenäisyyspäivänä v. 2016. KUVA: Uusi historia ry. 

[1]  V.I. Lenin, "Suomi ja Venäjä", Valitut teokset 4. osas-
sa, 3. osa, Edistys 1967, 55. Huomattakoon, että tässä ei 
oteta kantaa Leniniin ja bolshevikkeihin yleensä. Riippu-
matta mitä mieltä heidän politiikastaan muuten ollaan, 
ovat tässä esitetyt lausunnot ja muotoilut kuitenkin fak-
toja joita ei voi sivuuttaa.  
 
[2] Antti Hyvönen, Suurten tapahtumien vuodet, Kansan-

kulttuuri Oy, 1957. 

[3] Urho Kekkonen, Puhe Suomen itsenäistymisestä Leni-

nin 100-vuotisjuhlassa 22.4.1970.  

[4] Ks. ”Ajan hengen lapsi -Eino Leino lehtimiehenä”, Uusi 

historia –sivusto. 

Sapere aude! Uskalla tietää! 

https://humanpath.net/author/pertsa-k/
https://www.ktpkom.fi/ajankohtaista/urho-kekkonen-ja-lenin-100-vuotta-lokakuun-vallankumouksesta-ja-suomen-itsenaistymisesta/
https://www.ktpkom.fi/ajankohtaista/urho-kekkonen-ja-lenin-100-vuotta-lokakuun-vallankumouksesta-ja-suomen-itsenaistymisesta/
https://humanpath.net/ajan-hengen-lapsi-eino-leino-lehtimiehena/
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”Olen luita ja ytimiäni myöten uppiniskainen: 

ajattelen niin kuin ajattelen, mikään mahti maail-

massa ei voi sitä estää.”  

 

Itsenäisyyshaaste meille nyt 
 

Filosofiassa käymme akateemista konsensusta 

vastaan jyrkästi, kokonaan akateemisen maail-

man ulkopuolelta ja tuntemattomina. Essentialis-

tis-teleologinen ajattelutapa ei nykyään ole muo-

tia – meille se on kaikki kaikessa. (Ks. sivu 17) 

Poliittisesti linjamme on laillisuusperiaate ja 

vain se. Toisaalta sitä kannatetaan laajasti niin 

oikealla kuin vasemmalla. Mutta konkreettiset 

laillisuusperiaatetta kehittämään tarkoitetut eh-

dotuksemme tulevat saamaan kovaa vastustusta 

etenkin valtaapitäviltä. Jos ei suoraan, niin rivien 

välistä ja kulissien takana sitäkin jyrkemmin.  

Matti arvosteli erästä kirjoitustani loppuke-

väästä 2018; esitin siinä kevyttä ja yksipuolista 

kritiikkiä mm. presidentti Trumpia kohtaan. [2]

Matti muistaakseni käytti sanaa ”mielistely”. On 

helppoa mennä virran mukana ja irvailla Trumpil-

le… Sillä saa helposti pisteitä edistyksellisen ylei-

sön piirissä.  

Mutta jos me haluamme luoda todellisen yh-

teisrintaman Ihmiskunnan tie -väittelysanakirjan 

ympärille, on uskallettava olla mainitulla tavalla 

yksin. Linjastamme kiinnipitäminen ja samalla sen 

ennakkoluuloton, itsekriittinen kehittäminen on 

meille nyt itsenäisyyttä. 

Pertti Koskela 

VIITTEET: 

[1] Immanuel Kant, Mitä on valistus (1784) 

[2] Trumpin suhteen tilanne on nyt hieman toinen. Se että 

hän kieltäytyy tunnustamasta vaalitappiota ja käy selke-

ästi valehdellen kampanjaa oman maansa demokratiaa 

ja instituutioita vastaan, kuuluu tietenkin sekä laillisuus-

periaatteen että keskustelukulttuuriin piiriin. On myös 

hyvä muistaa että hänen poliittisia linjanvetojaan on kan-

nattanut lähes puolet amerikkalaisista, ja heillä on mieli-

piteilleen myös asiaperusteita. Kuitenkin myös vaaleja 

koskevia salaliittoteorioita uskoo pelottavan moni.  

Korona ja talvisota 

Uusi historia 

yhdistyksen 

opintokokous 

keskustakirja 

Oodissa—

tosin ajalta 

ennen koro-

naa… 

KUVA: Uusi 

historia ry 

Hanna Mahlamäki vertailee Helsingin Sanomissa 

Suomen ja Saksan koronatilannetta. Muutama 

ote: 

Miksi Euroopan järkevän johtajamaan Saksan 

tilanne on nyt riistäytynyt käsistä, kun esimerkiksi 

Suomi pärjää paremmin epidemian hallinnassa? 

Suomea on viime aikoina kiitelty. Esimerkiksi Fi-

nancial Times kirjoitti, että suomalaisilla on talvi-

sodan takia aivan erityistä kriisivalmiutta. (…) 

Lisäksi saksalaisen yhteiskunnan yhtenäisyy-

dellä ei ole yhtä pitkiä perinteitä kuin vaikkapa 

Suomessa. Saksa on ollut jakaantunut ja kokenut 

poliittisia mullistuksia lähihistoriassa. Luottamuk-

sen ilmapiiri viranomaisten ja kansan välillä on 

pitänyt luoda, kun Suomessa se vaikuttaa lähes 

luonnonlailta.  

Helsingin Sanomat 29.10.2020 

https://humanpath.net/vaittelysanakirja-vsk/
https://humanpath.net/author/pertsa-k/
https://www.hs.fi/paivanlehti/29102020/art-2000006702853.html
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Suomettuminen ei unohdu 

Suomen valtion on syytä teettää suo-

mettumisesta laaja ja yhteiskunnan eri 

alueet kattava tutkimus, kirjoittaa Ilta-

lehden toimittaja Lauri Nurmi. 

 

Nurmi referoi EVA:n teettämää arvo- ja asenne-

tutkimusta, jonka mukaan varttuneemmat suo-

malaiset suhtautuvat autoritääriseen Venäjään 

huomattavasti myönteisemmin kuin nuoret suku-

polvet. 

”Suomalaisten sukupolvien välinen Venäjä-

kuilu on leveydessään mykistävä”, kirjoittaa Nur-

mi. ”Koko aineistossa vedenjakaja kulkee 45-

vuotiaiden kohdalla, mikä on kiinnostavaa. Sitä 

nuoremmat ovat käyneet peruskoulun yläluokat 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ja sitä van-

hemmat oppikoulun, kansakoulun tai peruskou-

lun Neuvostoliiton ollessa voimissaan.” 

Nurmi kertaa suomettumisen aikaista koulu-

opetusta, todeten, että ”suomettuminen teki suo-

malaisista kouluista vuosikymmeniksi satujen le-

vittäjiä”.  

Jutussa käydään läpi konkreettisia esimerkkejä 

siitä, miten Suomen historian tärkeistä käänne-

kohdista kirjoitetaan saman kustantajan koulukir-

jassa aivan päinvastaisia asioita 1980- ja 1990-

luvuilla. Esimerkit ovat paljonpuhuvia. 

Nurmi muistuttaa myös, että Paasikiven suh-

tautuminen oli aivan erilaista kuin Kekkosen.  

”Päiväkirjassaan Paasikivi kertoo tapaamisis-

taan suomalaisten päätoimittajien kanssa. Hän 

joutui kertomaan näille, että Suomessa ei enää 

vallinnut lehdistönvapautta siinä mielessä kuin se 

demokratioissa ymmärrettiin. Samalla Paasikivi 

oli huolissaan siitä, että uudet sukupolvet eivät 

osaisi lukea asioita rivien väleistä.” 

”Viime vuosina julkinen keskustelu suomettu-

misesta on hiljentynyt, mikä on huolestuttavaa”, 

kirjoittaa Nurmi. ”Vuosikymmeniä kestänyt dikta-

tuurin valkopesu maailman parhaaksi ylistetyssä 

koululaitoksessa ja muilla yhteiskunnan aloilla on 

aiheuttanut suomalaisille syvän henkisen trau-

man.” 

Johtopäätöksenä Nurmi esittää, että suo-

mettumisen vuosikymmenistä pitäisi tehdä katta-

va  tutkimus, jossa olisi ”haastateltu oppikirjojen 

tekijöitä, opettajia, poliitikkoja, virkamiehiä, pää-

toimittajia, toimittajia, diplomaatteja, yliopisto-

tutkijoita ja muita yhteiskunnan avainryhmiä”. 

”Hankkeen rahoittaminen olisi isänmaallinen te-

ko, joka turvaisi suomalaista demokratiaa pitkälle 

2000-luvulle.” 

Kirjoitus päättyy seuraaviin olennaisiin kysy-

myksiin: 

”Jotta emme vahingoittaisi tervehtyneen de-

mokratiamme ydintä, meidän täytyisi olla nykyis-

tä paremmin tietoisia suomettumisesta ilmiönä - 

sitä ylläpitäneistä mekanismeista ja käytännöistä. 

Ulottuiko suomettuminen kaikille elämän osa-

alueille ja miten se vaikutti ihmisiin? Miten voim-

me varmistua siitä, että koululaitos on vastaisuu-

dessa suojassa suomettumisen kaltaisilta ilmiöil-

tä?” 
 

MLR 1970-luvulla ja Vaihtoehtoliike Itu 80-luvulla olivat ainoat, jotka 

kertoivat totuuden suomettumisesta. Niille kuuluu kunniapaikka Suo-

men lähihistoriassa. Ne olivat länsimaissa viisain, uudistumiskykyisin ja 

keskustelukulttuuriltaan demokraattisin nuorisoliike. 

Lue lisää taustastamme, jota voisi myös kutsua "puolakkalaisuuden 

esihistoriaksi": 

 

• MLR ja Itu: sensuroitua suomettuneessa Suomessa 

https://humanpath.net/taustaa/
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Nurmen edellisellä sivulla referoitu eh-

dotus on mitä kannatettavin, ja hänen 

kirjoituksensa on tervetullut keskuste-

lunavaus. Tästä huolimatta muutama 

olennainen, kriittinen kommentti. 

 

Tarvitaan myös juridinen arvio, 

jonka voi tehdä vain  

totuuskomissio 
 

Jotta suomettumisen ajan arviointi olisi asianmu-

kaista, tarvitaan juridinen arvio esim. seuraavista 

kysymyksistä: 

 

• Oliko esim. Kekkosen sairauden peittely 1970-

luvun alusta lähtien eräänlainen vallankaap-

paus? Max Jacobson, diplomaatti ja aikoinaan 

Kekkosen luottomies, totesi kirjassaan Vallan-

vaihto (Otava 1992, s. 218), että presidentin 

valtaa käyttivät ”muut”. Vähintäänkin asiasta 

kuuluisi suorittaa aianmukainen tutkinta. 

 

• Mitä merkitsee valtio-opin ja valtiollisten ri-

kosten kannalta se, että Neuvostoliiton sal-

littiin päättää Suomen hallituksen kokoonpa-

nosta ja kaikki poliittiset johtajat paitsi alistui-

vat tähän, niin käyttivät 

sitä hyväkseen oman uran edistämiseksi. 

• Sananvapaus on Suomen perustuslakiin kir-

jattu perusoikeus. Miten tulisi rikoslain ja pe-

rustuslain kannalta arvioida toisinajattelijoiden 

kohtelua suomettuneessa Suomessa?  

 

Tällaisten lainrikkomusten jälkikäteinen juridi-

nen arvio olisi tärkeä, ja sen perusteella tulisi vää-

ryyksistä kärsineille myöntää korvauksia ja reilu 

kunnianpalautus. 

Tämä tarkoittaa, että Suomeen tarvittaisiin 

totuuskomissio. On erikoista ja merkillepantavaa, 

että monissa maissa paljon vähäisimmistäkin asi-

oista on perustettu totuuskomissio. Suomessa 

sellaiseen ei ole nähty mitään tarvetta. 

 

”Puolueeton” asiantuntijaryhmä 

ei voi ratkaista suomettumisen 

ongelmaa 
 

”Miten voimme varmistua siitä, että koululaitos 

on vastaisuudessa suojassa suomettumisen kal-

taisilta ilmiöiltä?” kysyy Nurmi. Hänen oma kan-

tansa, jota hän kutsuu ”totuuspohjaisen maail-

mankuvan rakentumiseksi”, sisältää totuudenvas-

taisia ennakkoluuloja.  

Esimerkiksi sanonta ”kommunistinen diktatuu-

Miten käsitellä suomettumista? 

Presidentti Kekkosen varhaisim-

mat muistikatkokset olivat vuo-

delta 1973. Hän olisi jo silloin 

ollut valmis eroamaan, jos hä-

nen henkilääkärinsä olisivat sitä 

suositelleet. Kekkosen sairauden 

salaamisen takasivat lääkärei-

den lisäksi presidentin kanslia, 

muu lähipiiri ja media.  

Kuvassa Kekkonen nousee lento-

koneeseen Turussa 17.8.1981. 

Kalastusmatka Islantiin paljasti 

tilanteen. Kekkonen luopui viras-

ta tosin vasta 26.10.1981.  

KUVA: Museovirasto, V.K.Hietasen kokoelma. 
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ri” ansaitsee kritiikkiä. Mielestämme 1970- ja 

1980-luvun Neuvostoliitolla ei ollut kommunis-

min kanssa mitään tekemistä muuten kuin koru-

lauseissa.  

Neuvostoliiton historia on monimutkainen 

asia arvioitavaksi. Jos ”totuuspohjaisena” pide-

tään vain läntistä historianselitystä, se on huono 

lähtökohta rehelliselle historianopetukselle. 

Kun koko asia leimataan sanoilla 

”kommunistinen diktatuuri”, ei asiassa nähdä 

mitään tutkittavaa, mitään ajateltavaa. Mieles-

tämme tarvitaan yhteenvetoa koko päättyneestä 

aikakaudesta, mukaan lukien seuraavat olennai-

set kysymykset: 

 

• Mistä johtui sosialistisen maailmanjärjestel-

män ja kommunistisen maailmanliikkeen nou-

su ja tuho? – Pääpaino molemmilla sanoilla: 

sekä nousu että tuho. 

• Mikä on marxismin paikka aatehistoriassa? 

Missä marxismi erehtyi, mitä siitä voidaan 

omaksua ja ottaa opiksi, kenties uudella taval-

la tulkiten? 

• Mikä on länsimaiden – eli imperialismia ja ko-

lonialismia harjoittavien demokraattisten 

markkinatalouksien rikoshistoria. Toisaalta:  

mistä johtuu niiden uudistumiskyky? 

 

Tällaisia kysymyksiä ei mikään ”puolueeton” 

tutkimus kykene ratkaisemaan. Siihen tarvitaan 

avointa niin akateemista kuin kansalaiskeskuste-

lua, jossa monet erilaiset näkökannat julkaistaan 

rinta rinnan, esim. internetissä ja kirjallisissa an-

tologioissa.  

Suomettuminen oli malliesimerkki kollektiivi-

sesta itsepetoksesta ja valtiollisesta valheesta. 

Miten estetään sen toistuminen? Miten voitaisiin 

nopeammin ja syvällisemmin käsitellä lähihistori-

an vääryyksiä? 

Silloin tarvitaan mielestämme totuuskomissio-

ta pysyvänä instituutiona jokaiseen oikeusvalti-

oon ja sen rinnalle laajaa kansalaiskeskustelua. 

 
Heli Santavuori 

Lue myös: 

• Totuus– ja sovintokomissio pysyvänä instituutiona 
jokaiseen oikeusvaltioon; Valtion olemus. Marras-
kuun Uusi historia -tiedote, ss. 17-18 

Mielipiteenvapauden rajoista 
Theodor Kallifatides [1] kirjoittaa ETC-lehdessä 

oivaltavasti sananvapauden ongelmista otsikolla 

” Sananvapaudella on ollut hintansa - älä anna 

sen luoda vihamielisyyttä”. Seuraavassa joitakin 

otteita.  

”On olemassa kreikkalainen sananlasku: 

’kielessä ei ole luita, mutta se rikkoo luita’. Ajatte-

len sitä aina, kun on kyse näennäisesti rajatto-

masta oikeudestani sanoa mitä haluan. Noudatan 

isoäitini neuvoa: ’Kastappa kielesi aivoihisi ensin, 

ennen kuin puhut’. Se oli vähemmän hienostunut 

neuvo kuin Platonilla, joka suositteli jonkinlaista 

itsesensuuria. 

Tällainen ajattelutapa saattaa nykyään he-

rättää tuohtunutta vastustusta. Vaatimus ajatella 

ennen kuin päästää suustaan ihan mitä tahansa 

on monien mielestä silkkaa väkivaltaa. (…) 

 

Tunnettu sanonta ’panettele, panettele, aina 

siitä jotain uskotaan’ oli huomattavassa asemassa 

Trumpin tiellä valtaan. Vaikka tästä huomau-

tettiin jatkuvasti, sillä ei ollut mitään vaikutusta. 

(…) 

Miksi niin on? Onko sellaista ollut aina? Vali-

tettavasti on. Muinaisessa Ateenassa, jossa de-

mokratia ideana syntyi, Sokrates tuomittiin kuole-

maan syytteiden perusteella, joita suurimmaksi 

osaksi esitti kaksi ns. sykofanttia - henkilöä, jotka 

sitoutuvat maksua vastaan panettelemaan ja va-

lehtelemaan jostakusta. [2] 

Sokrates tiesi sen. Hänen ystävänsä tiesivät 

sen myös ja järjestivät hänelle mahdollisuuden 

paeta vankilasta. Hän jäi, koska ei halunnut rik-

koa lakia. Hän joi myrkkymaljan ja kuoli. Sykofan-

tit saivat rahansa. 

https://humanpath.net/teema-yhdysvallat/
https://humanpath.net/teema-yhdysvallat/
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Uskoin kerran ihmisihin, 

en nyt uskone enempi, 

ihmiset on ilvesheimo, 

paha, karsas, kahlehdittu;  

jos joku kohoopi heistä, 

sen he iskevät ijäksi; 

riemuitsevat rinnassansa: 

ollut meitä ei parempi! 

 

"Tein ma kerran ihmisiä 

kaavahan oman kuvani, 

ottivat minun vikani, 

herjasivat herkintäni, 

tahdon tehdä toisen heimon, 

hiljaisen, varaväkevän, 

käyvän maata, merta pitkin 

kuin on kärsiväin hymyily. 

 

Eino Leino 

Helkavirsiä, II sarja 

Kaksi säikeistöä runosta Äijön virsi 

Lakimiesystäväni, jonka kanssa minulla on 

usein ollut kiihkeitä keskusteluja, sanoi minulle, 

että pahinta, mitä ihmiselle voi oikeudessa tapah-

tua, on olla syytön. 

Hän tarkoitti tällä, että herjaaminen ei maksa 

mitään, valehteleminen on sallittua, ja vaikka 

kaikki oikeussalissa tietäisivät sen, ei kenelläkään 

ole keinoja puuttua asiaan ja tehdä loppua her-

jauksesta ja valheista. 

Tämä ei ole hyökkäys tuomareita vastaan. 

Olen vakuuttunut siitä, että useimmat heistä ovat 

erittäin päteviä ja yleensä tunnollisia. (…) Mutta 

laki antaa sinulle oikeuden valehdella kaikessa 

rauhassa. 

Tilanne on vielä pahempi, kun panettelet ko-

konaista ihmisjoukkoa. Siinä ei ole rajoja.  Väi-

tettä, että ’kreikkalaiset ovat syntyneet eläkeläi-

siksi’ pidetään täysin puolueettomana luonneh-

dintana, jota on oikeus esittää julkisesti. On jopa 

niitä, jotka alkavat heti tanssia ilosta, kun joku 

puhuu tuolla tavalla. Tai loukkaa uskontoja ja nii-

den kannattajia. Toisaalta, jos protestoit panette-

lua vastaan, sinua pilkataan herkkähipiäiseksi ja 

sananvapauden viholliseksi. 

Se tarkoittaa, että sinulla on oikeus ilmaista 

mielipiteesi, ja sitä vastaan minulla ei ole sano-

mista. Mutta onko se mielipide, jos kutsuu toista 

ihmistä varkaaksi tai raiskaajaksi? Eikö se ole pi-

kemminkin sodanjulistus? (…) 

Olemme keksineet antiikin sykofantit uudel-

leen. Mutta nyt me nimitämme heitä ja he itse 

nimittävät itseään provokaattoreiksi, ja se on nyt 

kunnianimi. Heitä kehutaan suorapuheisuudes-

taan, sankarillisesta rohkeudestaan valehdella, 

vääristellä tosiasioita ja tuoda esille ’vaihtoeh-

toisia tosiasioita’. Yhdysvalloilla on presidentti, 

joka tuli valtaan näillä keinoilla ja valitettavasti 

jatkaa samaan tapaan hävittyään vaalit. 

Demokratia on heidän edessään voimaton. Se 

on haavoittuvin valtiomuoto. Sitä on puolustetta-

va jatkuvasti. 

Uskon vuoropuheluun poliittisten vastustajien 

välillä, eri maiden välillä, eri uskontojen välillä. 

Valitettavasti näkyvissä ei ole merkkejä siitä, että 

vuoropuhelu olisi voittamassa alaa. (…) 

Olemme uhranneet paljon saadaksemme il-

maista itseämme vapaasti. Sitä mahdollisuutta 

tulisi käyttää järjellä, empatialla ja kunnioituksel-

la. Sananvapaus on mahdollisuus julkisen keskus-

telun laajentamiseen, ei vihamielisyyden, uhkai-

lun ja suullisen terrorin harjoittamiseen. 

Kun kastaa kielen aivoihin ennen kuin puhuu – 

se ei ole koskaan vahingoittanut ketään.”  

 
Otteiden käännös: Sinikka Littu 

 
[1] ETC 18.11.2020. Kallifatides on kreikkalainen kirjailija 

joka on asunut Ruotsissa vuodesta 1964. 

[2] Sykofantti  oli antiikin Kreikassa yksityinen syyttäjä. 

Hän sai osuuden tuomitun maksamista sakoista. Myö-

hemmin termin merkitys on laajentunut tarkoittamaan 

ihmisiä, jotka mielistelevät valtaapitäviä periaatteittensa 

kustannuksella.  
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“Jos EU hakisi jäseneksi Euroopan unioniin, 

sitä ei hyväksyttäisi, koska se ei täytä siihen 

vaadittavia demokratiakriteerejä.” – Noin 

totesi vuonna 2002 Alexander Stubb, silloisen 

komission puheenjohtajan Romano Prodin 

neuvonantaja.  
Alexander Stubb 

“Miksi Euroopan unionia tarvitaan?” 

HS 17.3.2002. 

 

”Jos USA pyrkisi jäseneksi Euroopan unioniin 

nyt, se luultavasti ei pääsisi. Senaatin radi-

kaalisti epädemokraattinen luonne olisi riittä-

vä syy. Täällä kunnioitettu oppi ’originalismi’, 

jonka mukaan meidän tulisi olla sidottuja 250 

vuotta sitten vaikuttaneiden rikkaiden orjan-

omistajien ajatuksiin, on varmaan hieman 

kummallinen sinänsä, vaikka ei huomioitaisi 

niitä kyynisiä tapoja joilla ’originalistisia’ ja 

’tekstualistisia’ oppeja käytännössä sovelle-

taan.” [1] 
Noam Chomsky, amerikkalainen  

kieliteiteilijä ja  mielipidevaikuttaja.  

Truthout.org 25.11.2020 

 

Näissä sitaateissa on pähkinankuoressa demokra-

tian kriisin olemus.  

Kun EU:ssa nyt väännetään oikeusvaltiomeka-

nismista ja tuskaillaan sitä, miten Puola ja Unkari 

kiristävät koko blokkia, on kaikki jo myöhäistä. Ja 

oikeastaan tekopyhää, etten sanoisi absurdia.  

Mitä tekemistä koronaelpymisrahastolla on 

oikeusvaltioperiaatteen kanssa? Nehän ovat kaksi 

kokonaan eri asiaa. Oikeusvaltioperiaate liittyy 

koko valtiomuotoon. Elpymisrahasto on yksittäi-

sen tilanteen vaatima poliittis-taloudellinen toi-

menpide. 

Tästä on esitetty myös julkisuudessa huolestu-

neita kysymyksiä, tosin käyttäen varsin häveliäitä 

kiertoilmaisuja. [2] 

Oikeusvaltioperiaate on osa EU:n tärkeintä, eli 

ns. poliittista jäsenyyskriteeriä. Se lyötiin lukkoon 

Kööpenhaminan huippukokouksessa v. 1993. Eikä 

se ollut vain jäsenyyskriteeri, vaan edellytys jäse-

nyysneuvottelujen aloittamisellekin. Tätä sääntöä 

on rikottu lukemattomia kertoja (neuvottelut Tur-

kin kanssa, itälaajeneminen v. 2004, Romania ja 

Bulgaria jne.) 

Mutta Kööpenhaminan sopimuksessa ei tar-

kenneta mitä oikeusvaltioperiaatteella varsinai-

sesti tarkoitetaan. Ei myöskään täsmennetty, mil-

EU: Kiistely oikeusvaltiomekanismista 
peittää alleen todelliset kysymykset 

USA:n valtiojärjestelmää ja oikeusfilosofista 

ajattelua (mm. ns. originalismia) käsiteltiin  

marraskuun numerossa. 

EU:n arvoja ja laittomuuksia käsiteltiin loka-

kuun numerossa.  

Tiedote on ilmainen ja sen löytää sekä si-

vustoltamme että Facebook-sivultamme. Sen 

voi myös tilata itselleen suoraan sähköpostiin 

(uusihistoria@humanpath.net). 

Tilaa, lue Uusi historia -tiedote! 

Lokakuu 2020 Marraskuu 2020 

https://truthout.org/articles/noam-chomsky-trump-has-revealed-the-extreme-fragility-of-american-democracy/
https://humanpath.net/teema-yhdysvallat/
https://humanpath.net/uusi-historia-tiedote-ilmestynyt/
https://humanpath.net/uusi-historia-tiedote-ilmestynyt/
https://humanpath.net/category/uh-tiedotteet-uutislehti/
https://humanpath.net/category/uh-tiedotteet-uutislehti/
https://www.facebook.com/uusihistoria
mailto:uusihistoria@humanpath.net
https://humanpath.net/teema-yhdysvallat/
https://humanpath.net/uusi-historia-tiedote-ilmestynyt/
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lä tavalla ”oikeusvaltioperiaatteen” toteutumista 

jäsenyysneuvottelujen aikana tutkitaan ja arvioi-

daan. Ei luotu mekanismeja sille, miten oikeusval-

tioperiaatetta rikkovaa maata rangaistaan.  

Jos jäsenmaa ”rikkoo oikeusvaltioperiaatetta”, 

sehän merkitsee että tuo maa ei enää täytä jäse-

nyysehtoja. Itse asiassa silloin on tapahtunut 

eräänlainen vallankaappaus – ainakin siinä mie-

lessä että yhteiskuntajärjestelmä on vaihtunut. 

 

Mitä oikeusvaltioperiaate on? 

 

EU:n perussopimuksissa oikeusvaltioperiaatetta 

kutsutaan ”arvoksi” eikä lainsäädäntöön kuulu-

vaksi eksaktiksi asiaksi. Tuo jo sinänsä on varsinai-

nen silmänkääntötemppu. 

Suomen uudessa, v. 1999 hyväksytyssä perus-

tuslaissa oikeusvaltioperiaate määritellään seu-

raavasti: ”Julkisen vallan käytön tulee perustua 

lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on nouda-

tettava tarkoin lakia.” (1. luku, § 2.) 

Muotoilu on jossain määrin ongelmallinen. Jos 

etsitään historian pölyjen alta Montesquieun al-

kuperäistä ydinajatusta, se olisi mielestämme 

seuraava:  

Valta korruptoi. Sen vuoksi on ylimpien vallan-

pitäjien oltava laillisuusvalvonnan alaisia. Vallan 

kolmijako mahdollistaa sen, että jokaisella ylim-

mällä vallankäyttäjällä on toinen, joka on mää-

rätty valvomaan tämän toimien lainmukaisuutta. 

Tämä periaate kyllä toteutuu käytännössä 

Suomen perustuslaissa. Siinä on määritelty jokai-

Slavoj Žižek kritisoi vasemmistoa seuraavasti:  

 

“Žižek käsittelee tapoja, joilla suuri osa vasem-

mistoa on luopunut uskosta jälkikapitalistiseen 

maailmaan ja hyväksyy liberaalin demokratian 

lopullisena, keskittyen marginaalisempiin kulttuu-

rikysymyksiin, kuten feminismiin, rasismiin jne. 

Vastakohtana tälle Žižek väittää, että hän on 

edelleen jonkinlainen kommunisti juuri siksi, että 

kohtaamme edelleen valtavia, maailmanlaajuisia 

paineita (pakolaiskriisit, ilmastonmuutos), joita 

liberaalit demokratiat eivät pysty ratkaise-

maan.” [1] 

Žižek ajaa oikeata asiaa, vaikka ”kommunismi” 

ei siihen kyllä ole ratkaisu.  

”Identiteettipolitiikka” on seurausta aatteiden 

vararikosta, eli siitä että millään perinteisellä aa-

tesuuntauksella ei ole vastausta nykyajan nosta-

sen ylimmän vallanhaltijan toimivalta ja syyttäjä-

viranomainen siinä tapauksessa että lakia on vir-

katoimissa rikottu. Yksityiskohdista toki keskus-

tellaan jatkuvasti, mutta periaate on selvä. 

Näin katsottuna EU ei todellakaan täytä omaa 

jäsenkriteeriään. EU:n perussopimuksissa ei ole 

selkeitä pykäliä korkeiden EU-viranomaisten lailli-

suusvalvonnasta. Tilannetta on puolusteltu sillä, 

että EU saa legitimiteettinsä kun jäsenvaltiot ovat 

oikeusvaltioita. Tuo perustelu vain korostaa sitä, 

miten kohtalokasta oli jäsenyyskriteerien leväpe-

räinen  muotoilu ja niiden katsominen sormien 

läpi etenkin itälaajenemisen yhteydessä. 

Johtopäätös: EU:n historian käsittelemiseksi 

tarvitaan totuuskomissiota. Mielestämme sellai-

nen pitäisi perustaa jokaiseen oikeusvaltioon ja 

EU:hun pysyvänä instituutiona. Tähän ei EU-

komissio tai jäsenmaiden eliitit noin vain tule 

suostumaan. Ehdotuksen taakse tarvitaan voima-

kas valistunut kansalaismielipide.  

Tarvitaan siis laajaa, kaikille mielipidesuun-

tauksille avointa kansalaiskeskustelua. 

Mielestämme sellaista voidaan käydä – myös, 

tai kenties ainoastaan – Ihmiskunnan tie -

väittelysanakirjan kaltaisessa somealustassa ja 

Totuusfoorumin teemoja käsittelemällä.  
Heli Santavuori 

 
[1] Ks. Marraskuun Uusi historia –tiedote: Teema: Yhdys-

vallat. 

[1] Ks. esim. Päivi Leino-Sandberg: Keisarin udet vaatteet, 

Perutuslakiblogi 15.12.2020. 

Identiteettipolitiikka, Hegel ja  
ihmisluonto 

https://humanpath.net/vaittelysanakirja-vsk/
https://humanpath.net/vaittelysanakirja-vsk/
https://humanpath.net/totuusfoorumi/
https://humanpath.net/teema-yhdysvallat/
https://humanpath.net/teema-yhdysvallat/
https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2020/12/15/paivi-leino-sandberg-keisarin-uudet-vaatteet/
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Identiteettipolitiikka on 

poliittisen ryhmän muo-

dostamista rodun, suku-

puolen, etnisen ryhmän, seksuaali-

suuden tai muun vastaavan ominai-

suuden mukaan, ei poliittisen ideo-

logian tai taloudellisten etujen pe-

rusteella.  
(Wikipedia) 

miin aivan uudenlaisiin ongelmiin. Yhteiskunnan 

mitassa on kyse siitä, että perinteiset yhteisöt 

ovat hajonneet, pirstaloituneet.  

Noista kahdesta syytä ihmisten on vaikea löy-

tää paikkaansa maailmassa.  

 

Fukuyaman Hegel-tulkinnasta 

puuttuu eettinen näkökulma 
 

Francis Fukyama kirjoittaa identiteettipolitiikasta 

monella tapaa oivaltavasti. Hän vetoaa 

”thymokseen”, Platonin ilmaukseen, ja yhdistää 

sen Hegelin käsitykseen siitä miten ihminen kai-

paa ennen kaikkea tunnustusta. [2]  

Anna-Liina Kauhanen esittelee Fukuyaman 

ajatusta seuraavasti: 

”Identiteettipolitiikka saa voimaa väärin-

ymmärretyksi tulemisen tunteesta. Moni tuntee, 

ettei tule nähdyksi. ” [3]  

Mutta Fukuyamalta puuttuu moraalifilosofia. 

Hän ei erittele sitä, miten tunnustuksen kaipuu 

ilmentää ihmisen eettistä kamppailua, niin 

aatteellisissa kuin täysin henkilökohtaisissa yh-

teyksissä. Tämä ilmenee jo hänen kirjansa alaot-

sikosta: ”Arvostuksen vaatimus ja kaunan politiik-

ka.”  

Matti Puolakka tulkitsi ja sovelsi Hegelin aja-

tuksia seuraavasti: Tarve saada tunnustusta, huo-

miota, arvostusta on hyvän ja pahan lähes mysti-

sesti sama alkuperä. 

Tunnustusta voi haluta vallanhimoisesti, pai-

namalla muita (erityisesti lähimpiä ystäviään) 

alas, ja samalla perusteettomasti korottamalla 

omaa arvoaan. Näin joko panettelukampanjoin, 

riitelemällä, tai vaikka vain omassa mielessään. 

Tai sitten ihminen voi tavoitella eettistä arvoval-

taa elämällä ja toimimalla oikeudenmukaisesti, 

silloinkin kun siitä on itselle ulkonaista vahinkoa. 

 

Ihmisluonto ja aikakausi 
 

Ihmisluonto on siinä, miten yksilö- ja ryhmä-

käyttäytymistämme säätelevä geenipooli muo-

dostui ihmissuvun 2,5 miljoonaa jatkuneen histo-

rian aikana, etenkin Homo-suvun laumoissa. 

”Ihmisen geeniperustaan sisältyy toisaalta 

sokea sosiaalipsykologinen vallanhimo ja toisaal-

ta kyky keskustella järkiperäisesti siitä, miten yk-

silöiden ja ihmisryhmien väliset suhteet olisi ra-

kennettava. Ihmisluonto, ”ihmisen yksilö- ja ryh-

mäkäyttäytymistä säätelevä geenipooli”, on ollut, 

on ja tulee aina olemaan eettisen evoluution reu-

naehto.” [4] 

Aikakausi jota elämme, on ihmiskunnan yhdis-

tymisen aikakausi. Yksilötasolla se on samalla 

myös ensi askel ihmisen henkiseen, psykologi-

seen vapautumiseen.  

Haasteet persoonalliselle kasvulle ovat suuret. 

Mitään politiikkaa ei voida menestyksellisesti luo-

da, ellei tätä puolta aikakauden vaihtumisessa 

huomioida. Nykyaikana enemmän kuin koskaan 

”henkilökohtainen on poliittista”. Tai, kenties pa-

remminkin, ”ylipoliittista”. 

Miten rakentaa uudenlaisia perusyhteisöjä ja 

niiden verkostoja? Miten käynnistää niissä opin-

totyötä, reilua väittelyä ja kulttuuritoimintaa? 

Miten luoda mahdollisuuksia perustason talou-

delliselle yritteliäisyydelle, eräänä ratkaisuna 

työttömyys- ja syrjäytymisongelmiin?   

Kaksi tunnusta on silloin ylitse muiden: (1) 

vallan hajauttaminen, ja (2) ”palkkaa on mak-

settava myös oikeudentajun, solidaarisuuskyvyn 

ja totuudenrakkauden perusteella”.  
Heli Santavuori 

VIITTEET: 

 

[1] Slavoj Žižek: “Why I Am Still Some Kind of A Com-

munist”. (Miksi olen edelleen jonkinlainen kommunisti.) 

Youtube.  

[2] Francis Fukuyama: ”Identiteetti. Arvostuksen vaatimus 

ja kaunan politiikka.” Docendo 2020 

[3] HS 9.10.2018. 

[4] Matti Puolakka: ”Vain ihmisellä on historia”, Uusi his-

toria 2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S5rgX0KSF2g
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005857078.html?share=ca6cbc0b3cc701f5e755744a900f4701
https://humanpath.net/ajatuksia-ihmisesta-ihmiselta-joka-maaritteli-ihmisen/
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Saska Saarikoski arvuuttelee Helsingin Sanomissa, 

mikä olisi uusi ”suuri maailman hahmotus”, ja 

löytää näkökulman marxilaisesta historiankäsityk-

sestä. 

”Nyt hakusessa on seuraava suuri maailman 

hahmotus, uusi paradigma”, kirjoittaa Saarikoski. 

”Jos osaisin kertoa, mikä se on, en istuisi kirjoitte-

lemassa kolumneja. 

Vastausta voi etsiä Karl Marxin ajattelun kestä-

vimmästä osasta: historiallisesta materialismista. 

Teorian mukaan tuotantovoimat ja tuotantosuh-

teet luovat perustan, jolla yhteiskunnan yläraken-

ne seisoo. Digitalisaatio on mullistanut tuotanto-

voimat. Seuraavaksi se panee uusiksi yksilön ja 

yhteiskunnan välisen suhteen, siis politiikan.” 

 
Saska Saarikoski, HS 29.10.2020 

 

Aatteet luovat historiaa:  

materialistinen historiankäsitys 

kumoutuu voittaessaan 
 

Informaatio-teknologisen vallankumouksen yh-

teiskunnalliset vaikutukset ovat tosiaan olleet 

mullistavia. Mutta myös on niin, että koko it-

vallankumousta ei olisi voinut syntyä ilman lailli-

suusperiaatetta ja demokratiaa – sekä erityisesti 

USA:ssa noudatettuja joustavia rahoitusmekanis-

meja. Samaten se, mihin lopulta esim. internet ja 

globalisaatio ihmiskunnan vievät – itsetuhoon vai 

kestävän kehityksen tielle – riippuu ratkaisevasti 

aatteiden, eli ihmiskunnan itsetuntemuksen kehi-

tyksestä, ei ”taloudellisen perustan” muutoksista 

sinänsä.  

Marxilainen, materialistinen historiankäsitys 

on ”voittanut”, eli tullut valtavirran ajattelun oh-

jenuoraksi, myönnetään sitä tai ei. Mutta dialekti-

sen historianfilosofian mukaisesti se myös voitta-

essaan kumoutuu.  

Seuraavassa ote Matti Puolakan v. 1982 jul-

kaistusta kirjasta ”Mikä ihminen on?”. [1]   

Miten aatteet luovat historiaa? 
 

”Historia on syvimmältä olemukseltaan aatehis-

toriaa. (…) Tietenkään historia ei ole aatehistoriaa 

miten tahansa. Ensinnäkin yhteiskunnan talou-

dellis-poliittiset olosuhteet muodostavat (hyvin 

laajasti katsottuna) aatteiden ja aatteellisen tais-

telun lähtökohdan ja puitteet. Ihmiset eivät muu-

ta maailmaa mielivaltaisesti oman päänsä mu-

kaan, vaan heidän on saatettava ajatuksensa vas-

taamaan todellisuutta, yhteiskunnallisia lainalai-

suuksia. Mutta tällöin he myös muuttavat ajatuk-

sillaan tätä todellisuutta, näitä lainalaisuuksia.  

Toiseksi aatteiden kehittäminen ei ole teknistä 

työtä ’akateemisessa’ mielessä: moraali on kaik-

kia uusia aatteita kirvoittava tekijä. On ’yksinker-

taisia’ tekoja, jotka synnyttävät väistämättä suu-

ria aatteita ja tunteita, sekä ’ajatuksia’, jotka eivät 

voi millään muuttua minkäänlaisiksi teoiksi, eivät-

kä ylipäätänsä liikuttaa ketään. Kysymys on siitä 

kuljetaanko ’virran myötä’ vai ’virtaa vastaan’, 

puolustetaanko yksilöllisen ja sosiaalisen dialek-

tista ykseyttä vai erotetaanko niitä mekaanisesti 

toisistaan.  

Moraali yhdistää teorian käytäntöön, moraali-

set teot avaavat ajattelulle aivan uusia näkymiä, 

ja toisaalta vain ihmisyyden perustuntojen inspi-

roimat ajatukset synnyttävät maailmaa muuttavia 

tekoja.” 

 
[1] Matti Puolakka: Mikä ihminen on? Marxismin kriisi, 

maailmanhistorian suurin käänne ja uuden maailmankat-

somuksen välttämättömyys, Vaihtoehtoliike Itu 1982, s. 

192. Kirja vaiettiin kuoliaaksi suomalaisessa julkisuudes-

sa. Se oli marxilaisen filosofian systemaattinen kritiikki. 

Puolakka mm. analysoi siinä perinpohjin materialistisen 

historiankäsityksen peruskäsitteet—kuten ”tuotanto-

voimat” ja ”tuotantosuhteet” — ja osoitti niiden sisäiset 

ristiriidat. Pian kirjan julkaisun jälkeen, 1980-luvun toisel-

la puoliskolla, Puolakan ajattelu murtautui lopullisesti 

marxismin raameista. (Ks. esim: Puolakkalaisuuden pe-

rusta syntyy, Uusi historia –sivuston taustaamme esittele-

vässä osassa.) 

”Seuraava suuri tapa hahmottaa  
maailmaa on hakusessa” 

https://www.hs.fi/paivanlehti/29102020/art-2000006702562.html
https://humanpath.net/irti-marxismin-raameista-puolakkalaisuuden-perusta-syntyy/
https://humanpath.net/irti-marxismin-raameista-puolakkalaisuuden-perusta-syntyy/
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Historianfilosofiamme on  
essentialistis-teleologista 
Teleologisuus: Historiassa on omat lainalaisuu-

tensa, ja siinä on sisäänrakennettua määräytynei-

syyttä.  

 

Essentialismi: Ilmiön synnyssä on jo olemassa sen 

kehitystä määräävät sisäiset mahdollisuudet ja 

rajat. (Essence = olemus.) Noita sisäisiä tekijöitä 

käsittelemällä löydetään ilmiön loogisen kehityk-

sen avaimet. 

 

Läntisessä filosofiassa 1900-luvun aikana on tullut 

muodiksi kieltää teleologinen historianäkemys. 

Karl Popper katsoi jo 1940-luvulla, että juuri es-

sentialistis-teleologinen historianfilosofia – josta 

hän käytti nimitystä historisismi – on spekulaatio-

ta jota ei ole mahdollista tieteellisesti testata ja 

joka poliittisesti johtaa totalitarismiin. Siinä yhtey-

dessä hän tuomitsi niin Platonin, Hegelin kuin 

Marxin. 

Popperin kanta sai etenkin 1960-luvulla paljon 

kritiikkiä, ja hän joutui osittain perääntymään 

kannoistaan. Tästä huolimatta enemmistön näke-

mykseksi länsimaisessa tiedeyhteisössä tuli se, 

että kielletään niin essentialismi kuin teleologi-

suus (eli ”historisismi”). Näin tekee esim. suoma-

lainen arvostettu filosofi Ilkka Niiniluoto, samoin 

valtaosa nykyisistä historiantutkijoista. Mikä kum-

mallista, myös Maailman sosiaalifoorumi on kat-

sonut tarpeelliseksi kirjata peruskirjaansa tuomi-

on ”reduktionistisille” historianäkemyksille.  

Sen sijaan jos katsotaan filosofian historiaa 

kokonaisuutena, ovat sen suurimmat nimet, esim. 

Platon, Aristoteles, Kant, Hegel ja Marx – ja mo-

net muut – olleet tiukasti teleologisen selitysta-

van kannalla. Myös nykytutkijoiden ja kirjoittajien 

joukossa on toisinajattelijoita – esim. Francis Fu-

kuyama ja Slavoj Žižek, jotka molemmat painotta-

vat Hegelin merkitystä historianfilosofialle, vaik-

kakin mielestämme tavalla joka ei luo rakennus-

puita uudelle näkemykselle ihmiskunnan tiestä. 

Puolakkalainen historianfilosofia on kulkenut 

marxismin luovan soveltamisen ja marxismin sys-

temaattisen kritiikin kautta uuteen näkemykseen 

filosofian historiasta, erityisesti Hegelin logiikan 

uudelleen tulkintaan. Ihmissuvun syntyhistoriaa 

ja esihistorian loppupuolta koskeva uusi, mullista-

va tieto synnytti palapelin, jonka kokoaminen ei 

muuten olisi ollut mahdollista, sanoi Puolakka 

usein. 

Ihmiskunta tarvitsee uutta suurta kertomusta, 

kenties kipeämmin kuin koskaan ennen historias-

sa. Se voi syntyä vain entisten raunioille – niiden 

juuriin asti menevän arvostelun pohjalle ja samal-

la niistä ammentaen. Muussa tapauksessa aikai-

sempien sukupolvien virheet tulevat vain toistu-

maan muuntuneessa muodossa, kenties kohta-

lokkaalla tavalla. 

Olemme vakuuttuneita siitä, että väittely his-

torianfilosofiasta on vasta alkamassa, ja tuon 

väittelyn keskiössä tulee olemaan teleologisuu-

den ja essentialismin käsitteet.  

Tulevassa ohjelmapamfletissa käsitellään tätä 

aihetta tarkemmin. Esimerkkejä siitä, miten Puo-

lakka on soveltanut essentialistis-teleologista filo-

sofiaa ihmissuvun koko tien selvittämiseen löytyy 

seuraavista Pertti Koskelan editoinneista: 

 

• Miten yhteiskunta syntyi—käsite luo todelli-

suutta 

• Tämän vuosisadan suurin filosofinen haaste 

• Hegelin logiikka, pääoman logiikka ja ihmissu-

vun tien logiikka 

• Yhteiskunnan olemuksesta 

• Ensimmäinen ihminen löytyy ajattelemalla, ei 

kävelemällä 

 

Edelleen aristoteelis-hegeliläistä määrittelytapaa 

sovellettuna esihistorian jälkipuoleen esitellään 

tässä Heli Santavuoren alustuksessa: 

 

• Miksi tarvitaan esihistorian filosofiaa. 

https://humanpath.net/miten-ihmisyhteiskunta-syntyi-kasite-luo-todellisuutta/
https://humanpath.net/miten-ihmisyhteiskunta-syntyi-kasite-luo-todellisuutta/
https://humanpath.net/taman-vuosisadan-suurin-filosofinen-haaste/
https://humanpath.net/hegelin-logiikka-paaoman-logiikka-ja-ihmissuvun-tien-logiikka/
https://humanpath.net/hegelin-logiikka-paaoman-logiikka-ja-ihmissuvun-tien-logiikka/
https://humanpath.net/yhteiskunnan-olemuksesta/
https://humanpath.net/ensimmainen-ihminen-loytyy-ajattelemalla-ei-kavelemalla/
https://humanpath.net/ensimmainen-ihminen-loytyy-ajattelemalla-ei-kavelemalla/
https://humanpath.net/miksi-tarvitaan-esihistorian-filosofiaa/
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Teoriamme radikaalein, tai ainakin kummallisin, 

oudoin, kenties epäuskottavin väite: 

Rakennamme olemassaolevan yhteiskunnan 

sisälle, oikeusvaltion periaatteita puolustaen ja 

niitä kehittäen, uudentyyppisen yhteiskunnan 

ideologista päällysrakennelmaa, poliittista valta-

järjestelmää ja taloudellista perustaa. 

Miten selitämme tuon väitteen? 

Ihmissuvun historia on orgaanista kehitystä.  

Siinä menneisyys on nykyisyyttä. Tämän takia 

ihmisellä on historia. 

Simpanssi on lajina vain sitä, minkälaiseksi se 

on lajina jo kauan sitten muodostunut. Simpans-

silaumat voivat organisoitua vain tietyllä tavalla. 

Kaikkien simpanssien käyttäytymistä säätelevä 

geenipooli määrää hyvin ahtaasti ja ehdottomasti 

ne rajat, millä tavalla yksilö voi käyttäytyä. 

Ihmisen geenipooli mahdollistaa aivan vastak-

kaista käyttäytymistä eri yksilöillä ja eri tilanteis-

sa. Näin myös puhtaan biologisesti katsottuna.  

Ihmisen geenipooli mahdollistaa myös useita 

erilaisia organisoitumistapoja. Päämuodot ovat 

olleet seuraavat:  

 

1. Laumaorganisaatio (alkaen noin 2,5 milj. 

vuotta sitten).  

2. Metsästys-keräilykulttuurin heimo-organi-

Historian olemus 
• Editoitu ote Matti Puolakan alkuvuodesta 

2018 pitämästä ex-tempore puheesta  

saatio eli ihmisyhteiskunnan ja inhimillisen 

tietoisuuden synty (alkaen n. 60 000 vuotta 

sitten). 

3. Esihistorian rauhanomaiset sivilisaatiot 

(alkaen n. 10 000 vuotta sitten) 

4. Esihistorian valtiottomat, väkivaltaiset luok-

kayhteiskunnat, joista useasti käytetään nimi-

tystä päällikkökunnat.  (Samoin) 

5. Valtioyhteiskunnat eli ns. historiallinen aika. 

(Alkaen n. 5000 vuotta sitten) 

6. Viime vuosisadan lopulla alkanut kehitys kohti 

globaaliyhteiskuntaa. 

 

Homo-suvun historian ominaisuus on juuri se, 

että kun siirrytään yhdestä perusvaiheesta, toi-

mintatavasta ja yhteiskunnallisen järjestäytymi-

sen muodosta toiseen, niin vanha muoto, vanha 

toimintatapa ei katoa, vaan se jollain tavalla ilme-

nee uuden toimintatavan sisällä. 

Ihminen on yhtä aikaa, aina ja kaikkialla, niin 

yksilönä kuin lajina moralisoiva eläin, poliittinen 

eläin ja eettinen eläin.  

Tämä on ihmissuvun historian kaikkein olen-

naisin piirre. Tämä katsomus on omintakeinen.  

Teoreettisen filosofian piirissä kuva kehityk-

sestä yhtenäisenä jatkumona, ihmissuvun historia 

orgaanisena kehityksenä, on hegeliläistä dialek-

tiikkaa. Kehitysopillisesti (ontologisesti, metafyy-

sisesti) se on täysin vastakkainen marxilaiselle 

yhteiskuntateorialle, valtio-opille ja historianfilo-

sofialle.  

Matti Puolakka:  

Vain ihmisellä on historia  

— Ajatuksia ihmiseltä joka määritteli ihmisen 

Julkaisija: Uusi historia ry.   

Saatavilla kaikista nettikirjakaupoista. Ovh 25 e 

Kirjan esittelyä 

Historianfilosofia –pääsivu 

Matti Puolakan elämäntyöstä 

https://humanpath.net/ajatuksia-ihmisesta-ihmiselta-joka-maaritteli-ihmisen/
https://humanpath.net/historianfilosofia/
https://humanpath.net/matti-puolakka-filosofinen-elamantyo-lyhyesti/
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”Vanha mies”  
– Hegelin elämäkertaa 

Filosofia.fi -sivustolla on Heikki Ikä-

heimon mainio kirjoitus, jossa käydään 

läpi Hegelin elämänvaiheita ja kuva-

taan myös Hegelin asennoitumista 

oman aikansa yhteiskunnallisiin pääky-

symyksiin. Samalla oiotaan jotain vää-

rinkäsityksiä joiden vuoksi Hegelin 

maine viime aikoihin asti on kärsinyt.  
 
Hegel on vaikeatajuinen, mm. koska hänen filoso-

finen kielensä, eli käsitteistönsä, on omaperäistä 

ja aika ajoin kummallista. Hegeliin tutustuminen 

alkuperäislähteistä on haastavaa. Häntä  tuskin 

voi syvällisesti ymmärtää ilman rohkeita tulkinto-

ja. 

Ikäheimon kirjoitus onkin mainio johdattelu 

aiheeseen.  

Opiskellessaan Tübingenin yliopistossa vuosi-

na 1788-1793 Hegel tutustui Friedrich Hölderli-

niin sekä Friedrich Schellingiin. Ikäheimo kir-

joittaa: 

”Halveksu vain ymmärrystä ja tiedettä 

korkeinta ihmisen lahjaa –  

niin paholaiselle olet antautunut 

etkä kadotusta välttää voi.” 
 

Hegel siteeraa näin Goethen Faustia, ilmeisesti ulkomuistista. 
– Hegel: Oikeusfilosofian pääpiirteet eli luonnonoikeuden ja 
valtiotieteen perusteet, Kustannus Pohjoinen, 1994 , s. 59 

Otteita Heikki Ikäheimon kirjoituksesta Filosofia.fi –

sivustolla 

(julkaistu 24.4.2008, muokattu 13.9.2014) 

”Ranskan vallankumous vuonna 1789 oli kään-

teentekevä tapahtuma ystävyksille, jotka seurasi-

vat tapahtumia sanomalehdistä sekä Stiftin rans-

kalaisopiskelijoiden välityksellä. Ystävykset juhli-

vat vallankumouksen voittoa vanhasta maailmas-

ta laulaen Marseljeesia sekä pitäen intomielisiä 

maljapuheita vapauden, veljeyden ja tasa-arvon 

kunniaksi. Elämänsä loppuun saakka Hegel juhli 

Bastiljin valtauksen vuosipäivää, ihaili Napole-

onia, sekä vastusti vallankumousta edeltäneen 

järjestyksen palauttamiseen tähtäävää restauraa-

tiota. 

Paitsi innostus Ranskan vallankumouksesta, 

kolmea ystävää yhdisti myös vakaumus, ettei va-

listuksen ankara intellektualismi sellaisenaan riitä 

perustaksi uuden yhteiskuntajärjestyksen luomi-

selle. Todellisten muutosten aikaansaamiseksi ei 

riitä vedota mieliin, vaan mukaan tarvitaan myös 

’sydämet’. Kukin kolmesta ajattelijasta päätyi 

ajattelussaan eri tavoin etsimään tapaa sovittaa 

valistuksen ja kantilaisen filosofian edustamat 

dikotomiat (Entzweiungen) uudeksi yhteydeksi, 

https://filosofia.fi/node/2416#top
https://filosofia.fi/node/2416#top
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jossa järki ja aistillisuus, henki ja luonto, valistus 

ja uskonto, kritiikki ja traditio, filosofia ja terve 

järki eivät suhtautuisi toisiinsa vihamielisesti, 

vaan harmonisesti toisiaan vahvistaen. (…) 

Hegelin varovaisuutta, taipumusta perehtyä 

asioihin perin juurin ennen kuin julkaisi niistä mi-

tään, ja tämän mukanaan tuomaa eräänlaista hi-

tautta luonnehtii Tü-

bingenin toverien hä-

nelle antama leikkisä 

lempinimi: ’vanha 

mies’. Vaikka lempini-

mi kertoo hänen vaka-

vasta suhtautumisesta 

lukemiseen ja ajattele-

miseen, seminaarilai-

nen Hegel eli toverei-

densa kanssa reipasta 

opiskelijaelämää. Ka-

pakkajuomingit, kortinpeluu, tanssi, ihastuminen 

ravintoloitsijan tyttäreen (ilman toivottua vasta-

kaikua), ja ylipäänsä seurallinen elämä kuuluivat 

hänen opiskelija-aikaansa Tübingenissä siinä mis-

sä ahkera lukeminen ja ajatustenvaihtokin. Pääsi-

pä Hegel tutustumaan myös seminaarin putkaan-

kin erään pitkäksi venähtäneen yöreissun 

päätteeksi.” 

Ikäheimo käsittelee myös Hegelin ansaitse-

mattaan saamaa huonoa mainetta:  

”…oli aina sekä niitä, jotka tulkitsivat Hegeliä 

irrationalistisena romantikkona, että niitä, jotka 

tulkitsivat häntä Preussin valtion virallisena apo-

logeettana. Molemmat populaaritulkinnat elävät 

omaa elämäänsä tänäkin päivänä, vaikka ne onkin 

Hegel-tutkimuksen piirissä moneen kertaan osoi-

tettu karkeiksi yksinkertaistuksiksi.” 

Ikäheimo kommentoi myös Oikeusfilosofian 

kuuluisaa lausetta ”se mikä on järkevää, on aktu-

aalista; ja se mikä on aktuaalista, on järke-

vää” (Ikäheimon käännös; lause on käännetty 

myös näin: ”kaikki mikä on järkevää, on todellista; 

ja kaikki mikä on todellista, on järkevää”.) 

Tämän lauseen perusteella Hegeliä syytettiin 

restauraation kannattajaksi. ”Vulgaaritulkinnan 

mukaan Hegel samastaa lauseessa vallitsevan 

järjestyksen järjellisyyteen ja antaa näin Preussin 

hallitukselle jonkinlai-

sen metafyysisen py-

hityksen,” kirjoittaa 

Ikäheimo ja jatkaa: 

”Protestantismin, va-

listuksen ja Ranskan 

vallankumouksen 

ydin oli Hegelille juuri 

tässä: järki oli syr-

jäyttämässä pelkän 

perinnäistavan sekä 

raa’alla voimalla ote-

tut etuoikeudet yh-

teiskunnallisen järjestyksen periaatteena. Järjestä 

oli siis tulossa aktuaalista, eli eletyssä elämässä 

vaikuttavaa. 

Hegel käsittää maailmanhistorian liikkeen ylei-

semminkin järjen todellistumisena, joka samalla 

merkitsee vapautumista. Tämä ei millään muo-

doin tarkoita, että Hegel pitäisi kaikkea vallitsevaa 

tai uutta järkevänä, vaan pikemminkin sitä, että 

loppujen lopuksi pysyvää on vain se, minkä valis-

tuneet ihmiset yleisesti saattavat järkevän harkin-

tansa pohjalta tunnustaa päteväksi. Valitettavasti 

merkittävä osa Oikeusfilosofian lukijoista käsitti 

Hegelin tarkoituksen väärin.” 

Romanttis-nationalistista suuntausta Hegel 

taas kutsui ”teutoni-typeryydeksi” ja pelkäsi sen 

vaarantavan koko uudistusliikkeen, jonka tulevai-

suus jo muutenkin uhattuna, kun Napoleon oli 

kukistettu, kuninkuuden ja aatelisten vallan pa-

lauttamiseen tähtäävä restauraatio voimissaan. 

Tulevia julkaisuja 
Tammikuun alussa ilmestyy ohjelmapamflettimme. 
Se sisältää näkemyksemme nykymaailmaan kahdes-
sa osassa: (1) Mitä aikaa elämme? (2) Mitä on teh-
tävä? Pamfletti julkaistaan ilmaiseksi pdf-muodossa, 
mutta sitä saa myös ostaa kirjasena omakustannus-
hintaan.  

Alkuvuodesta 2021 ilmestyy Pertti Koskelan laaja tut-
kimus Ihmissuvun syntyhistoriasta ja esihistorian al-
kupuolesta protoyhteiskunnan eli pyynti-keräilykult-
tuurin heimon syntyyn n. 60 000 vuotta sitten.  
 
Vuoden 2021 aikana valmistuvat myös kirjasarjan 
seuraavat osat esihistorian jälkipuolesta nykymaail-
maan ja globaaliyhteiskunnan muodostumiseen. 


