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Pääkirjoitus
Aki Luoto
Tässä tämä nyt on; uusi Apollon on vihdoin valmistunut kaikkien odottelujen, aikataulujen, lupausten ja
pohdintojen jälkeen! Otan suurimman osan syistä omalle kontolleni, sillä minun saamattomuuteni ja
”kiireellisyyteni” takia tämä projekti venyi ensin kevääseen ja sittemmin yli kesän aina tänne syksyn nurkille
asti. Haluankin tässä heti alkuun pahoitella lukijoiltamme ja erityisesti tähän numeroon tekstejä lähettäneiltä
opiskelijoilta sitä, että aikataulut venyivät yli kesän. Valitettavasti joskus opiskelija tarrataan mukaan
kiireellisiin ja aikaa vieviin tehtäviin, joita myös työksi kutsutaan, ja niinpä tällaisiin projekteihin ei kykene
vuodattamaan niiden vaatimaa aikaa. Toivottavasti tästä eteenpäin Apollonin numeroissa ei kestä näin kauan,
vaan tästä hienosta perinteestä saadaan toimiva osa Iltakoulun toimintaa.
On varmasti tarpeen alkuun käydä läpi uusille lukijoille Apollonin idea ja se, mistä tässä kaikessa on kyse.
Noh, kaikkihan alkoi Visa Tuomisen jalosta ajatuksesta luoda julkaisualusta yliopistomme politiikan
opiskelijoiden esseille, joihin kuitenkin suurin osa meistä niinä yön pimeinä tunteina Tietopinnin
mikroluokkien syvyyksissä sydänverensä vuodattaa, mutta jotka eivät sitten kuitenkaan päädy kuin
tarkastajan luettaviksi. Ajatuksena siis oli luoda kahdesti vuodessa ilmestyvä julkaisu opiskelijoiden esseille,
jotta kirjallisten töiden arvostus nousisi ja näiden hienojen tekstien lukijamäärät kasvaisivat. Ensimmäinen
numero näki päivänvalon vuoden 2012 keväällä, ja siihen saatiin mukaan kaikkiaan kuusi esseetä, jotka
edustivat laajasti oppialamme runsasta aiheiden kirjoa.
Ensimmäinen numero osoitti, että Apollonin kaltaiselle julkaisulle oli selkeästi kysyntää opiskelijoidemme
parissa: ensimmäistä numeroa on luettu Issuu.com -palvelussa kaikkiaan 1034 kertaa (tilanne 25.8.2013)!
Apollonin suosio yllätti täysin toimituskunnan, ja niinpä aloimme heti suunnitella seuraavaa numeroa
julkaistavaksi. Valitettavasti vain aika ehti juosta aina vuoden 2013 kevääseen saakka, kunnes päätimme
laittaa uusien esseiden haun jälleen vireille.
Talven aikana Apollonille hankittiin oma ISSN-numero (löydät numeron lehden infolaatikosta), mutta
toimituskunnan kiireiden takia saimme lehden kakkosnumeron vireille vasta keväällä toivoen
opiskelijoidemme vielä muistavan tämän projektin ja mahdollistavan omalla panoksellaan uuden numeron
synnyn. Pyyntöömme vastattiinkin ihailtavan hyvin ja saimme tätä kakkosnumeroa varten kaikkiaan
yhdeksän eri esseetä opiskelijoiltamme! Toimituskunta kävi esseet läpi julkaisten niistä jokaisen niiden
vahvuuksien ja mielenkiintoisten näkökulmien takia.
Apollonin toisessa numerossa on jälleen tarjolla laaja valikoima mielenkiintoisia esseitä, jotka
opiskelijamme ovat julkaisua varten toimituskunnalle lähettäneet: Mari Ek, Petra Kantola ja Sanni Lehtinen
tutkivat esseessään paritusta ja ihmiskauppaa Suomessa; Matti Muhlin essee käsittelee kyberuhkiin
suhtautumista valtiollisessa turvallisuuspolitiikassa; Niilo Palin käy omassa esseessään läpi Itä-Euroopan
valtioita soveltaen Giorgio Agambenin valtioteorioita; Marko Juutinen tarkastelee esseessään kriittisesti
Hayekin spontaanin järjestyksen teoriaa ja arvioi sitä pääasiallisesti markkinoiden asymmetrioiden kautta;
Timo Mikkolaisen esseessä puolestaan tutkitaan vuosikymmenten takaista populaarimusiikkia
yhteiskuntatieteilijöiden silmin; Ville Rantalan kahdesta esseestä ensimmäinen käsittelee Suomen
perustuslain sisältämää perusoikeuksien ja parlamentarismin suhdetta, ja hänen toinen esseensä pureutuu
kaupunkitilan vaihtoehtoisiin käyttömuotoihin; Ilkka Tiensuu tarkastelee omassa esseessään muukalaisuuden
ja vihollisuuden käsitettä Orson Scott Cardin romaaneissa ja Johannes Lehtinen taas tutkii esseessään
kontrafaktuaaleja kansainvälisen politiikan tutkimusmenetelmänä.
Toivotamme teille monia innostavia lukuhetkiä tämän lehden parissa ja toivomme, että Apollon jatkaa myös
tulevaisuudessa Iltakoulun jäsenten hengentuotteiden julkaisualustana. Tämän numeron jälkeen Apollonin
julkaisun vetovastuu siirretään Iltakoulun Anti -lehden toimituksen oheen, ja alkuperäinen toimituskunta
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(Visa Tuominen, Johannes Lehtinen ja Aki Luoto) siirtyy taustalle toimituskunnan rivijäseniksi ja antaa
pääasiallisen vetovastuun eteenpäin uusille innokkaille toimijoille. Haluankin tässä lopuksi itseni ja

toimituskunnan puolesta kiittää vielä kaikkia tämän uuden numeron synnystä ja toivottaa hyvää
lukuvuotta 2013–2014! Toivomme Apollonin uuden toimituskunnan löytävän lehdelle sopivan
julkaisutahdin – alkuperäinen "kerran keväällä, kerran syksyllä" ei vielä onnistunut, vaikka
julkaistavaksi lähetettyjen tekstien määrän perusteella tämä olisi toimivampi ratkaisu ollut.
Lähettäkää jatkossakin esseenne osoitteeseen ik-apollon@uta.fi! Parempi heti kuin huomenna!
Toimituskunnan puolesta,
Aki Luoto
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POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat
kontekstit – kevät 2013 :
Nykyajan orjuus – Paritus ja ihmiskauppa Suomessa
Mari Ek, Petra Kantola ja Sanni Lehtinen
1. Johdanto
“Huomioiden, että orjuus on muuttunut ja ilmaantunut uudelleen moderneissa muodoissa – mukaan
lukien velkasuhteen, lapsikaupan sekä naisten ja tyttöjen seksikaupan – sen juuret ovat
välinpitämättömyydessä, suvaitsemattomuudessa ja ahneudessa.” (Ban Ki-moon, 25.3.2010,
Käännös: Sanni Lehtinen)
Tämä raportti käsittelee nykyajan orjuutta Suomessa tapahtuvan ihmiskaupan ja parituksen kautta.
Päädyimme rajaamaan tutkimuskysymyksemme yhteen nykyajan orjuuden muodoista aineiston
runsauden takia, ja samasta syystä rajasimme aiheen myös maantieteellisesti kotimaahamme
Suomeen. Paritus ja ihmiskauppa usein naisiin kohdistuvina tekoina nostavat esiin
sukupuolinäkökulmaa, joka oli vahvasti esillä myös Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat
kontekstit –kurssilla. Raporttimme käsittelee prostituutiota erottaen sen vapaaehtoisesta
seksikaupasta, kuitenkaan ottamatta kantaa keskusteluun vapaaehtoisen seksikaupan
olemassaolosta.
Käsittelemme aluksi lyhyesti orjuuden historiaa verrataksemme sitä nykyajan orjuuteen eri
muotoineen. Paritusta ja ihmiskauppaa Suomessa tarkastelemme lainsäädännön kautta perehtyen
lisäksi muutamaan tapausesimerkkiin ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään sekä sen
ongelmakohtiin. Päätämme raportin keskustelussa eri keinoista ihmiskaupan hillitsemiseksi
esiinnousseiden vaihtoehtojen uskottavuuden tarkasteluun.

1.1. Orjuus ennen ja nyt
Orjuus on maailman vanhimpia instituutioita, jonka synty ja yleistyminen tapahtuvat yhtäaikaisesti
maanviljelykulttuurien kanssa. Orjuuden on arveltu syntyneen Mesopotamiassa noin 3000 eaa.
Antiikin Kreikka ja Rooman imperiumi tunnetaan yhteiskuntina, joiden talouden tukipilareihin
kuuluivat keskeisesti orjat. Antiikista keskiajalle siirryttäessä orjuus muuttui feodaaliseksi
maaorjuudeksi.
Tunnetuimpia esimerkkejä orjuuden historiasta on 1600-luvulla alkanut Atlantin orjakauppa, jonka
puitteissa Afrikasta kuljetettiin miljoonia orjia Amerikkaan.
Orjakauppa ja orjuus instituutiona kiellettiin 1800-luvun aikana orjuutta käyttäneiden valtioiden
lainsäädännöissä. Sata vuotta myöhemmin luotu YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
(1948) kieltää orjuuden neljännessä artiklassaan, mutta orjuutta esiintyy edelleen 2010-luvulla.
Nykyajan orjuus on piilossa: sitä on vaikea havaita ja siihen on haastavaa vaikuttaa.
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Nykyajan orja on pakotettu (palkattomaan) työhön joko fyysisellä tai henkisellä uhalla painostaen.
(Anti-Slavery; Free The Slaves, Bales). Orjuuden muotoja on useita erilaisia. Velkaorjuuden uhri on
ottanut tai on huijattu ottamaan laina, jonka takaisin maksamiseksi hän joutuu tekemään työtä
saamatta siitä muuta palkkaa kuin ruuan ja suojan. Uhri ei välttämättä saa maksettua velkaa takaisin
elinaikanaan, vaan maksuvelvollisuus siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Perityn orjuuden uhri syntyy
yhteiskuntaluokkaan, joka elää koko elämänsä orjuuteen verrattavissa olosuhteissa. Mikäli kyseessä
on lapsi, joka on pakotettu työskentelemään terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta haitallisessa
paikassa, määritellään kyseinen orjuuden muoto lapsityövoimaksi. Pakkotyön uhrit ovat väkivallalla
tai muilla keinoilla uhaten laittomasti pakotettu työhön, ihmiskaupan ja prostituution uhreja taas
kuljetetaan alueelta toiselle seksi- tai muuhun orjuutta vastaavaan työhön. Pakkoavioliitot erityisesti
nuoriin tyttöihin kohdistuvina tekoina luetaan orjuudeksi niihin usein liittyvän valinnanvapauden
puuttumisen ja väkivallan uhan takia (Anti-Slavery).
Arviot nykyajan orjien lukumäärästä poikkeavat suuresti toisistaan, eikä tarkkaa lukua olekaan
mahdollista saada ongelman sijaitessa lähinnä pinnan alla. Free The Slaves –järjestön mukaan orjia
on maailmassa tällä hetkellä noin 27 miljoonaa, joka on yli kaksi kertaa Atlantin orjakaupan aikana
Amerikkaan kuljetettujen orjien lukumäärä.

1.2. Prostituutio ja paritus osana ihmiskauppaa
Kansainvälisissä ihmiskauppaa koskevissa asiakirjoissa näkyy huoli naisilla ja lapsilla käytävästä
ihmiskaupasta, sekä tarve heidän suojeluunsa. Tämä kertoo ihmiskaupan sukupuolittuneesta
luonteesta ja siitä, miten ihmiskaupassa hyväksikäytetään juuri heikoimmassa ja haavoittuvimmassa
asemassa olevia. Ihmiskaupan uhreista suurin osa on naisia ja lapsia, ja varsinkin siihen liittyvän
seksuaalisen hyväksikäytön kohteita ovat juuri naiset ja tytöt. (Pentikäinen, Merja, 74) Ihmiskauppa
on osa nykyajan orjakauppaa, jota organisoivat kansainväliset rikollisliigat muun toimintansa, kuten
huume- ja asekaupan ohella ja siihen kytkeytyen. Ihmiskaupan uhreina naisista on tullut irtaimeen
omaisuuteen rinnastettavaa käyttötavaraa. (Pentikäinen, Merja, 74)

2. Prostituutio organisaationa
Suomeen tuodaan ihmiskaupan ja parituksen uhreja pääasiassa Virosta ja Venäjältä, mutta
kasvamassa määrin myös Itä-Euroopasta. Uhrit tuodaan usein lautalla Virosta tai turistiviisumin
turvin Venäjältä linja-autolla tai junalla. Naisia huijataan mukaan lupauksilla laillisista töistä
hyvällä palkalla, mutta usein tämä ”laillinen” työpaikka näyttäytyykin perillä vieraassa maassa
olosuhteina, joista ei pääse irti. (Jokinen, Viuhko) Rekrytointi tapahtuu usein sanomalehtien ja
internetin välityksellä, mutta myös jo mukana olevien naisten kautta. Ihmiskauppiaat löytävät
uhrinsa työtä vailla olevien naisten lisäksi myös ostamalla heitä toisilta välittäjiltä, ja joissain
tapauksissa jopa uhrin sukulaisilta ja tuttavilta (Pentikäinen, Merja, 75). Poliisin rikostutkimuksen
mukaan prostituoidut taas ovat selvillä siitä, että naiset tulevat Suomeen myymään vain ja
ainoastaan seksipalveluja, vaikka lupaukset työolosuhteista ja palkasta usein osoittautuvatkin
vääriksi. Poliisin mukaan Suomessa harjoitettavassa suurimittaisessa prostituutiossa ei ole kyse
siitä, että Suomeen salakuljetettaisiin naisia seksityöläisiksi heidän tahtoaan vastaan.
Tämänkaltaiset prostituoidut aiheuttaisivat vain ongelmia kohdemaassa ja näin ollen tulojen
menetystä ja toiminnan hankaloitumista koko organisaatiolle. (Rikostutkimus 2002, 11)
Organisaationa ihmiskauppa- ja prostituutiorinki voi olla hyvinkin laaja. Mukana on usein monen
tason toimijoita, kuten ylätason johtajia, välitason parittajia, sekä erilaisia kenttämiehiä ja avustajia.
Ihmiskauppaan voidaan laskea mukaan myös muita toimijoita, kuten esimerkiksi taksikuskeja ja
hotellityöntekijöitä. Vaikka nämä muut toimijat sinällään ovat ulkopuolisia rikollisessa toiminnassa,
mahdollistavat he sen toiminnallaan – joko sulkemalla silmänsä tapahtuvalta, tai mahdollisesti
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tienaamalla pientä lisätienestiä tekemällä näin. Myös puhelinoperaattoreilla on keskeinen rooli
järjestäytyneessä paritusrikollisuudessa. Operaattorit ovat naisia, jotka ottavat vastaan puhelut
seksin ostajilta ja ohjaavat heidät prostituoitujen luokse. (Jokinen, Viuhko)

2.1.Kontrollikeinoja naisten alistamiseksi
Naiskaupan uhreihin kohdistetaan monenlaisia kontrollikeinoja toiminnan mahdollistamiseksi.
Tyypillisiä kontrollikeinoja ovat muun muassa taloudellinen kontrolli, sääntöjen asettaminen,
liikkumisvapauden rajoittaminen ja väkivalta. Naisia voidaan kiristää uhkaamalla heidän läheistensä
turvallisuutta.
Erityisen keskeinen kontrollikeino on taloudellinen kontrolli ja siihen liittyvä velkaside. Velkaside
perustuu mahdollisen ”maahantulomaksun” lisäksi erilaisiin päivä- ja viikkomaksuihin, sekä
maksuihin operaattorille välitetyistä asiakkaista. Asiakkaiden määrän vaihdellessa naiset joutuvat
tilanteeseen, jossa heillä ei ole varaa maksaa parittajien vaatimia maksuja ja näin ollen joutuvat
velkaantumiskierteeseen. (Jokinen, Viuhko)
Prostituoitujen tulee ilmoittaa operaattorille, kun seksin ostaja lähtee. Näin operaattori tietää naisen
olevan vapaa ottamaan seuraavan asiakkaan vastaan. Parittaja kykenee siis sekä ohjaamaan
asiakkaita prostituoitujen luokse että valvomaan prostituoitujen tulonhankintaa minuuttien
tarkkuudella (Rikostutkimus 2002, 11). Jos ilmoitus asiakkaan lähdöstä jostain syystä myöhästyy,
voidaan naiselle määrätä sakkoja, sillä hän on rikkonut organisaation sääntöjä. Asiakkaiden
tapaamisen kestosta ja määrästä valehtelun lisäksi sakolla rangaistavaa organisaatiossa voi olla
ulkona liian pitkään viipyminen, kuukautisten alkamisesta etukäteen ilmoittamatta jättäminen, sekä
yritys irtautua organisaatiosta. Naisen ei anneta lopettaa prostituutiota, sillä hän on velkaa
organisaatiolle – ja lopettamisen yritys kasvattaa velkataakkaa entisestään. (Jokinen, Viuhko)
Liikkumisvapauden rajoittamiseen kuuluu usein passin takavarikointi ja prostituoidun lukitseminen
työ- ja asuinhuoneistoihin vähintään sovituksi työajaksi (Rikostutkimus 2002, 11)

3. Lainsäädäntö ja sen toimivuus
Lainsäädännössä prostituution käsite on määritelty seuraavalla ilmaisulla: ryhtyminen
sukupuoliyhteyteen tai siihen liittyvään seksuaaliseen tekoon korvausta vastaan (RL 20 luku 9 §).
Laki ei tunne termiä seksityöntekijä, eikä prostituutio sinänsä ole laitonta ja siten
rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Suomen lakiin on kuitenkin kirjattu useita säädöksiä, joiden
tarkoituksena on rajoittaa ihmiskauppaan liittyvää prostituutiotoimintaa.
Rikoslaissa paritus, ihmiskauppa ja seksuaalipalveluiden ostaminen ihmiskaupan tai parituksen
uhrilta on kiellettyä. Sen lisäksi alle 18-vuotiaalta seksuaalipalveluiden ostaminen on kiellettyä.
Järjestyslain nojalla seksipalvelujen osto ja myynti on kiellettyä julkisella paikalla, minkä on
osaltaan tarkoitus pureutua prostituutioon. (Pro-tukipiste)
Vaikka rikos- ja järjestyslaissa osoitetut säädökset ovat varmasti osaltaan vaikuttaneet
seksikauppaan, tai ainakin siihen liittyviin asenteisiin, muuttuu ala lainsäädännön mukana.
Seksipalveluita markkinoidaan nykyään pääasiassa internetissä. Kun sivuston palvelin on
ulkomailla, ei Suomen lainsäädäntö ja maksullisen seksin markkinoinnin kieltäminen pysty sitä
lopettamaan. Kun kyse on järjestäytyneestä ihmiskauppa- ja paritustoiminnasta, ilmoituksen laittaa
yleensä parittaja. Liikemiesmäisen tehokas operaattoritoiminta mahdollistaa asiakkaan pääsyn
seksipalveluiden pariin, vaikka Virosta ohjattuna. Varsinaiset seksipalvelut tarjotaan yleensä
väärällä nimellä vuokratussa yksityisasunnossa tai hotellihuoneessa. (Rikostutkimus 2002, 30)
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Ulkomaalaislain mukaan Suomessa oleva EU:n ulkopuolelta tuleva henkilö voidaan käännyttää
Suomesta, jos hänen epäillään myyvän seksipalveluita. Käännytykseen kuuluu usein myös usean
vuoden maahantulokielto joko Suomeen, tai koko Schengen-alueelle. (Pro-tukipiste) Esimerkiksi
vuonna 2005 Suomen rajaviranomaiset pysäyttivät ja käännyttivät itärajalla linja-autollisen
georgialaisia naisia, joiden epäiltiin joutuvan ihmiskaupan uhreiksi (Pentikäinen, Merja, 78). Alalla
on pyritty pienentämään käännytysriskiä suomalaisilla rajanylityspaikoilla monin keinoin –
parittajat esimerkiksi huolehtivat ammattimaisessa seksipalvelussa tarvittavien välineiden kuten
ehkäisyvälineiden ja alan vaatteiden saatavuudesta Suomessa. Näin ollen lähialueilta tulevien
prostituoitujen ei tarvitse tuoda mukanaan mitään, mikä viittaa ammattimaiseen seksikauppaan ja
lisäisi käännyttämisriskiä rajalla. (Rikostutkimus 2002, 17)
”Paritus rikoksena on melko lievä. Sanktiona on sakkoa tai enintään kolme vuotta vankeutta.
Kokemuksen mukaan tuomioistuimet ovat antaneet tästä toiminnasta muualla Suomessa vain
sakkoja. Edes oikeuteen saaminen ei ole keskeyttänyt toimintaa. Korkeintaan vangitsemisen ajaksi
toiminta on keskeytynyt, mikäli koko Suomen organisaatio on saatu kiinni. Yksittäiset ihmiset
korvataan heti uusilla. Suurin voittaja tässä on yleensä parittaja ja organisaation johtaja, jolle
maksetaan
ulkomaille.
Hän
ei
välttämättä
edes
käy
Suomessa.
”
- Rikoskomisario Seppo Sillanpää (Rikostutkimus 2002, 22)
Kuitenkin paritusrikoksen kaltainen seksuaalinen hyväksikäyttö kuuluu ihmiskaupan
tunnuspiirteisiin. Siihen liitetään myös pakkotyö tai muunlainen ihmisarvoa loukkaaviin
olosuhteisiin saattaminen. Oleellista on riippuvuussuhde tekijään. (Poliisi)
Ihmiskauppaa lähellä oleviin rikoksiin luetellaan törkeä paritus, törkeä laittoman maahantulon
järjestäminen ja kiskonnantapainen työsyrjintä. (Poliisi) Oletettavasti nämä kaikki täyttyvät, kun
puhutaan prostituutiosta ja parituksesta Suomessa. Naisten lyhyen maassaolon ja näkymättömyyden
vuoksi syyllisiä kuitenkaan harvoin saadaan vastuuseen teoistaan.
Törkeä paritus on todennäköisin ihmiskaupan muoto Suomessa. Paritukseen liittyy tällöin väkivalta
ja painostus uhria kohtaan. Törkeä paritus taas voi muuttua ihmiskaupaksi, jos uhri on erehdytetty
prostituoiduksi. (Poliisi) Viranomaisten on Ihmiskaupparaportin mukaan vaikea tunnistaa niitä
seikkoja, jotka viittaavat ihmiskauppaan. Vaikka esitutkintaviranomaiset paikoitellen kysyvät juuri
oikeita kysymyksiä, eivät he välttämättä osaa tulkita vastauksia ihmiskauppaan viittaaviksi.
Epäselväksi jää usein velkasuhde ja liikkumisvapauden rajoittaminen. Epäselväksi jää myös se,
onko parituksen kohde pelännyt parittajaansa siinä määrin, että on sen vuoksi jatkanut
prostituoituna pidempään, kuin olisi halunnut. Jos asia ylipäätään päätyy viranomaisten käsiin,
kiinnittyy heidän huomionsa usein vapaaehtoisuuteen toimia prostituoituna. Vapaaehtoisuus
tulkitaan viranomaisten piirissä sen mukaan, onko parituksen kohde alun perin ollut suostuvainen
prostituutioon – jos näin, myy hän seksiä täysin vapaaehtoisesti, eikä ihmiskauppaa ole tapahtunut.
(Ihmiskaupparaportti 2010, 117)

4. Tapausesimerkkejä
4.1. Kansainvälisen paritusorganisaation toiminta Suomessa
Kevättalvella 2004 paljastui Suomessa toiminut laajahko kansainvälinen paritusorganisaatio.
Keskusrikospoliisin Tampereen yksikkö ja rajavartiolaitos jäljittivät yhdessä Viron ja Latvian
poliisin kanssa organisaation, joka toimitti seksipalveluita myyviä naisia Suomeen. Toimintaa johti
suomalainen mies, joka pidätettiin Latviassa epäiltynä ihmiskaupasta ja parituksesta. Latviassa oli
vangittuna samaisista rikoksista myös kolme latvialaista henkilöä.
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Toimintaa harjoitettiin eri kaupungeissa ympäri Suomea paritusorganisaation vuokraamissa
kerrostaloasunnoissa. Aktiivisimmillaan käytössä oli kymmenen asuntoa seitsemässä eri
kaupungissa. Paritustoiminta tuotti n. 150 000-200 00 euroa.
Paritusorganisaatiossa työskennelleet prostituoidut olivat latvialaisia, virolaisia ja venäläisiä, ja
heitä arvioidaan olleen noin 30. Toimintaa organisoitiin Tallinnassa sijainneesta
operaattorikeskuksesta, jossa työskenteli pääosin virolaisia naisia. Paikallislehdessä tai internetissä
ilmoitettu prostituoidun kontaktinumero ohjautui operaattorikeskukseen, josta puhelunvälittäjä
ohjasi soittajan kontaktiin prostituoidun kanssa.
Latviassa vangittua miestä epäiltiin myös toisesta samankaltaisesta paritusrikoksesta Suomessa.
Vuosina 2000-2002 paritusorganisaatio toimitutti latvialaisia, virolaisia ja venäläisiä prostituoituja
viiteentoista eri kaupunkiin Suomessa. Asuntoja oli vuokrattuna yli 30. Toimintaa johdettiin ja
kontrolloitiin Oulussa sijainneesta operaattorikeskuksesta. (Keskusrikospoliisi)

4.2. Kehitysvammainen virolaisnainen parituksen ja
ihmiskaupan uhrina
Suomen oikeushistorian ensimmäiset ihmiskauppatuomiot langetettiin heinäkuussa 2006.
Kehitysvammaista virolaisnaista oli paritettu, uhkailtu ja huijattu prostituutioon.
Naiselle oli luvattu lastenhoitajan työtä Suomesta, mutta perillä hänet oli pakotettu prostituoiduksi.
Vammaisuutensa takia puolustuskyvytöntä naista uhattiin velkasuhteella ja väkivallalla. Naisella oli
päivittäin jopa 15 asiakasta, mutta parittajat pitivät kaikki kolmessa viikossa ansaitut rahat.
32-vuotias virolainen Uno Ilves toimi paritusliigan johtajana Suomessa. Lisäksi hän muun muassa
kuljetti naisia asuntoihin, haki heiltä rahaa, päätti seksipalveluiden hinnoista ja ohjaili seksiilmoitusten laatimista Sihteeriopisto-nettisivustolle. Useat suomalaiset ja virolaiset osallistuivat
kehitysvammaisen naisen paritukseen ja muuhun organisaation toimintaan.
Syytetyt tuomittiin törkeästä parituksesta ja törkeästä ihmiskaupasta ehdottomiin
vankeusrangaistuksiin, joista pisin oli Ilveksen viisi vuotta. Muiden tuomiot vaihtelivat kolmesta ja
puolesta vuodesta vajaaseen neljään vuoteen. Törkeän ihmiskaupan vähimmäisrangaistus on kahden
vuoden vankeustuomio, enimmäisrangaistus on kymmenen vuotta.
Lisäksi syytetyt määrättiin maksamaan naiselle yhteensä 24 000 euroa kärsimys- ja
vahingonkorvauksia ja valtiolle rikoksilla hankitut 70 000 euroa. (HS)

5. Mitä keinoja ihmiskaupan uhrien auttamiseksi?
Ihmiskaupan vastaista työtä tehdään Suomessa valtion, virastojen, vastaanottokeskuksien ja eri
kansalaisjärjestöjen voimin.
Valtion ja virastojen tasolla vuodesta 2005 voimassa olleen ihmiskaupan vastaisen
toimintasuunnitelman pohjalta pyritään ehkäisemään ihmiskauppaa ja tukemaan ihmiskaupan
uhrien toipumista tarjoten tukipalveluita eri aloilla. Operatiivisen toiminnan suunnitteluvastuu
ihmiskaupan torjumiseksi ja syyllisten vastuuseen saattamiseksi on keskusrikospoliisilla, uhrien
tukemisesta ja auttamisjärjestelmän ylläpidosta vastaa Joutsenon vastaanottokeskus (KRP).
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5.1. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toiminnan mahdollistavat vuonna 2006 voimaan tulleet
säädökset ihmiskaupan uhrin oleskeluluvasta ja harkinta-ajasta, jonka aikana erilaiset tukipalvelut
ovat uhrin käytössä. Harkinta-ajan päätyttyä uhri päättää, tahtooko hän auttaa viranomaisia kyseessä
olevan rikoksen selvittämisessä. Auttamisjärjestelmän piiriin pääsyyn riittää epäilys ihmiskaupan tai
ihmiskaupan kaltaisen rikoksen uhriksi joutumisesta. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa joko
ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän puhelimeen tai yleiseen hätänumeroon. Apuun on
oikeutettu vaikka olisi laittomasti maassa, ei omistaisi henkilöllisyystodistusta tai olisi joko velan
tai itseen ja läheisiin kohdistuvan väkivallan uhan alainen. Auttamisjärjestelmään pyrkivän ei
tarvitse osata kuin äidinkieltään (Maahanmuuttovirasto).
Auttamisjärjestelmän tukipalveluihin sisältyy esimerkiksi uhrin asumisen järjestäminen,
terveydellinen ja oikeudellinen apu sekä turvallisuuspalvelut. Mikäli uhrilla on kotikunta Suomessa,
peruspalvelut tarjotaan hänelle siellä. Uhrin asema ihmiskaupparikoksen esitutkinnassa ja
tutkintaprosessissa on tärkeä, mikäli hän päättää ryhtyä yhteistyöhön viranomaisten kanssa (KRP).

5.2. Ihmiskaupparaportointi
Vuodesta 2009 vähemmistövaltuutetun tehtäviin on kuulunut ihmiskaupparaportointi eli erilaisten
ihmiskauppaan liittyvien kansainvälisten ja kansallisten ilmiöiden seuranta, torjuntakeinojen
tehokkuuden
tarkkailu
ja
raportointi
sekä
valtioneuvostolle
että
eduskunnalle.
Vähemmistövaltuutettu pitää yhteyttä kansainvälisiin järjestöihin ja antaa tarvittaessa uhreille
oikeudellista apua (Vähemmistövaltuutettu.fi).

5.3. Pro-tukipiste ry
Pro-tukipiste ry on seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien henkilöiden etuja ajava yhdistys, joka
pyrkii edistämään alan työntekijöiden oikeutta eri palveluihin, esimerkiksi terveydelliseen ja
oikeudelliseen apuun. Yhdistys korostaa edustamansa ryhmän oikeutta turvallisuuteen sen kaikissa
muodoissa. Pro-tukipiste vaikuttaa sekä valtiollisella että ruohonjuuritasolla seuraten seksityötä
koskevaa lainsäädäntöä ja pyrkien vaikuttamaan siihen, tarjoten neuvonta- ja koulutuspalveluita
sekä ylläpitäen palveluyksikköjä seksityöntekijöille ja heidän läheisilleen. Yhdistys tekee etsivää
työtä esimerkiksi baareissa ja internet-sivustoilla.
Yhdistyksen palveluita tarjotaan sekä suomalaisille että ulkomaalaisille henkilöille suomen lisäksi
englannin, viron, venäjän ja thain kielellä. Palvelut ovat nimettömiä eikä mitään tietoja kirjata ylös.
Pro-tukipisteen asiakkaina on sekä nykyisiä seksityöntekijöitä että sen jo lopettaneita henkilöitä,
jotka kokevat tarvitsevansa tukea esimerkiksi keskustelun muodossa.
Kaikki Pro-tukipisteen asiakkaista eivät ole oikeutettuja julkisiin palveluihin kotikunnan puuttuessa,
joten yhdistys tarjoaa erillisiä palveluita torjuakseen syrjäytymisen ja järjestelmästä putoamisen
riskiä. Pro-tukipiste tekee yhteistyötä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kanssa (Protukipiste ry).

5.4. Miksi apu ei saavuta tarvitsevia?
Arvioiden mukaan Suomi on vuosittain jopa satojen ihmiskaupan uhrien kauttakulku- ja kohdemaa
(Vähemmistövaltuutettu), mutta silti auttamisjärjestelmän piirissä on vuodesta 2006 tähän päivään
ollut vain muutamia kymmeniä uhreja (KRP).
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Syitä tähän on monia. Ihmiskauppa ja paritus ovat piilorikollisuutta, joiden uhrit on vaikea
tunnistaa. Tekijät tahtovat pysyä piilossa eivätkä uhritkaan eri syistä halua tai uskalla tulla
päivänvaloon. Prostituution harjoittaminen, vapaaehtoinen tai pakotettu, lyö Suomessa herkästi
epämiellyttävän leiman sen harjoittajaan. Seksin ostamisestakaan ei kuuluteta kovaan ääneen
kaduilla, sillä yhteiskunnan julkinen asenne sitä kohtaan on tuomitseva. Rivien välissä todellisuus
on mitä ilmeisimmin toinen, sillä kysynnän ja tarjonnan laki pätee myös seksityömarkkinoilla:
kukaan ei myisi, jos ostajia ei löytyisi. Prostituutio instituutiona on Suomessa hiljaisesti hyväksytty
tabu, tahra hyvinvointivaltion puhtoisessa imagossa.
Useissa tapauksissa parituksen uhri on velkasiteessä rikoksen tekijään ja kokee joko itseensä tai
läheisiin kohdistuvaa fyysistä ja/tai henkistä painostusta, eikä uhkauksien toteutumisen pelossa hae
apua, vaikka sitä haluaisikin.
Poliisia tai muita viranomaistahoja ei koeta luotettaviksi, jos järjestelmä uhrin kotimaassa on
korruptoitunut tai tehoton. Kynnystä avun hakemiseen nostavat myös kielimuuri ja laiton oleskelu
maassa, vaikka kyseiset tekijät eivät auttamisjärjestelmän periaatteiden mukaan ole esteitä
avunsaannille.
Erityisesti ulkomaisten uhrien kohdalla tiedon puute on suuri ongelma. Uhrin liikkumisvapautta
saatetaan rajoittaa, eikä hänen käytettävissään välttämättä ole yhteydenpitovälineitä, joiden avulla
tietoa ja apua voisi hankkia.
Ulkopuolisen silmin ihmiskauppaa on vaikea tunnistaa sen monimuotoisuuden takia. Lainsäädäntö
määrittelee ihmiskaupan toisen ihmisen pakottamiseksi seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi,
elinkauppaan tai pakkotyöhön erehdyttämällä tai riippuvuutta hyväksikäyttämällä (Rikoslaki 25 §3).
Uhreja ja tekijöitä on vaikea tunnistaa, sillä ihmiskaupan tai ihmiskaupan kaltaisen rikoksen
tunnusmerkistön täyttyminen ei ole yksiselitteistä. Seksin ostajan saattaa olla vaikea tunnistaa,
tekeekö seksityöntekijä työtään vapaaehtoisesti vai pakotettuna, vaikka rikoslain mukaan
seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö ja sen yritys ovat tuomittavia tekoja
(Rikoslaki 20 §8). Vertailukohtana varkauden tekijän ja uhrin tunnistaminen on huomattavasti
selkeämpää: tekijä anasti uhrilta jotain konkreettista, esimerkiksi arvoesineen.
Paras keino uhrien saavuttamiseksi tulevaisuudessa lienee nykyisten toimintamuotojen kehittäminen
yhä eteenpäin. Etsivän työn painoarvoa tulisi nostaa ja työntekijöille antaa enemmän välineitä
tunnistaa ihmiskaupan uhri esimerkiksi koulutusta ja tietoisuutta lisäämällä. Entistä herkemmin
tulisi ilmoittaa pienestäkin epäilystä eteenpäin, mieluummin hatarilla perusteilla kuin ei ollenkaan.
Informaatiota auttamispalveluista tulisi tarjota yhä useammalla kielellä sekä internetissä että
erityisesti paikoissa, joissa myös etsivää työtä tehdään ja joissa paritusta ja ihmiskauppaa on
aiemmin todettu esiintyvän.
Yleistä tietoisuutta ihmiskaupasta voidaan lisätä kampanjoilla, näkyvyydellä mediassa ja
informaation jaolla koulutuslaitoksissa toisella asteella. Asennekasvatus voidaan aloittaa jo
perusasteella puuttumalla yleiseen välinpitämättömyyteen.

6. Kehityssuuntia ihmiskaupan vastaisessa politiikassa
Vaikka prostituutio ja seksuaaliseen väkivaltaan perustuva ihmiskauppa voidaan käsittää toisistaan
erillisinä, poliittisessa päätöksenteossa vapaaehtoisesti seksityötä tekevien ja ihmiskaupan uhrien
oikeudet ovat sidoksissa toisiinsa. Seksityö on universaali, ajaton ilmiö, ja globalisoitunut lapsi- ja
naiskauppa haastaa entisestään valtiot eri puolilla maailmaa puuttumaan tähän nykyajan orjuuden
muotoon.
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Prostituutiodiskurssi ja siihen liittyvät poliittiset reformit ovat jaettavissa kolmeen suuntaukseen:
(neo)abolitionalismiin, neo-regulationalismiin ja libertarianismiin (Jyrkinen 2005, 100).
Abolitionalismi perustuu näkemykseen, että seksikaupassa on aina kyse naisten alistamisesta ja
seksuaalisesta väkivallasta. Tämän näkemyksen jakavat kannattavat seksityön kriminalisointia.
Neo-regulationalistit voidaan yhdistää neuvottelevaan diskurssiin (Jyrkinen 2009, 89), jossa
uskotaan, ettei prostituutio katoa yhteiskunnasta, joten sitä ei voi kieltää vaan ainoastaan yrittää
säännellä ja kontrolloida. Libertarianistit korostavat seksityöläisiä subjekteina ja vaativat seksityön
laillistamista.
Maailmanlaajuisesti käytävä debatti seksityöstä, siihen liittyvistä ongelmista ja ihmiskaupan uhrien
auttamisesta voidaan jakaa karkeasti kahteen kehityssuuntaan, seksikaupan kriminalisointiin ja
laillistamiseen. Reformit ovat toistensa vastakohtia, vaikka niillä ajetaan samaa tavoitetta: naisten
oikeuksien parantamista ja seksiorjuuden ehkäisemistä. Suomi kulkee tässä kontekstissa vielä ns.
kultaista keskitietä, mutta mahdollista on myös kaartuminen tulevaisuudessa joko kriminalisoinnin
tai dekriminalisoinnin polulle.

6.1. Seksin oston kriminalisointi
Seksin osto kiellettiin lailla Ruotsissa 1999, ja vuonna 2009 Norja ja Islanti seurasivat esimerkkiä.
Malli on herättänyt kansainvälistä huomiota, ja sitä on harkittu otettavaksi käyttöön Suomessakin.
Marraskuussa 2012 oikeusministeri Anna-Maja Henriksson puhui seksikauppaa käsittelevässä
seminaarissa seksin ostokiellon puolesta (Oikeusministeriö). Hänen mukaansa nykyinen
lainsäädäntö ei ole riittävä suojelemaan ihmiskaupan ja parituksen uhreja. Ministeri toi esille
tapauksen, jossa ihmiskaupan uhrilta seksiä ostanutta henkilöä ei voitu tuomita, koska ei voitu
varmasti todistaa hänen tienneen ihmiskaupasta.
Seksin ostokiellon logiikka perustuu osin kysynnän ja tarjonnan lakiin. Ajatellaan, että kun
kysyntää rajoitetaan, tarjontakin vähenee. Seksin ostokieltoa puolustetaan myös lainsäädännön
vaikutuksella yleiseen mielipiteeseen. Seksikauppaa pidetään heikoimmassa asemassa olevien
riistona ja naisten alistamisena. Koetaan, että on tärkeämpää estää ihmiskauppa kuin tukea harvojen
yksilöiden halua myydä itseään.
Seksin ostokieltoa on kritisoitu siitä, että sillä on päinvastainen vaikutus ihmiskaupan uhrin
asemaan. Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppi vastustaa seksin ostokieltoa, sillä se
vaarantaa heikoimmassa asemassa olevien oikeudet ja turvallisuuden (HS). Hänen mukaansa
norjalaiset ja ruotsalaiset seksityöntekijät ovat raportoineet väkivallan lisääntymisestä kiellon
jälkeen. Yleinen pelko on, että kriminalisointi työntää seksityöntekijät ja samalla ihmiskaupan uhrit
entistä enemmän piiloon kulissien taakse.

6.2. Prostituoidusta virallinen ammatti
Monet feministit, kansalaisaktivistit, seksityöntekijät ja YK:n Aids-komissio vaativat
libertarianismin mukaisesti seksityön laillistamista. Bordellit ja paritus sallittaisiin, seksityö
laskettaisiin viralliseksi ammatin harjoittamiseksi, tuotot olisivat verollisia ja seksityöntekijöillä
olisi omat ammattiliittonsa. Tämänkaltainen järjestelmä on ollut virallisesti käytössä Alankomaissa
vuodesta 2000 lähtien (Thorbek, Pattanaik 2003, 275). Bordellilla on oltava lisenssi toimiakseen, ja
bordellin pitäjällä ei saa olla rikosrekisteriä. Toimintatavat on säännelty, esim. väkisin juottaminen,
suojaamaton seksi, alaikäiset ja laittomat työntekijät on kielletty. Jos bordelli ei noudata sääntöjä,
sen lupa pidätetään ja toiminta lakkautetaan. Prostituutioon pakottaminen, parittaminen ja
ihmiskauppa ovat edelleen rangaistavia tekoja. Lisäksi yleisiä ovat prostituutiolle varatut alueet,
joiden läheisyydessä toimivat keskukset, joissa on tarjolla kahvia, ilmaisia kondomeja, lääkärin
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vastaanotto ja mahdollisuus sukupuolitautitesteihin. Järjestelmän tarkoituksena on kontrolloida,
säädellä ja valvoa prostituutiota, ja sitä kautta turvata seksityöntekijöiden oikeudet.
Seksityön laillistaminen on sen pragmaattisesta lähestymistavasta huolimatta kaikkea muuta kuin
ongelmatonta. Laillistaminen vaatisi resursseja: tarkastuksia ja valvontaa pitäisi olla riittävän usein
ja tehokkaasti. Samalla tiukka rajavalvonta laittomien maahanmuuttajien varalta heikentää
paperittomien ulkomaalaisten seksityöntekijöiden asemaa. Rikollinen seksikauppa voi jatkua
piilossa marginaalissa, sen alaisten naisten työskennellessä entistä kurjemmissa oloissa.
YK:n kehitysohjelman ja pääsihteeri Ban Ki-moonin tukema Aids-komissio esittää raportissaan,
että prostituoidusta pitäisi tehdä virallinen ammatti, joka olisi ansiotyötä siinä missä muutkin
(Global commission of HIV and the law: Risks, rights and health, heinäkuu 2012) Raportin mukaan
seksikaupan kriminalisointi heikentää seksityöntekijöiden terveydenhoitoon pääsyä, uhkaa
seksityöntekijöiden turvallisuutta ja lisää sukupuolitautien, kuten HIV:n leviämistä. Olennaista
seksityön virallistamisessa olisi vapaaehtoisen prostituution ja ihmiskaupan erottaminen toisistaan.

7. Johtopäätökset
Paritus ja ihmiskauppa Suomessa ei voisi olla ajankohtaisempi aihe. Tänä keväänä valmistuu
ministeri Henrikssonin esitys seksin ostokiellosta. Paineet muutokselle ovat kovat. Miten Suomi
vastaa globalisaation tuomiin kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja naiskauppaan?
Miksi 2000-lukulaisessa hyvinvointivaltiossa eletään orjuudessa? Seksiin ja seksuaalisuuteen liittyy
yhä tabuja ja vahvoja moraalikäsityksiä, ja niistä keskustelu rikkoo yksityisyyden rajan. Niinpä
keskustelu on hyvin tunnelatautunutta niin rivikansalaisten, tutkijoiden kuin päättäjienkin
keskuudessa. On vaikea löytää kylmän asiallista ja neutraalia aineistoa prostituution ja ihmiskaupan
yhteydestä, puhumattakaan ongelmien ratkaisuista.
Ministeri Henrikssonin kanssa on helppo olla samaa mieltä ainakin siitä, että nykyinen lainsäädäntö
on riittämätön suojelemaan ihmiskaupan uhreja. Kriminalisointipyrkimysten voidaan toisaalta
väittää kumpuavan mukavuuden halusta, toivosta siitä, että epäoikeudenmukaisuudet katoavat, kun
ne kielletään. Seksin ostokiellon taustalla on hyvä aikomus, mutta se saattaa kaatua Macchiavellin
varoitteleman helvettiin vievän tien päällysteeksi.
Parituksesta ja ihmiskaupasta löydetyt yleiset lainalaisuudet sekä tapausesimerkit ilmentävät niitä
valtavia haasteita, joita ilmiön kitkemiseen liittyy. Ihmiskaupan vastainen työ vaatii resursseja
poliisin tutkimustyöstä seksityöntekijöiden tukiverkoston rakentamiseen, rajavalvonnasta
asennekasvatukseen. Resurssien ohjautuminen vaatii taas riittävää poliittista tahtoa.
Seksityöntekijöiden ja ihmiskaupan uhrien heikosta asemasta kertoo se, ettei heidän äänensä juuri
kuulu julkisessa keskustelussa tai poliittisessa päätöksenteossa. Turvallisen lintukodon illuusiossa
kasvaneilla on odotettavasti yksipuolinen ja asenteellinen näkemys aiheesta verrattuna henkilöihin,
jotka ovat kokeneet parituksen ja ihmiskaupan realiteetit omassa elämässään. Vaarana on, että
päätöksiä tehdään sivuuttaen niitä koskevat naiset ja heidän kokemuksensa.
Toivoa sopii, että tulevassa julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa muistetaan Ban Ki-moonin
sanat. Välinpitämättömyys, suvaitsemattomuus ja ahneus ovat ongelman perusta, ja ne ovat
löydettävissä niin rikollisorganisaatioista kuin rivikansalaisista ja päättäjistä. Riittävä poliittinen
tahto rakentaville muutoksille, resurssien ohjaaminen ja silmänsä auki pitävät kansalaiset saattavat
olla osa ratkaisua nykyajan orjuuden vastaisessa kamppailussa.
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POLKVS40 – lukuvuosi 2012-2013:
Jos haluat rauhaa, varaudu (kyber)sotaan? – Kyberuhkat
valtiollisessa turvallisuuspolitiikassa
Matti Muhli
1. Johdanto
Teknologisten innovaatioiden myötä tietoyhteiskunta kehittää jatkuvasti toimintatapojaan. Samalla
nämä muutokset vaikuttavat myös sen piirissä toimiviin organisaatioihin ja loppujen lopuksi
kaikkiin kansalaisiin. Sen myötä joudutaan myös miettimään miten tieto- ja viestintäteknologian
kehitys muuttavat organisaatioiden ja kansalaisten keskuudessa vallitsevia toimintatapoja ja kulttuureja.1
John Arquillan ja David Ronfeldtin mukaan tieto on jälkiteollisissa yhteiskunnissa strateginen
resurssi, joka voi muokata ajattelun ja toiminnan tapoja sekä maailmanpolitiikan toimijoita.
Informaatioteknologian kehityksen myötä niin perinteiset globaalit toimijat, kuten valtiot ja
yritykset, kuin muut toimijat, esimerkiksi ylikansalliset sosiaaliset liikkeet ja terroristiryhmät,
saavat uudenlaisia toimintakykyjä.2 Moderneista valtioista on tullut myös erittäin riippuvaisia
informaatioteknologiasta, sillä se ohjaa yhteiskuntien kriittistä infrastruktuuria. Kriittisellä
infrastruktuurilla turvataan yhteiskuntien elintärkeitä toimintoja kuten pelastus- ja terveyspalveluita,
julkisen hallinnon järjestelmiä, energiaverkkoa, pankki- ja rahoitusjärjestelmiä sekä
logistiikkaverkostoja. Nämä toiminnot ovat keskinäisriippuvia ja sidoksissa niitä ohjaavaan
sähköisen tiedonkäsittelyn ympäristöön eli kybertoimintaympäristöön.3 Kyberympäristöön liittyy
fyysinen infrastruktuurin kerros, joka noudattelee valtiollisen toimivallan ja kontrollin poliittisia
sääntöjä. On huomattava, että bittien muodostama kybermaailma ei ole fyysisestä maailmasta
erillinen tila, vaan nämä kaksi ovat kietoutuneet yhteen. Niinpä kyberkyvykkyydelläkin voidaan
saada aikaan haluttuja vaikutuksia joko kyberavaruudessa tai sen ulkopuolisissa tiloissa.4
Informaatioyhteiskuntien aikakaudella westfalenilaisen valtiojärjestelmän sisältämä järjestys on
muutospaineissa5. Joseph S. Nye on kuvaillut vallan karkaamista valtioiden käsistä erääksi
keskeisistä meneillään olevista voimasuhteiden muutoksista, ja voidaan olettaa kyberajan
kiihdyttävän tätä kansainvälisen politiikan kehitystä entuudestaan. 6 Informaatioteknologia
1

Saarelainen & Savolainen 2009, 131.
Arquilla & Ronfeldt 1997, 25–27.
3
Hiltunen 2012, 42. Ks. myös Suomen kyberturvallisuusstrategia. Steven A. Hildrethin mukaan kyberavaruus
(cyberspace) viittaa ihmisten täydelliseen yhteyksien verkostoon, joka kytkeytyy yhteen erilaisten
informaatioteknologian rakenteiden kuten tietokoneiden ja televiestinnän avulla fyysisestä maantieteestä
riippumatta. Kyberavaruutta käytetään usein metaforana, joka viittaa tietokonejärjestelmien luomaan ei-fyysiseen
toimintaympäristöön ja globaaliin tilaan: tietoverkkojen avulla ihmiset voivat kommunikoida toistensa kanssa tai
tehdä tutkimusta ja ostoksia niin, että ainoat fyysiset toimenpiteet ovat näppäinten tai hiirten koskettamista.
(Hildreth 2001, 1.)
4
Ks. esim. Nye 2011, 19; Limnéll & Hanska 2013, 1.
5
Singh 2002, 22–23.
6
Nye 2011, 20.
2
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hankaloittaa varsinkin suurten, byrokraattisten ja ikääntyvien instituutioiden toimintaa vaikkei
teekään näitä itsessään tarpeettomiksi. Yhteiskunnan jäsentymisen kannalta perinteiset valtiolliset
instituutiot ovat edelleen keskeisiä, mutta niiden tulee kyetä sopeuttamaan rakenteensa ja
prosessinsa tietoyhteiskunnan vaatimuksiin.7 Kybertoimintaympäristössä valtiot eivät ole kyenneet
hankkimaan itselleen vielä samanlaista keskeistä roolia kuin niillä on fyysisessä maailmassa.
Virtuaalimaailman suhde valtioihin on ristiriitainen. Aika ajoin kyberavaruus saattaa tarvita
valtioiden interventioita, mutta usein se ei välttämättä liity millään tavoin valtioon. Toisaalta
kybermaailman kehittyminen muuttaa perinteistä valtiojärjestelmää ja valtioiden kykyä taata vakaus
ja turvallisuus rajojensa sisäpuolella.8 ”Fyysisen maailman suurvallat eivät välttämättä ole
kybermaailman suurvaltoja. Pienet maat ja ei-valtiolliset toimijat voivat kyberaikana nousta
merkittävään asemaan kansainvälisessä politiikassa”, Jarno Limnéll muotoilee.9
Kyberhyökkäyksiä on alettu pitää merkittävinä kansallisen turvallisuuden uhkina, jotka saattavat
pahimmillaan olla jopa sotatoimien veroisia10. Kyberuhkia on käsitelty akateemisessa keskustelussa
pääpiirteissään kahdella tavalla. Talouspolitiikkaan keskittyneet tutkijat painottavat
kyberrikollisuutta. Poliittis-sotilaallisesti orientoituneet akateemikot ovat taas huolissaan
kybersodista11. Kyberhyökkäyksille ei ole olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää, minkä
vuoksi valtiot suhtautuvat digitaalista maailmaa koskeviin kysymyksiin varsin eri tavoin. Usein
debatin taustalla vaikuttaa myös laajempi keskustelu sananvapaudesta ja internetin kontrolloinnin
mahdollisuuksista.12
Keskityn tässä esseessä kyberuhkiin sodankäynnin konventioiden haasteena. Seuraavassa
kappaleessa tarkastelen lyhyesti sitä, millaisia haasteita digitaalisen maailman uhkat aiheuttavat
valtiollisille puolustusinstituutioille. Tämän jälkeen pohdin kyberturvallisuutta kansainvälisten
oikeussääntöjen kannalta ja pyrin havainnollistamaan normisääntelyn tarpeellisuutta. Viimeisissä
osioissa painopisteenäni on kyberavaruuden rauhantutkimukseen suuntautuva ulottuvuus: miten
valtiot voisivat hyödyntää kybermaailman mahdollisuuksia konfliktien ehkäisemisessä ja
rauhanvälitystoiminnassa? Tekstissä esiintyvät englanninkielisten tekstien käännökset ovat esseen
kirjoittajan tekemiä, jos toisin ei ole mainittu.

7

Arquilla & Ronfeldt 1997, 25–27. Ks. myös Singh 2002, 7. Jälkiteollisen yhteiskunnan kehittymisestä ja sen
yhteydestä sodankäynnin aaltoihin ks. esim. Toffler 1981.
8
Singh 2002 22–23; Nye 2011, 21. Vaikka kyberavaruutta voitaisiinkin joissakin tapauksissa pitää globaalina
yhteisomaisuutena (global commons), käytäntö on osoittanut, etteivät kyberavaruuden elementit tosiasiallisesti ole
immuuneja valtiosuvereniteetille tai irrallisia valtioiden vallankäyttöpiireistä. (Tuukkanen 2013, 38–41.)
9
Hiltunen 2012, 39. Ks. myös Limnéll & Hanska 2013, 2.
10
Sandvik 2012, 2.
11
Kybersota voi saada varsin monenlaisia muotoja, minkä vuoksi käsitteen yksiselitteinen ja tiivis määrittely on
hankalaa. Suppeimmillaan kybersodalla tarkoitetaan ”kybertoimintaympäristössä toteutettavia vihamielisiä toimia”.
Kybersodan moninaisuus voi pitää sisällään niin tietoverkkojen puolustamista, informaatiohyökkäysten estämistä,
vastapuolten toimintaedellytysten vaikeuttamista, hyökkäyksellisiä toimenpiteitä vastapuolta kohtaan kuin tiedon
hallintaa taistelukentällä. (Hildreth 2001, 20.) Teoreettista keskustelua sekoittaa käsitteiden informaatiosodankäynti
(information warfare) ja kybersota (cyberwar) osin rinnakkainen käyttö, vaikka tarkkaan ottaen jälkimmäinen on
vain yksi osa ensin mainittua. (Sloan 2012, 85–86.)
12
Sandvik 2012, 2.
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2. Kybersota sodankäynnin ”viidentenä ulottuvuutena”
Sodankäynnin innovaationa kybersodankäynti saattaa merkitä 2000-luvulle yhtä paljon kuin
salamasota 1900-luvulle.13
Valtiollisten puolustuslaitosten on nähty 1990-luvulta lähtien olevan tietoteknisten innovaatioiden
aiheuttamien muutosten ja tästä seuraavan sodankäynnin vallankumouksen (Revolution in Military
Affairs, RMA) kourissa.14 Käsite viittaa sotilastoimien perustavanlaatuiseen luonteen muutokseen:
moderni informaatioteknologia on tarjonnut valtioille suuren määrän uusia välineitä ja menetelmiä.
Näitä voidaan soveltaa siviilitoimien ohella myös sotilassektorilla, minkä seurauksena
sotilasdoktriinit uudistuvat. Alati kasvava valtiojoukko on avoimesti julistanut aikomuksensa
käyttää informaatioteknologian mahdollistamia asymmetrisiä keinoja, jos ne joutuvat mukaan
konflikteihin.15
Kybersota-käsitettä ensimmäisenä käyttäneet Arquilla ja Ronfeldt ennakoivat jo vuonna 1993 sotien
ja aseellisten konfliktien mullistuvan monin tavoin informaatiovallankumouksen vuoksi.16 Jarno
Limnéllin ja Jan Hanskan mukaan voidaan ajatella, ettei kybersodankäynti ole varsinainen
vallankumous, vaan looginen jatkumo tietoyhteiskunnan kehitykselle. Jos yhteiskunnan muut
sektorit kehittyvät, miksi sodankäynnin tulisi rajoittua vain perinteisiin keinoihin? Koska emme
enää elä maatalous- tai teollisuusyhteiskunnissa, myös sodankäynnin keinot heijastelevat
digitaalisen aikakautemme yhteiskunnallista kehitystä17. Nykyään varsinkin länsimaissa
kyberympäristöä pidetään jo sodankäynnin viidentenä ulottuvuutena maan, meren, ilman ja
avaruuden ohella.18 Sodankäynnin keinona kybersota on toki hyödyllinen vain sellaisia yhteisöjä
kohtaan, joiden tietokoneverkostot ovat kattavia. Niinpä kyberiskuja pidetään mahdollisina
ensisijaisesti valtioiden välisissä sodissa. Mitä kehittyneempi yhteiskunta on, sitä
haavoittuvaisempia sen elintärkeät toiminnot ovat kyberhyökkäyksille.19
Strategisella tasolla kyberuhkan hahmottaminen on hankalaa jo kyberavaruuden hajanaisuuden
kannalta. Ei ole olemassa yhtä kyberavaruutta, vaan jokainen tietoverkko pitää sisällään
potentiaalisesti rajattoman määrän toimintaympäristöjä, jotka vielä muuttuvat ja laajenevat
jatkuvasti. Pohjimmiltaan kyberavaruudella ei ole rajoja, sillä tietokoneverkko voi ulottua maailman
toiselle puolelle valonnopeudella ja valtiorajoista piittaamatta.20 Suoraviivaisesti ajateltuna
yksinkertaisin tapa toteuttaa tietokoneverkkoihin kohdistunut hyökkäys olisi tuhota vastapuolen
tietokoneet fyysisesti. Kybersota viittaa perinteisen kineettisen hyökkäyksen sijaan ”digitaalisten
aseiden” käyttöön, esimerkiksi sotilaallisten operaatioiden valmisteluun ja toteuttamiseen tieto- ja

13

As an innovation in warfare, we anticipate that cyberwar may be to the 21st century what blitzkrieg was to the 20th
century. (Arquilla & Ronfeldt 1997, 31.)
14

Sloan 2012, 51.
Delibasis 2009, 95–96.
16
Arquilla & Ronfeldt 1997, 27–30. Arquilla ja Ronfeldt tekivät käsitteellisen eron verkkosodan (netwar) ja kybersodan
(cyberwar) välille. Ensin mainitulla he viittaavat yhteiskunnallisiin ideatason konflikteihin, joita käydään osin
verkottuneiden kommunikaatiojärjestelmien välityksellä, kun taas jälkimmäinen liittyy nimenomaan
sotilastoimintaan. Sloan huomauttaa, että vaikka Arquilla ja Ronfeldt ovat kiistämättä popularisoineet kybersotakäsitteen, he eivät ole kybersotastrategikkoja: kaksikon teoretisointi ei-valtiollisten toimijoiden ympärille
keskittyvästä verkkosodasta on ollut sotilasstrategian kehitykselle huomattavasti antoisampaa! Sen sijaan Arquillan
ja Ronfeldtin näkemys kybersodasta käsittelee aihepiiriä tosiasiallisesti kybersodan kenttää laajemmin ja siten
heidän tutkimuksensa kuuluisi pikemminkin informaatiosodan tutkimuksen otsakkeen alle. (Sloan 2012, 86.)
17
Limnéll & Hanska 2013, 5.
18
Ks. esim. Salonius-Pasternak & Limnéll 2012, 5.
19
Ks. esim. Limnéll & Hanska 2013, 15.
20
Sloan 2012, 89–90.
15
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kommunikaatiojärjestelmien avulla.21 Kyberaseita ja -kyvykkyyksiä ei voidakaan havainnoida
samalla tavalla kuin tavanomaisia aseita22.
Vaikka kybersotaa koskevaa teoreettista keskustelua on niukalti, ilmiö heijastelee joitakin
ydinsodan yleisiä oppeja. Ensinnäkin niin ydinase- kuin kyberasehyökkäys vaikuttavat suotuisilta
hyökkääjän kannalta, koska sekä kyber- että ydinaseilta on erittäin vaikea suojautua. Kyberiskujen
tapauksessa ajallinen ulottuvuus on ydinaseitakin pienempi: siinä, missä mannertenvälinen ohjus
kuljettaa ydinlatausta maaliinsa vähintään kymmeniä minuutteja, kyberhyökkäys toteutuu
periaatteessa silmänräpäyksessä. Ydinaseisiin verrattuna kyberaseet ovat erityisen tehokkaita siinä
mielessä, että on merkittävästi edullisempaa kehittää korkeatasoinen kyberkyvykkyys kuin
mobilisoida hyvin varustettu armeija – vähimmillään kyberkyvykkyys vaatii vain osaavan henkilön
ja tietokoneen.23
Toinen keskeinen havainto on, että kybersodan teoriasta puuttuu riittävä empiirinen sisältö. Vaikka
valtioita vastaan on tehty palvelunestohyökkäyksiä ja teollista sabotaasia, näitä ei voida pitää
varsinaisen valtioiden välisen kybersodan implikaatioina.24 Varhaisten ydinaseiden jälkiseurauksia
ei ymmärretty ennen aseiden käyttämistä. Aivan samoin kybersotaa koskevat empiiriset havainnot
ovat niin vähäisiä, ettemme vielä tiedä, millaista ”säteilyvaikutusta” tai ”ydinlaskeumaa” kyberaseet
voisivat saada aikaan.25 Ydinaseiden tavoin kyberteknologia synnyttää kysymyksiä siviilien ja
sotilaiden välisessä suhteessa: keihin kaikkiin haittavaikutukset saattavat pahimmillaan ulottua?
Lisäksi se, että sodankäyntiin soveltuva teknologia yleistyy ja jalostuu siviilikäytössä, saattaa
aiheuttaa haasteita myös kansallisille turvallisuusstrategioille.26

3. Lait vaikenevat aseiden välissä
Kybersodissa eräs asevoimien suurimmista kysymyksistä on se, mitä sota on. Aseet tappavat, bitit ja
tavut eivät – tai eivät toistaiseksi ole tappaneet.27
Kansainvälisen oikeuden kannalta kybersodat ovat pulmallisia jo käsitteen määrittelyn hankaluuden
vuoksi. Perinteistä sodankäyntiä säätelevät Geneven sopimukset, erityisesti ns. Geneven IV
sopimus (”Sopimus siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana”, SopS 8/1955), ja muut
humanitaariset oikeussäännöt soveltuvat kyberkonflikteihin vain osittain, eikä kybermaailmaa
koskevia erillisiä kansainvälisiä sopimuksia vielä ole. Nämä puutteet tekevätkin Jarno Limnéllin
sanoin kyberavaruudesta ”villin lännen”, joka tarvitsee kipeästi kansainvälisen normiston

21

Ks. esim. Sloan 2012, 85–86; 91. Elinor C. Sloanin mukaan on kaksi tapaa käydä kybersotaa: tietoverkkohyökkäykset
(computer network attack) ja tietoverkkojen hyväksikäyttö (computer network exploitation) ovat molemmat
offensiivisia kybersodan muotoja. Näiden erona on, että jälkimmäisessä pyritään siihen, ettei tietokoneen normaali
toiminta häiriöidy.
22
Salonius-Pasternak & Limnéll 2012, 4. Toistaiseksi ei liene olemassa kattavaa määritelmää myöskään sille, mikä
ylipäänsä muodostaa ”kyberaseen”. Tästä seuraava ilmeinen haaste on, miten myöskään säännellä jotakin, mitä ei
voida määritellä? Tätä sivuavasta oikeudellisesta keskustelusta ks. kappale ”Lait vaikenevat aseiden välissä”.
23
Ks. esim. Hanska 2013, 182; Limnéll & Hanska 2013, 11; Sloan 2012, 93.
24
Nye 2011, 25–26. Palvelunestohyökkäyksiä tapahtui esimerkiksi Viron pronssisoturikiistan yhteydessä 2007 ja
Georgian sodassa 2008. Iranissa vuonna 2010 todettu Stuxnet-virus on tyyppiesimerkki teollisesta sabotaasista.
Käsittääkseni syy siihen, miksi mainittuja tapahtumia ei pidetä kybersotina, jakaantuu kahtaalle. Ensinnäkin on
epäselvää, olivatko kyberaseita käyttäneet osapuolet todella valtiollisia toimijoita. Toisaalta kyberaseiden käyttö ei
aiheuttanut missään mainituista tapauksista kuolemia, ainakaan suoraan: esimerkiksi Georgian sodan kuolonuhrit
eivät aiheutuneet tietoverkko-operaatioista vaan perinteisen kineettisen voiman käytöstä. (Sandvik 2012, 2.)
25
Hanska 2013, 183.
26
Nye 2011, 26–28.
27
In cyberwar, one of the biggest issues for the armed forces is the basic question of what war is. Guns kill, bits and
bytes do not – or they have not killed thus far. (Rantapelkonen & Salminen 2013, 15.)
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kehittämistä.28 Tyhjiön suuruutta kuvaavat esimerkiksi vaikeudet erottaa, milloin kyberhyökkäys
muuttuu kybersodaksi: mistä ”kybersota” alkaa, mihin se päättyy, miten tällaista sotaa käydään ja
millaista oikeudellista sääntelyä siihen voidaan soveltaa? Koska kybersotien tapauksessa
toimialueen (territory) käsitekin on kovin häilyvä, on syntynyt epäilyksiä siitä, onko ”sota”
ylipäänsä osuva käsite kuvaamaan kyberiskujen seurauksia.29
Kristin Bergtora Sandvik painottaa, että suhtautuminen kyberuhkaan riippuu paitsi hyökkäyksen
mittakaavasta ja motivaattoreista, myös hyökkäyksen kohteeksi joutuneen resursseista ja
hyökkääjän identiteetistä30. Eräs kyberkonfliktien ymmärtämistä hankaloittava ominaisuus on, että
hyökkääjät ovat usein valtioiden sijaan yksittäisiä henkilöitä, lähinnä nuoria hakkereita. Perinteisesti
”uudet” sodat on erotettu ”vanhoista” sillä, että jälkimmäisiä on pidetty yksinomaan valtioiden
välisinä ja symmetriseen voimaan perustuvina. Jari Rantapelkosen ja Harry Kantolan mukaan myös
alun perin kyberrikollisuudeksi luokiteltavilla hakkeritoimilla on potentiaali muuttua kybersodaksi,
jos tekoihin yhdistetään poliittista tahtoa ja väkivaltaa. Kyberoperaatioita voidaankin heidän
mielestään pitää sotana, kun ajatellaan clausewitzilaisittain niiden taustalla olevan kolme
elementtiä: viha, mahdollisuus ja peruste.31 On pidettävä mielessä, että kybersotaan liittyvät
rajanvedot ovat luonteeltaan pääasiassa strategis-poliittisia. Kyberturvallisuuteen liittyvät
kysymykset eivät välttämättä itsessään ole kovin sotilaallisia, mutta erilaisten intressiryhmien
vaikutuksesta kyberturvallisuuden asioita on työnnetty jatkuvasti militantimpaan suuntaan –
Clausewitzin hengessä politiikkaa jatketaan toisin keinoin. Tämä kehitys tekee kyberkysymyksistä
myös oikeudellista sääntelyä tarvitsevia.32
Kybersotaan soveltuva kansainvälisoikeudellinen normiperusta löytyy lähinnä kahdesta
Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan artiklasta: 2 artiklan kohdasta 4 ja 51 artiklasta. Yleinen
näkemys on, että kyberhyökkäys voi muodostaa 2 artiklan 4 kohdassa kielletyn väkivallanteon,
mutta kansainvälisellä tai edes kansallisella tasolla ei vallitse yhteisymmärrystä siitä, millaiset
vihamieliset toimet kyberavaruudessa täyttävät artiklan tunnusmerkistön.33 Voimankäyttöön
ryhtymistä rajoittavia oikeussääntöjä (jus ad bellum) tarkasteltaessa ydin on, että legitiimit
voimatoimet ovat aggression vastustamista – oikeutettu sota vaatii siis sitä edeltävän hyökkäysteon.
Kyberiskut ovat sinänsä immateriaalisia. Kyberavaruuden käyttö aseena ei muistuta juurikaan
perinteisiä ammuksia tai pommeja, mutta toisaalta esimerkiksi ihmisaisteilla vaikeasti havaittavien
kemiallisten ja biologisten aseiden käyttö on yksiselitteisesti täyttänyt aseellisen hyökkäyksen
kriteerit. Millainen kyberhyökkäys rinnastuisi perinteisiin hyökkäyksellisiin väkivallantekoihin niin,
että se rikkoisi 2 artiklan 4. kohtaa? Voimankäytön tarkasteluun liittyy niin oikeudellinen kuin
tekninen elementti. Siten kyberhyökkäyksen kykyä täyttää aseellisen hyökkäyksen tunnusmerkit
lieneekin tarkasteltava vihamielisen teon keinojen sijaan sen seurausten valossa.34
Rantapelkonen ja Kantola muistuttavat sodan olevan myös narratiivi eli kertomus. Siihen liittyy
valta käyttää käsitteitä, määritellä sisältöjä ja tukeutua haluttuihin elementteihin.35 Kuten muissakin
sotatilanteissa, jus ad bellum -normien tulkinta riippuu valtioiden erilaisista strategioista ja
valtasuhteiden eroista. Tietyille toimijoille optimaalisempaa on tulkita normistoa kaventavasti,
28

Hiltunen 2012, 42.
Sandvik 2012, 2.
30
Sandvik 2012, 2.
31
Rantapelkonen & Kantola 2013, 26.
32
Ks. esim. Sandvik 2012, 4.
33
Sandvik 2012, 2. YK:n peruskirjan 2 artiklan 4. kohdan mukaan: ”Kaikkien jäsenten on pidätyttävä kansainvälisissä
suhteissaan väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä minkään valtion alueellista koskemattomuutta tai
poliittista riippumattomuutta vastaan tai menettelemästä muulla tavalla, joka on ristiriidassa Yhdistyneiden
Kansakuntien päämäärien kanssa.”
34
Delibasis 2009, 97–98; Sofaer, Clark & Diffie 2011, 185.
35
Rantapelkonen & Kantola 2013, 27–28.
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toiset taas pyrkivät kehystämään kyberhyökkäyksiä aktiivisemmin ”sodiksi”36. Myös oikeudellisesti
liikkumavara on merkittävä, sillä yleisesti aseellisen hyökkäyksen yhteydessä oletetaan aiheutuneen
joko ihmisten kuolemia, ”omaisuuden vakavaa tuhoutumista” (serious destruction of property) tai
molempia. Iskun yhteydessä onkin punnittava paitsi sen mittakaavaa ja vaikutuksia myös sen
olosuhteita ja motivaattoreita. Kybersodan tapauksessa kansainvälisen oikeuden rajatuissa
tilanteissa tunnustama oikeus ennakoivaan itsepuolustukseen ilmeisen uhan edessä ei pitäisi tulla
kyseeseen: koska kyberhyökkäykset tapahtuvat käytännöllisesti katsoen silmänräpäyksessä,
hyökkäysintention tunnistaminen ennen teon materialisoitumista ei ole inhimillisesti mahdollista.37
Perinteisten sodan oikeussääntöjen toinen puolisko ovat jus in bello -normit, kansainvälisen
humanitaarisen oikeuden säännöt, jotka järjestävät aseellista toimintaa kun voimankäyttöön on
ryhdytty. Sodan humanitaaristen sääntöjen perimmäisenä tavoitteena on ollut siviilien suojelu
sotatoimilta, mutta kybermaailmassa tätä hankaloittaa ”sotilaan” ja ”siviilin” häilyvä raja.
Tietoverkkovaikuttaminen poikkeaa perinteisistä kineettisen vaikuttamisen keinoista ennen kaikkea
siinä, että sen välilliset vaikutukset ovat yleensä suoria vaikutuksia merkittävämpiä. Esimerkiksi
sähköverkkoon kohdistunut isku aiheuttaa kärsimyksiä etenkin siviileille. Lisäksi vaikutusten
ennakointi on vaikeaa ja epävarmaa.38 Yhtäältä tieteellisessä keskustelussa on väitetty kybersodan
kohdistuvan yhä useammin siviileihin, toisaalta joidenkin tutkijoiden mukaan kybersota saattaa olla
vaihtoehto perinteiselle sodankäynnille ja siten se voi tehdä tulevaisuuden konflikteista
inhimillisempiä.39
Toimija- ja vastuukysymykset ovat kybersotien tapauksessa kenties terrori-iskujakin haastavampia.
Vaikka voitaisiin osoittaa hyökkäyksen tulleen tietystä maasta, miten saadaan selvyys sen
tosiasiallisesta tekijästä? Esimerkiksi Virossa vuonna 2007 tapahtuneiden tietoverkkoiskujen
oletetaan olevan venäläisten tekemiä, mutta varmuutta tästä ei ole. Väärää kohdetta vastaan tehty
kosto synnyttää uuden vihollisen. Tämä onkin omiaan lykkäämään ensimmäisen todellisen
kybersodan puhkeamista. Jotta valtiot voisivat tehdä legitiimejä vastatoimia, niiden tulisi ensin
kyetä selvittämään kyberhyökkäyksen tekijän henkilöllisyys. Miten monimutkaisessa ja
anonyymissä kyberympäristössä voidaan määrittää, keneen vastatoimet tulisi kohdistaa? Mistä
voidaan tietää, että jonkin iskun takana on mahdollisesti valtion hallitus?40
Edellä mainittuun liittyvä toinen keskeinen avoin kysymys on, miten kyberavaruuden kautta
tehtyihin väkivallantekoihin vastataan. Jos kyberhyökkäyksen seurauksena olisi kuolonuhreja, olisi
mahdollista, että kosto voisi tapahtua tietokoneiden sijaan sotilaallisella voimalla. Esimerkiksi
Yhdysvaltojen näkemyksen mukaan miestappioihin johtanut kyberhyökkäys voisi oikeuttaa
kineettisen puolustautumisen ja kostotoimenpiteet.41 Tällä keskustelulla on kiinteä yhteys YK:n
peruskirjan 51 artiklassa säänneltyyn valtion itsepuolustusoikeuteen, varsinkin siihen, millä
toimenpiteillä itsepuolustusta voidaan toteuttaa.42 Valtioiden voimankäyttövaltuuksien (rules of
36

Sandvik 2012, 3. Ongelman kehystämisen ymmärretään tässä pitävän implisiittisesti sisällään myös keinot, joilla
ongelmaan pyritään vastaamaan.
37
Delibasis 2009, 99–100.
38
Illi, Karppinen, Palokangas & Seppälä 2011, 162. Ks. myös Hiltunen 2012, 42.
39
Sandvik 2012, 4; Karatzogianni 2006, 98–99. Jus ad bellum – jus in bello -keskustelusta kansainvälisessä politiikassa
ja perinteisissä sodissa ks. esim. Walzer 2000.
40
Ks. esim. Limnéll & Hanska 2013, 8–9; Sloan 2012, 95–96. Ks. myös Wegener 2011, 82–83.
41
Limnéll & Hanska 2013, 7. On huomattava, että kostotoimenpiteisiin ryhtymiselle on valtioiden välillä merkittävät
pidikkeet. Vaikka kyberiskun vaikutukset vastaisivat jossakin määrin tavanomaisilla aseilla tehtyä iskua, sitä ei
välttämättä pidettäisi kovinkaan helposti aseelliseen hyökkäykseen verrattavana tekona. (Salonius-Pasternak &
Limnéll 2012, 5.)
42
Ks. esim. Sandvik 2012, 3-4; Delibasis 2009, 97–98. YK:n peruskirjan 51 artiklan mukaan: ”Jos jokin Yhdistyneiden
Kansakuntien jäsen joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, ei mikään tämän peruskirjan säännös saa rajoittaa sen
luonnollista oikeutta erilliseen tai yhteiseen puolustautumiseen, kunnes turvallisuusneuvosto on ryhtynyt
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engagement) määrittelyä hankaloittaa se, että vaikka kybersodalla on joitakin itsenäisiä
ominaisuuksia, se toteutuu pääosin fyysisen sodankäynnin poliittis-strategisessa kehyksessä.43

4. Onko hyökkäys paras puolustus?
Kybertoimintaympäristössä valtio ei voi toimia uskottavasti ja onnistuneesti pelkästään
puolustautumisen keinoin. […] Passiivinen puolustus ei kriisitilanteessa yksin toimi, vaan tarvitaan
myös aktiivisia toimenpiteitä riippumatta siitä miten puolustuksellinen doktriini valtiolla on.44
Vallitsevasta kybersotadiskurssista voidaan Kristin Bergtora Sandvikin mukaan erottaa kolme
erilaista lähestymistapaa. Osa toimijoista korostaa erilaisia kybertuhon skenaarioita, ja näiden
yhteydessä on maalailtu kuvia esimerkiksi ”digitaalisesta Pearl Harborista” tai ”kyber-9/11:sta”.
Puhetapaan liittyvät vaatimukset kyberaikaan sovitetuista sodankäynnin oikeussäännöistä,
hallitusten suuremmasta toimivallasta potentiaalisia kybervihollisia vastaan sekä aikomus
kohdentaa lisävaroja niin puolustuksellisten kuin hyökkäyksellisten kyberkykyjen kehittämiseen.
Toisen tulkinnan mukaan kyberavaruuden militarisoimista ei pidä hyväksyä, vaan "kybersotaa”
tulee käsitellä tietoturvaongelmana, johon sodankäynnin oikeussääntöjä ei voi eikä pidäkään
soveltaa. Kolmas, pragmaattinen lähestymistapa hyväksyy tietyt kyberuhkat kansallisiksi
turvallisuushaasteiksi, mutta korostaa kriittisen infrastruktuurin turvaamista. Tälle näkemykselle
ominaista on resilienssin eli sietokyvyn korostaminen kansallisen turvallisuuden takaajana.45
Kuten ydinaseidenkin tapauksessa, kybersodan välttämisen voidaan nähdä perustuvan
pelotevaikutukseen. Kyberavaruudessa vaikuttaa pätevän samansuuntainen asearsenaalin
käytettävyyden dilemma kuin ydinaseiden tapauksessa: hyökkäyksellistä kyberkyvykkyyttä
pidetään kyberaseiden käyttöä ennaltaehkäisevänä pelotteena. Koska valtiot pitävät salassa myös
keinot, joilla ne voivat vastata niihin kohdistettuihin kyberhyökkäyksiin, uhkaa bittimaailmassakin
toteutua valtioiden välinen kilpavarustelu ja siihen kietoutuva turvallisuusdilemma.46
Kyberasekeskustelua värittävätkin toistuvat pyrkimykset hyökkäyksellisen kyberkyvykkyyden
kehittämiseen, vaikka liian aggressiivinen kyberstrategia on todennäköisimmin valtiolle haitallinen
ja sen asemaa kansainvälisessä yhteisössä heikentävä.
Kyberkeskustelun avainkäsitteeksi on nousemassa resilienssi, joka voidaan määritellä kyvyksi
kestää kyberhyökkäys ja säilyttää toimintakyky hyökkäyksen tapahtuessa47. Resilienssi pitää
sisällään monenlaisia elementtejä. Teknisesti tietokonejärjestelmien tulisi olla mahdollisimman
laadukkaita, lujia ja läpäisemättömiä. Tämän lisäksi organisaatiossa tarvitaan myös tietty opittu
toimintakulttuuri, kuten yhteistyön pelisäännöt, ennakkovaroitusjärjestelmät ja toimiva
tiedonvälitys.48 Täydellistä turvallisuutta pidetään kyberympäristössä mahdottomuutena, minkä
vuoksi resilienssin merkitys korostuu. Kansallisen turvallisuuden tapauksessa käsitettä ei pidä
tulkita vain kapean teknisesti, vaan siihen liittyy myös henkinen kriisinsietokyky. 49

tarpeellisiin toimenpiteisiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Ne toimenpiteet, joihin jäsenet
ovat ryhtyneet käyttäessään tätä puolustautumisoikeutta, on heti ilmoitettava turvallisuusneuvostolle, eivätkä ne saa
millään tavoin vaikuttaa turvallisuusneuvoston tämän peruskirjan mukaiseen oikeuteen ja velvollisuuteen ryhtyä
kulloinkin niihin toimenpiteisiin, joita se pitää tarpeellisina kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi
tai palauttamiseksi.”
43
Salonius-Pasternak & Limnéll 2012, 5.
44
Limnéll 18.1.2013.
45
Sandvik 2012, 3.
46
Nye 2011, 33-34. Ks. myös Limnell 18.1.2003; Tiri 18.3.2013.
47
Limnéll & Hanska 2013, 4.
48
Wegener 2011, 84. Ks. myös Limnéll & Hanska 2013, 4.
49
Ks. esim. Salonius-Pasternak & Limnéll 2013, 6.
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Ylivertaista puolustuskykyä pidetään yleisesti olennaisena kybervakauden elementtinä, mutta osa
toimijoista kokee puolustukseen ja sietokykyyn implisiittisesti liittyvän myös kostokyvyn. Nämä
toisistaan perustavanlaatuisesti eroavat näkemykset heijastelevat laajempia kulttuurieroja sodan ja
rauhan suhteesta ja rauhan tavoittelemiseen käytettävistä keinoista. Seuraavaksi käsittelenkin
turvallistettujen kyberuhkien sijaan kolikon toista puolta: mitä mahdollisuuksia
tietoverkkoistuminen tarjoaa rauhan rakentajille?

5. Kohti kyberrauhaa ja -diplomatiaa
Kyberavaruuden
yhteisvoimin.50

militarisoiminen

on

synnyttänyt

kysyntää

kyberrauhan

edistämiselle

Kyberympäristöihin liittyvää sodan ja rauhan tai turvallisuuden ja turvattomuuden problematiikkaa
on mahdollista lähestyä myös kriittisestä perspektiivistä, joka korostaa globaalia
kyberturvallisuuden kulttuuria ja siihen liittyvää positiivista potentiaalia. Esimerkiksi Henning
Wegener kritisoi kyberturvallisuudesta ja -sodista käytävää keskustelua sen liiallisesta
sitoutumisesta sotilaalliseen ajatteluun ja tekniikoihin. Kybersodan sijaan Wegener teoretisoikin
tavoitteena olevaa kyberrauhaa, ”kaikkinaista rauhan tilaa”, jossa epäjärjestys ja vihamielisyys
voitaisiin poistaa niin suorilla kuin epäsuorilla rajoitteilla. Pyrkimyksenä on saada aikaan rauhan
kulttuuri, jonka konstruointi ja puolustaminen alkaa yksittäisten ihmisten mielissä.51
On esitetty toiveita siitä, että kyberavaruuden militarisoimisen sijaan tulisi keskittyä
kyberturvallisuuden ja asevoimien välisen linkin katkaisemiseen. Uudenlaista ajattelua voitaisiin
ilmentää sillä, ettei kyberrauha keskittyisi ainoastaan negatiiviseen puoleen kuten voimankäytöstä
pidättäytymiseen. Kieltojen tukena tulisi olla myös positiivinen puoli, jossa kansainvälisellä
oikeudella, yhteisillä arvoilla, toimintamalleilla ja oikeuksilla on vähintään yhtä suuri rooli.52 Sekä
uusien oikeudellisten instrumenttien että olemassa olevien normien asianmukaisen tulkinnan kautta
tapahtuvaa kansainvälisoikeudellista sääntelyä pidetään kyberavaruuteen liittyvien riskien
sääntelyssä täysin olennaisena, myös ”kyber-rauhanliikkeen” ulkopuolella.53 Kansainvälisillä
sopimusjärjestelyillä voitaisiin rajoittaa ennen kaikkea kyberasevarustelun eskaloitumista. Sen
lisäksi niitä tarvitaan takaamaan tiedon vapaa liikkuminen ja suojaamaan tietoverkkojen käyttäjiä
perusteettomilta toimintarajoituksilta.54
Kyberympäristössä yksittäinenkin isku voi saada teknologian avulla aikaan merkittävää tuhoa
ympäri maailmaa. Siksi kansainvälistä yhteistyötä pidetään elintärkeänä. Kansainvälisen
kyberturvallisuusnormiston lähtökohdaksi on ehdotettu valtiosopimusta, jonka osapuolet
sitoutuisivat pidättäytymään ensi-iskun tekemisestä kyberavaruudessa ja kieltäytyisivät
kyberterroristien tai -rikollisten suojelusta55. Lukuisilla muilla yleisesti hyväksytyillä
kansainvälisillä sopimuksilla, koskien esimerkiksi aseellisten konfliktien, viestintäyhteyksien tai
ilma- ja merikuljetusten sääntelyä, on parannettu turvallisuuden ja tehokkuuden prosesseja. Sama
lieneekin mahdollista myös kybertoimintojen säätelyssä56. Wegenerin mukaan erityisen
merkityksellinen ja rohkea askel olisi kansainvälinen instrumentti, jossa hyökkäykselliset
kyberaseet ja niiden käyttö kiellettäisiin. Realistisesti ajatellen on valitettavasti epätodennäköistä,
että kyberasekielto saisi juurikaan laajemmin tukea: monet valtiot ovat juuri investoineet, ja
50

The militarization of cyberspace calls for a concerted effort to promote a „cyber peace‟ agenda. (Sandvik 2012, 1.)
Wegener 2011, 77–78.
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Sandvik 2012, 4; Wegener 2011, 78–79.
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Delibasis 2009, 110; Sandvik 2012, 3.
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Touré 2011, 98–100; Wegener 2011, 79.
55
Touré 2011, 101–103.
56
Sofaer ym. 2011, 180.
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investoivat parhaillaan, kyberkyvykkyytensä luomiseen. Silti sopimusinstrumenteilla olisi
moraalisia vaikutuksia, joita ei pidä vähätellä.57 Martin Libickin sanoin yhteistyö rakentuu – ainakin
aluksi – vapaaehtoisille toimille, mutta koalition jäsenten välinen synergia ja harmonia auttavat niitä
voittamaan vastapuolensa58.
Kyberavaruuden sääntely on edennyt pisimmälle Euroopan neuvoston piirissä, jossa on laadittu
tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus (”Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta
koskeva yleissopimus”, SopS 60/2007)59. Sopimuksen tavoitteena on kyberavaruuteen liittyvien
toimien määrittely, rankaiseminen ja estäminen lähinnä rikosoikeuden keinoin.
Kybertoimintaympäristön globaaliksi voimatoimijaksi on kuitenkin nousemassa YK:n alainen
viestintäverkkoja kansainvälisesti koordinoiva järjestö ITU (International Telecommunications
Union), joka on kokoustensa, julistustensa, ohjelmiensa ja asiantuntijayhteistyönsä kautta edistänyt
bittiavaruuden sääntelyä. YK:n piirissä on myös pidetty hallitustenvälisiä tapaamisia, joissa läsnä
ovat olleet esimerkiksi Kiinan, Intian, Venäjän ja Yhdysvaltain edustajat. Vaikka yhteistyön
tuloksena julistetut luottamusta rakentavat periaatteet ja toimenpiteet ovat vielä kaukana
kansainvälisestä kyberturvallisuussopimuksesta, kaikki luetellut ovat lupaava merkki
kyberturvallisuuden salailun verhon raottumisesta ja pyrkimyksestä toiminnan kansainväliseen
sääntelyyn60.
Sääntelypyrkimyksiin on suhtauduttu paikoin kovin skeptisesti. Esimerkiksi Limnéllin ja Hanskan
mukaan fyysisen maailman periaatteiden mukaan toimivat luottamusta ja turvallisuutta lisäävät
toimet (Confidence and Secury Building Measures, CSBMs) ovat kybermaailmassa hyödyttömiä:
vaikka valtiot sitoutuisivat kansainvälisen oikeuden normistoon, ei-valtiolliset toimijat jäävät sen
toimivallan ja sääntelyn ulkopuolelle.61 Lakien ja käytäntöjen harmonisointi ei vielä itsessään takaa
tehokasta yhteistyötä kyberuhkien torjumiseksi. Toisaalta vain valtiot voivat rajoittaa omia
epävakautta aiheuttavia toimiaan, ja vain valtioiden yhteistyöllä voidaan estää kyberrikollisuutta.
Lisäksi sääntelyn toteuttaminen valtioiden johdolla takaa normiston nopeamman ja
yksiselitteisemmän hyväksynnän ja sitä kautta turvallisemmat ja vankemmat verkot. Pelkästään
asiantuntijoiden tai ei-valtiollisten toimijoiden voimin tällaista ilmiötä tuskin saadaan aikaan. Ennen
kaikkea kyberavaruus tarvitsee selkeyttä ja järjestystä: Sofaerin, Clarkin ja Diffien mukaan
nykyinen, liki sääntelemätön tila on synnyttänyt valtioiden ja muiden toimijoiden välille kilpailun
vaikutusvallasta, mikä vain heikentää kyberturvallisuutta. Niinpä tarvittaisiin sopimusperustainen
järjestely, jossa esimerkiksi yksityisen ja julkisen sektorin vastuualueiden jaolla voidaan synnyttää
rakentavaa yhteistyötä ja ymmärrystä. Niin kansallista kuin kansainvälistä sääntelyä tarvitaan
tuottamaan kybertoiminnalle edes jonkinasteista ennakoitavuutta.62 Pohjimmiltaan sopimus
hyödyttäisi paitsi kansainvälisiä rauhanpyrkimyksiä myös kunkin valtion kansallista etua.
Kybersodan käsitteen alle kuuluvien toimintatapojen joukko on laaja ja kansallisen turvallisuuden
kannalta kenties niin arka, että laajamittaisten sopimusten saavuttaminen saattaa olla hankalaa.
Siten kahdenväliset ja epämuodolliset järjestelyt sekä yksipuoliset poliittiset julistukset vaikuttavat
tämänhetkisessä tilanteessa olennaisilta välietapeilta matkalla kohti kattavaa, monenkeskistä
kyberpolitiikan ja -turvallisuuden sopimusjärjestelyä.63 Yhteistyön tulee siis lähteä yksilöiden
57

Wegener 2011, 81–82.
Libicki 2007, 126–130.
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Sopimuksen on allekirjoittanut 49 valtiota, joista 39 on ratifioinut sopimuksen. Euroopan ulkopuolisista maista
sopimukseen ovat liittyneet Yhdysvallat, Australia, Japani ja Dominikaaninen tasavalta. (Euroopan neuvosto
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luovista toimista ja rohkeista, vapaaehtoisista pelinavauksista, kuten Libicki esittää. Tällaisen
kyberdiplomatian edelläkävijän viittaa on julkisuudessa soviteltu Suomelle, jolla on Limnéllin
mukaan nyt ”todellinen mahdollisuus lähteä aloitteellisesti profiloitumaan digitaalisen maailman
normiston rakentajana ja kyberdiplomatian edistäjänä”64.

6. Suomi, kyberrauhanturvaamisen suurvalta?
Tarvitaan siis vastauksia ja ratkaisumalleja siihen, miten kriisejä hallitaan ja rauhaa rakennetaan
maailmalla paremmin. Tällaiseen kehittämistoimintaan meillä on osaamista, kokemusta ja korkeaa
sivistystä, ja tämänkaltainen kriisinhallinnan painopiste sopii suomalaiseen mielenlaatuun.65
Suomessa kyberturvallisuuteen liittyvää erityisosaamista pidetään potentiaalisena kansallisena
valttikorttina. Hiski Haukkala ja Jarno Limnéll visioivat, että Suomi voisi profiloitua jopa
”eräänlaisena kyberrauhanvälittäjänä”66. Ajatuksen taustalla lienee kahdenlaisia kannustimia.
Ensinnäkin kyberinnovaatioiden kautta Suomi voisi hyötyä kyberajan aiheuttamasta valtasuhteiden
muutoksesta. Suomella ei ole samanlaisia taloudellisia, maantieteellisiä tai sotilaallisia voimavaroja
kuin perinteisillä suurvalloilla, mutta osaamiseen perustuvassa kyberavaruudessa pienikin maa voisi
saada paljon aikaan. Toisaalta Suomea pidetään laajalti puolueettomana – tai ainakin sotilaallisesti
liittoutumattomana – valtiona ja siksi nimenomaan rauhanvälitystoimintaan sopivana. Perinteisen
diplomatian keinoin toteutettavasta rauhanvälityksestä Suomi on jo hankkinut globaalia mainetta.
Myös kyberavaruudessa tapahtuva rauhanvälitys ja -diplomatia voisivat siis olla Suomelle
uudenlainen keino erikoistua ja saavuttaa poliittista pääomaa.67 Se, millaista kyberdiplomatia voisi
olla, jää kuitenkin arvailujen varaan. Onko normiston kehittämisen edistäminen kenties yhtä kuin
kyberrauhanvälitys, vai vain yksi toimi, jolla rauhaa rakennetaan?
Koska kyberiskut tapahtuvat tietokoneiden välityksellä, pohjimmiltaanhan kyberdiplomatiaakin
voisi toteuttaa näppäimistön kautta. Entä jos Twitter, Facebook, YouTube ynnä muut ovat jatkossa
diplomatian päivittäisiä työkaluja? Edellä hahmoteltu ei tunnu niin kaukaa haetulta, kun
tarkastellaan Gazan tapahtumia marraskuussa 2012. Sodankäynnin konventiot saavuttivat tuolloin
uuden merkkipaalun, kun Israelin ja Hamasin välistä taistelua alettiin käydä myös Twitter-viestein.
Verkkopropaganda on varteenotettava keino mielipiteiden muokkaamisessa, mutta internetiä on
käytetty myös selkkausten ratkaisemiseen. Athina Karatzogiannin mukaan juuri Israelin ja
Palestiinan välisessä konfliktissa ratkaisuja on etsitty virtuaalisten yhteisöjen avulla, vaikka
internetin potentiaali rauhanvälityksessä vaikuttaa jääneen toistaiseksi pitkälti hyödyntämättä.68
Tietoverkkovaikuttamisen potentiaalinen haittapuoli taas on, että ”todellisessa maailmassa”
tapahtuvan ja kybertodellisuudessa tapahtuvan raja voi muuttua veteen piirretyksi viivaksi. Eräs
ilmiö, jossa todellisen vaikuttamisen ja virtuaalisen toiminnan raja hämärtyvät, onkin jo nimetty
kliktivismiksi (clictivism): tietoyhteiskunnissa yleistyy usko napin painallukseen perustuvaan
aktivismiin, siis siihen, että omaa aktiivisuutta osoitetaan internetissä erilaisiin kampanjoihin ja
vetoomuksiin osallistumalla.
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Sosiaalisen median avulla on saatu aikaan poliittista liikehdintää muun muassa vuodenvaihteessa
2010–2011 alkaneen ”arabikevään” sekä Venäjän vuoden 2012 presidentinvaalin yhteydessä.
Näissä yhteyksissä seurauksina ovat tosin olleet lähinnä lisääntynyt rauhattomuus ja kansannousut.
Vaikuttaakin siltä, että jos informaatioteknologia halutaan muuttaa valtioiden tehokkaaksi
diplomatiavälineeksi, tarvitaan todellisia suurinnovaatioita. Tietyllä tavalla tämä voisikin sopia
Suomelle, joka on jo kylmän sodan ajalta rakentanut itselleen asemaa aktiivisena rauhanturva- ja
rauhanvälitystoimijana. Vallitsevan tulkinnan mukaan kylmän sodan päättymistä seurasi
turvallisuuspoliittisten uhkakuvien tyhjiö, jota terrorismi ja kyberuhkat ovat nyt täyttämässä. Siten
ne luovat uutta turvallisuuspoliittista tarinaa. Touko Piiparisen ja Mika Aaltolan mukaan myös
Suomen voidaan tulkita etsivän parhaimmillaan rauhantyönsä taustaksi uutta suurta narratiivia
kylmän sodan jälkeisessä asetelmassa. Kylmän sodan aikana rauhanvälitystoiminta oli Suomelle
kansallisen suvereniteetin ja omakuvan ydin. Nykyään se on enemmänkin strateginen valinta, joka
viestii, mitä Suomi haluaa kansainvälisesti saavuttaa tai miten se haluaa näyttäytyä ja markkinoida
itseään. Tehdäänkö 2010-luvun Suomesta kyberrauhanturvaamisen suurvalta? Ainakin syksyllä
2010 työnsä päättänyt, Jorma Ollilan johtama maabrändityöryhmä tuli siihen tulokseen, että
Suomella on potentiaalia ratkaista jopa maailman viheliäisimpiä ongelmia. Rauhantyössään Suomen
tulisi kuitenkin olla rohkeasti innovatiivisempi, kokeilevampi ja jopa ”leikkisä”. 69 Edellä esitetty
Haukkalan ja Limnéllin visio vaikuttaa korreloivan tämän työryhmän toiveen kanssa.
Suomen kyberturvallisuusstrategiassa kansalliseksi tavoitteeksi asetetaan, että vuonna 2016 Suomi
on maailmanlaajuinen edelläkävijä kyberuhkiin varautumisessa ja niiden aiheuttamien
häiriötilanteiden hallinnassa. Asiakirjan painopiste on sisäisen kyberturvallisuuden takaamisessa,
jossa kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan saavuttaa etuja. Ainoa ulospäin kurkottava avaus on
toive sellaisesta kybertoimintaympäristöä koskevasta oikeudellisesta sääntelystä, että se tarjoaa
liiketoiminnan kehittämiselle edellytykselle suotuisat edellytykset, sillä tämän nähdään osaltaan
mahdollistavan ”kansainvälisesti tunnustetun, kilpailukykyisen ja vientimahdollisuudet omaavan
kyberosaamisklusterin syntymisen”.70 Suomalaiseen kyberturvallisuusnarratiiviin tulisikin selkeästi
kirjoittaa seuraavaksi sellainen sivu, joka rakentaa linkin suuren tarinan ja konkretian välille. Jotta
Suomi seisoo kyberosaamisen etulinjassa vuonna 2016, on kunnianhimoiset puheet
kyberdiplomatiasta tarpeen kääntää kansan kielelle. Onko kyberrauhanvälitys tai -diplomatia
kenties wendtiläisittäin sitä, mitä valtiot siitä tekevät? Ennen kuin Suomi voi mainittuja välineitä
käyttää, on niille akateemisessa keskustelussakin kyettävä ensin tarjoamaan jonkinlainen sisältö.

7. Lopuksi
Kyberturvallisuus on tutkimuskohteena varsin tuore, mikä näkyy kaikessa sen ympärillä käytävässä
keskustelussa. Mistä me itse asiassa puhumme, kun puhumme kyberturvallisuudesta? Määriteosaa
”kyber” käytetään hyvin laajasti viittaamaan sähköisessä olevaan tietojenkäsittelyyn, kuten
tietotekniikkaan, sähköiseen viestintään ja erilaisiin tietokonejärjestelmiin71. Toisaalta
jälkimmäinen osa, ”turvallisuus”, ei ole juuri selkeämpi: turvallisuus on aina tunne, mutta se on
myös sidoksissa myös realismiin ja sietokykyyn. Kyberturvallisuuteen ja kyberuhkiin liittyvä
debatti tuntuukin vaikeasti lähestyttävältä ja hankalalta käsittää. Jos kybersotaa tai muita kyberuhkia
ei osata edes määritellä, miten voitaisiin puhua kyberturvallisuudesta tai säännellä sen uhkia?
Tähän määrittelyjen problematiikkaan olen pureutunut varsinkin esseeni osioissa 1 ja 2.
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Piiparinen & Aaltola 2012, 95–96.
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70

26

Iltakoulun Apollon I / 2013
Jos haluat rauhaa, varaudu (kyber)sotaan?

Epävarmuuden lieventäjäksi on toivottu kyberavaruuden sääntelyä, niin oikeudellisin instrumentein
kuin epämuodollisin järjestelyin, kuten kappaleessa 3 totesin. Tosiasiallisesti laitkaan eivät kykene
ehkäisemään uhkia ennalta kuin tietyn pelotevaikutuksen verran. Lait tarjoavat lähinnä välineen,
jolla rikollisia voidaan rangaista jälkikäteisesti. Kiistämättä oikeudellinen sääntely sisältää
merkittäviä moraalisia pidikkeitä, joiden painoarvo on valtioiden välisessä politiikassa
kontekstisidonnaista. Maailmalla jo havaittua kyberturvallisuuden militarisoimispyrkimystä voidaan
pitää huolestuttavana piirteenä, varsinkin, kun havaitaan strategisen keskustelun yhteys
ydinaseteorioihin. Toki militarisoimisen riskit tuovat mukanaan myös pelotteita, jotka varmasti
maltillistavat kyberaseilla uhittelemista. Tuntuukin siltä, että kyberuhkien yhteydessä saatamme
päätyä todistamaan ”kauhun tasapaino 2.0:aa”.
Akateemista kyberkeskustelua vaikuttaa leimaavan negatiivissävytteinen taustavire. Tietoverkkojen
leviäminen ja niiden merkityksen kasvu koetaan uhkaavana ja erityisesti riskipotentiaalia
sisältävänä. Esseeni osioissa 5 ja 6 olen tehnyt ekskurssin siihen, miten kyberavaruutta voitaisiin
mahdollisesti käyttää rauhan tavoitteluun ja myös ihmisten yhdistämiseen. Esimerkiksi Jyrki
Kataisen hallituksen hallitusohjelma ja Suomen kyberturvallisuusstrategia asettavat
kunnianhimoisia tavoitteita Suomelle tietoverkkotoimijana. Nähtäväksi jää, miten niin näitä kuin
muidenkin valtioiden kyberstrategioita aletaan siirtää käytäntöön ja millaisia muotoja kybertoiminta
saa tulevaisuudessa. Suomessa turvallisuuspoliittisia uhkakuvia ei tavallisesti ole ollut tapana
paisutella. Kyberkeskustelu on kuitenkin ollut Suomessakin riskivisioiden läpitunkemaa.
Suomen turvallisuuspoliittinen keskustelu hakee kenties muutoinkin hieman uutta suuntaa, mikä on
synnyttänyt toiveita Suomen uudesta tarinasta. Jos emme ole enää rauhanturvaamisen suurvalta,
voisimmeko kehittää omakuvaa ja maailman mainetta jonkinlaisena ”kyberrauhanvälittäjänä”?
Miksei, mutta mielestäni tämä keskustelu tarvitsee pikaisesti tuekseen myös konkreettisia
vastauksia siihen, mitä kyber on ja mitä sillä halutaan tehdä. Samalla on pidettävä mielessä
kybermaailman ja todellisen fyysisen maailman yhteys – molempiin suuntiin: mielestäni
tietoverkkoistumiskehitystä ei pidä myöskään liioitella. Sotien inhimillisten kärsimysten redusointi
vain tietokonenäytöllä oleviksi merkkijonoiksi tuntuu ajatuksena brutaalilta. Esimerkiksi Israel ja
Palestiina eivät käy sosiaalisen median sotaa, vaan todellista sotaa, jossa kuolee oikeita ihmisiä.
Kyberdiplomatian aikakauden ei pitäisi antaa meidän etääntyä liiaksi sellaisesta perinteisestä
diplomatiasta, jossa ihmiset kohtaavat toisensa myös tosielämässä. Kyberavaruus vaikuttaa hyvältä
rengiltä mutta huonolta isännältä. Samoin viimeaikaisia konflikteja tarkasteltaessa huhut perinteisen
turvallisuuspolitiikan kuolemasta vaikuttavat vahvasti liioitelluilta.
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1. Introduction
“The fall of the Soviet Communist Party and the unconcealed rule of the capitalist-democratic state
on a planetary scale have cleared the field of the
two main ideological obstacles hindering the
resumption of a political philosophy worthy of our time: Stalinism on one side, and progressivism
and the constitutional state on the other.”
– Giorgio Agamben (1998, 109), Means without end.
Giorgio Agamben's theory on the state of exception, building upon that of juridical classic Carl
Schmitt, has significantly contributed to the modern understanding of sovereignty. Agamben
constructs an elaborate intellectual paradigm, claiming that the exceptional, exclusionary nature of
the concentration camp as an extra-juridical space has evolved from being an exception to the
general rule. (Agamben 2000, 37-9.) Modern Western society is a camp, a territorially determined
state of exception. The way that modern polity administers its population is that of administering
the Homo sacer, the Sacred man who can ultimately be killed but cannot be sacrificed for a moral
cause. This, in effect, means governing a citizen not as a political being but as a concretely living
being. (ibid., 3-4.) Biopolitics steps in as sovereign states employ a set of political techniques of
administration sanctioning people as living beings, while being accountable only to the state of
exception set by themselves (ibid., 5).
In this essay, I have chosen to apply the Agambenian set of ideas on Eastern European states and
their peculiar relation to the European Union. Some already member states, others tied to the
European community by their exclusion from it, they have all undergone a change in sovereignty.
From under the auspices of the Soviet Union creating and administering their citizens as Homo
sovieticus to be now part of the European family. The European Union in its jurisdiction exercises
its sovereign role in relation to its members in administering their populations' movement, as
physical ability to maneuver, understood here as a biopolitical aspect of one's concrete life.

2. The disciplinary Genesis of the juridico-political exception
I would like to begin by offering a brief account on how this essay situates itself not within one
clearly outlined discipline but in between several of them.. The explicit proposition to be made here
is this: this is not a legal study. Despite the legal material and terminology, I will not give it a
treatment of jurisprudence. This is not only because exception is by definition the absence of a
norm but also because in the context of the European Union, a sui generis public law international
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organization, represents an exception of sorts in itself. Legally speaking, there is simply no point of
reference.
Carl Schmitt in his Political Theology (2005, 7-15) observes the archeology of sovereignty in
jurisprudence and the discipline‟s attitudes towards the central concept in his work: the exception.
Archeology, to use the Foucauldian notion, because both Schmitt and Agamben “construct their
arguments around a structural relationship between objects, subjects and concepts […] [and] the
„exception‟ is constituted as an „object‟ of special discourses, imperatives and practices” (Neal
2006, 39). That is to say, the perpetuation of sovereignty is located within its recurrence in
discourse rather than made metaphysically precedent (ibid. 36). I concur with Andrew W. Neal in
finding this reading of Schmitt particularly appealing, given Schmitt's controversial reputation,
which often results in only acknowledging his either–or distinctions of friend–enemy and norm and
the diversion of it (ibid. 32; 34). By employing archeology, the distinctions in Schmitt's work
appear not as dichotomies but as dialectical, mutually constitutive and discursive (ibid. 34).
Whether this excavation is “selective” reading of Schmitt or not, is of course important to address.
Rad Borislavov has said that in order to understand Agamben, we may need to read Schmitt
selectively and against his own assumptions (Borislavov 2005, 182). Schmitt, at any rate, interprets
classics and his contemporaries and finds that there is always present a distinction of Law as a
subject of jurisprudence one hand and as a subject of sociology on the other. The legal aspect takes
precedence in his work, but he nevertheless makes the important concession that law is not solely a
subject of jurisprudence. (Schmitt 2005, 13.)
Since Schmitt, Giorgio Agamben has significantly contributed to the concept of the exception.
Embracing Agamben, however, effectively eliminates both of the options offered by Schmitt.
Agamben is by no means a jurisprudent but neither is he a sociologist. In fact, Agamben discredits
many a scholar for misinterpreting him by taking his research as either history or sociology. (Raulff
2005, 610; de la Durantaye 2009, 248-9.) This is why disciplinary positioning does matter.
Agamben's study, in his own words, is “paradigmatic”. For him
“[a] paradigm is something like an example, an exemplar, a historically singular phenomenon [...]
the Homo Sacer or the Muselmann or the state of exception for me. [...] I use this paradigm to
construct a large group of phenomena and in order to understand an historical structure, again
analogous with Foucault, who developed his 'panopticism' from the panopticon” (ibid. 610).
Thus, we return to the theme of archaeology and the inevitable question concerning this essay: if it
is not law, sociology or philosophy, what remains?

Agamben approaches the tangibility of power as something very concrete through a considerable
level of abstraction. The radicalism of Agamben's approach is evident in Borislavov writing that
“for Agamben nothing less than a new ontology of power and a new potentiality divested of
sovereignty, more radical than the ones already undertaken by Nietzsche, Schelling, and Spinoza
will redeem the promise of modernity” (Borislavov 2005, 175). In simple terms, Agamben's
“paradigmatic” study of exceptionalism is philosophy. It derives itself from historical occurrences,
but does not revisit reality in the light of its findings. Catherine Mills (2008, 65) points out that
Agamben has been criticized to have linked phenomena ranging from concentration camps and
genocide through the practice of Roman law together to form an “indistinguishable” base of
empirical evidence for his claim.
This, revisiting reality, is where applied studies such as this one step in and have stepped in
previously. Agambenian notions have been employed in particular in studying the status and
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movement of refugees, suicide bombers as well as HIV victims and other marginalized groups that
evade juridical categorization, and the concept of the camp has been applied, inter alia, to the 2008
conflict in Georgia. (Mills 2008, 69; Prozorov 2010, 255.) Not uncommonly, when the EU is
brought into the picture this happens in describing the Union as a sovereign excluding groups of
persons, such as illegal immigrants, from its legal framework and thus alienating them from their
rights (Halonen 2007, 18-9). Particularly the claim made in at least one thesis (Joutsenjärvi 2006, 2)
comes close to mine: that a state of exception can be embodied within the European Union to affect
member-states and their citizens. I, however, will employ the logic of inclusive exclusion more
broadly, claiming that the EU constitutes a state of exception that concerns non-member states and
their non-EU citizens as well.
Assessing applicability is however not possible without stating something about the nature of this
study that emanates from the special nature of International Relations (IR). The exception, as a
necessary feature of sovereignty, deserves a look at in the light how IR views sovereignty. Having
dismissed jurisprudence on the grounds that there is no norm that would correspond to the
exception opens the door for a new perspective, that of IR, because of the shared metaphysical
vantage point of studying something that simply isn't there. In IR, this is sovereignty determined by
the lack of super-national hierarchical authority. In simple terms, anarchy in IR is what exception is
for Schmitt and Agamben. If for Schmitt “[s]overeign is he who decides on the exception”, for IR,
sovereignty is what emanates from anarchy (Schmitt 2005, 5). When Foucault calls for “liberation
from the theoretical privilege of sovereignty”, there is a certain problem this poses for IR, which by
nature privileges sovereignty (quoted in Agamben 1998, 5). Far from irreconcilable, what I think
Foucault actually means here is that power should not be understood in terms of its institutional
origins, in the fact that the state has the monopoly of violence, but that the state has the monopoly
of violence. This shift of emphasis means that social science, IR included, should always be aware
of the possibility that institutional power can manifest itself as concrete violence at any time. This is
already embedded in the Hobbesian concept of anarchy in IR, the fear that power distributed among
sovereign states could rupture as concrete inter-state violence, as war. If Foucault, contrary to
Schmitt, then refuses to take law as the appropriate theoretical model of power, then IR sides with
Foucault in logically privileging anarchy over sovereignty.

3. Agambenian modernity
Agamben builds on Schmitt and Foucault in his paradigm stating that the modern sovereign rules its
subject not as citizens, as zon politikon, the political animal – but as concrete life, Homo sacer, the
Sacred man. The Homo sacer, despite being originally a term in Roman law signifying a person
who can be killed but cannot be sacrificed, is a distinctively modern man living in a modern state.
Although Foucault finds the entry of the life into politics in the “threshold of modernity” and
modern political condition to be that of “legal abandonment and nihilism”, for Agamben the dual
role of the living-political man has always been there. (Mills 2008, 59; 61.) But only with the
emergence of the modern state and the modern conceptions of population and territoriality, the
Homo sacer has analytical power vis-a-vis the camp, which is my theoretical framework and
analogy for Eastern Europe in this essay. According to Agamben, the camp is the paradigm of
spatialized politics, wherein the citizen and the Homo sacer become indistinguishable from each
other (Agamben 2000, 41). At any rate, the birth of the Homo sacer “ – the politicization of bare life
as such – constitutes a decisive event of modernity” (Agamben 1998, 4). The camp, in turn, is a
“hidden matrix and nomos” that remains to constitute what modern and Western political space is
today. The camp, having its archaeological roots in the concentration camps of Europe, we can
conclude, is something distinctively European. (Agamben 2000, 37.)
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The Homo sacer and the administration thereof inside a camp combine the overall secularization of
the state, both of religion and of any ideology, with the modern political technique of creating extrajuridical spaces. Schmitt found all modern theory of the state to be “secularized theology” due to its
inability to conceive of sovereignty as nothing but a “miracle.” This is because of the resulting
dogmatism in state theory but also because of the by then historical notions that God had endowed
the sovereign ruler, the King, with this authority. (Schmitt 2005, 36.) Agamben's ultimate purge of
ideology from the modern state is highly convincing: the modern state is neutral in all respects with
no teleological project. The state gives up on any right to authority based on transcendental claims.
(Mills 2008, 64.) Hugo Krabbe, quoted by Schmitt concurs: pre-modern authority based on
spirituality made voluntary adherence possible (Schmitt 2005, 22). This stands in opposition to
Agamben's nihilistic present in which biopolitical authority may be observed, on the condition of
one's life, but this is hardly voluntary as there is nothing higher than life itself to adhere to. In spite
of the nihilism of the state, politics may and do exist, but they are not politics of the state but
politics of the state's citizens, organized as parties and other mass organizations, within the state.
The state is only concerned with safeguarding its sovereignty, a very Hobbesian-realist theory of the
state. The state is thus preoccupied with administering bare life instead of good life. (Agamben
2000, 7.) Thus the politics of the state become “means without end” - “the exhibition of mediality: it
is the act of making a means visible as such” (Mills 2008, 69-70; Agamben 1998, 116-7; emphasis
in original).

What is left to the secularized state and this, as we will come to see, has more or less convincing
implications concerning the tentative demi-modernity of the East European states, is biopolitics.
The state has no authority to impose an ideology onto its citizens, a very anti-Gramscian notion, one
might add. The state simply manages its citizens as pure and concrete life. The Homo sacer, may be
nurtured or starved, his movement allowed or confined and his life guaranteed or put to death (Mills
2008, 64). The Homo sacer thus becomes the universal mode of existence and “all subjects are at
least potentially if not actually abandoned by law and exposed to violence as a constitutive
condition of political existence” as Catherine Mills (2008, 65) puts it.

4. Eastern Europe as the modern camp
Conceptions of sovereignty are subject to change. According to Schmitt, quoting Jean Bodin,
modern sovereignty was conceived in 16th century Europe as a result of its disintegration and
consequent split into numerous independent states (Schmitt 2005, 17). The crumbling of the
uncontested role of the Roman Catholic church as a European super-sovereign caused a
paradigmatic change in the concept of sovereignty. Modern times have seen another change: the
return of a European super-sovereign in the form of the European Union. This time, its sovereignty
is compatible with the conception of states observed by Bodin. Schmitt, referring to the German
unification of 1871, finds the existence of states that lack sovereignty of their own within a larger
sovereign possible (ibid., 17). Following Schmitt's federalism, we may now examine the European
Union as a new paradigm of a super-sovereign that encompasses member-states that lack unrivaled
sovereignty.
Of particular interest here is the camp. To reduce the complexity of the camp to a compressed
definition “[t]he camp is the space that opens up when the state of exception starts to become the
rule. In it, the state of exception, which was essentially a temporal suspension of the state of law,
acquires a permanent spatial arrangement” (Agamben 2000, 38; emphasis in original). The
operational logic of a camp is fundamentally different from that of a prison. A prison always
operates on the condition of the law, the penal code (Perera 2002, 10). Imprisonment never
34

Iltakoulun Apollon I / 2013
Homo Sovieticus meets Homo Sacer

separates the individual from law, quite the contrary; one is brought even closer to law. A camp,
thus, is not a penal sanction. It's an act of national sovereignty. (Agamben 2000, 37.) This is
important to further divert us from jurisprudence but also to respect the totality of biopolitics which
not only confines movement, but administers pure life as such arbitrarily.
The canonical definitions of sovereignty often equate it with the uncontested rule of a certain
territory (Falk 1990, 63-4). Even if “[t]erritorial states remain the predominant political actors in our
world” (ibid., 61), Foucault prompts us to question to what extent are territorial states important as
territorial states (Agamben 1998, 3). Falk (1990, 63) reminds us that sovereignty, according to
democratic theory, is not vested in the state but in the people. As such, the state acclaims its
meaning as a “government of the people, by the people, for the people,” as Lincoln famously put it
(Lincoln 2011 [1863]). The benevolence of the people, however, is subject to doubt. Just as
focusing on the people allows the protection of it, so is its destruction made possible. It is precisely
the same popular sovereignty that allows genocide. As the sovereign state becomes increasingly
concerned with the population and not with the territory, the terminal answer to the problems of
administration of a people is genocide. (Agamben 1998, 3; 9.) The shift from a territorial state to a
population state thus coincides with the rise of democracy. I want to bring this up in order to assess
liberal democracy as a Western vision of modernity, which may now seem appealing to East
European states.

Territoriality in Eastern Europe is highly ambiguous when understood as a feature of a sovereign
state. For centuries East European states were but constituencies of larger empires such as Czarist
Russia and the Austro-Hungarian Empire. They then emerged as sovereign after the First World
War only to be absorbed by the Soviet Union some twenty-five years later. The re-emergence of
independent Eastern Europe after the demise of the Soviet Union was bound to result in the
accession of most East European states into the European Union. This has several important
territorial implications. Territorial state and sovereignty have never established themselves in
modern Eastern Europe. Or rather, modern Eastern Europe has never accepted the obsolete,
straightforward connection between the two. Instead, Eastern Europe in modern times has always
been manifested in the terms of the camp and administration of populations.
The Iron Curtain, most noticeably, established a territorialized state of exception – that is a camp –
in Eastern Europe. This was achieved by nothing less than the Second World War, an exceptional
event and a decision par excellence, making a strong case for the Schmittian conception of the
exception as a decision on an exceptional event (Schmitt 2005, 5-6). The sovereignty of the Eastern
European client states was unambiguous: it was extremely limited. So far as Taras Kuzio compares
Soviet Union with the definition of an empire, offered by Michal Doyle: “a relationship, formal or
informal, in which one state controls the effective political sovereignty of another political society”
(Kuzio 2002, 242). The most banal junction of the East European camp was of course in Berlin,
where the Wall, erected on the condition of exception, tangibly enclosed a certain population with
the aim of containing its movement, understood here as biopolitical sanctioning.
Special cases such as the Belorussian and the Ukrainian SSR, both voting members of the United
Nations alongside with the delegate of the Soviet Union seem to prove the case (see Marin-Bosch
1987, 713). Namely that however formally sovereign the countries of the Soviet block or the Soviet
Union proper were, no positive conclusion of their real sovereignty could be drawn from this.
Sovereignty resided in Moscow and, with the Foucauldian turn of managing primarily populations,
was exercised as a project creating and administering the Homo sovieticus, the Soviet man. The
Homo sovieticus, characterized by “egalitarian and demanding attitudes, 'disinterested envy,' anti35

Iltakoulun Apollon I / 2013
Homo Sovieticus meets Homo Sacer

intellectualism and aversion towards the elite, double standards for public and private life and the
acceptance of meager performance” was a partly conscious but partly unintentional creation of the
Soviet project, as some of these rather unflattering features suggest (Buchowski 2006, 469-470).
Nonetheless, Soviet identity can be conceived as a project that alienated citizens from their ethnic
connection to their nations and as such sought to de-territorialize citizenship. Insofar as the Soviet
state crafted man into its own image, this ideological being, the Homo sovieticus was not so much a
Homo sacer. The difference is due to the fact that the “disciplinary process by which State power
makes man as a living being into its own specific object” is only interested in man as a living being
– not as political potency (Agamben 1998, 9). It is in this intersection that I find the grounds for this
taxonomy. And it is in this moment of transition from the Homo sovieticus to the Homo sacer – the
abandonment of dictated “good life” dispersing into a void of mere “bare life” – that I locate the
sought after dawn of modernity in Eastern Europe. Whether one deems this Western modernity,
stripped from all ideological protection of spiritual political life, as benign or malign is not for this
essay to comment on. Regardless of the answer, Agamben leaves room for a new political paradigm
of “happy life” to arise and fill the nihilistic gap and substitute the “bare life” of Homo sacer
(Agamben 1998, 114). Perhaps, although optimistically, the newborn Homo Europeanus will
escape its bare life disguised as economic comfort. And, to put it into the context of this essay,
perhaps there is an identity crisis in store for the original Western Homo sacer when he meets his
post-Soviet counterpart, and an inter-European comprehensive East-West dialogue will result.
Precisely because of the historical break in the territory-state continuum in Eastern Europe, the
swift accession of many states into the European Union after the break-up of the Soviet Union is
hardly surprising. They simply swapped camps while the underlying logic of the ultra-European
sovereign that regulates their population remains. Both the inception and the collapse of the Soviet
Union were attained through revolution, a decisive state of exception. When shifting the theoretical
framework to the European Union, one might wonder, how come the EU can establish a state of
exception on those East European nations that are not in the jurisdiction of it. This is because nonmember states stand in relation to the European Union through logic of inclusive exclusion.
Agamben (1998, 17-8) describes how an exclusion always includes its object because “what is
excluded in the exception maintains itself in relation to the rule in the form of the rule's
suspension.” This applies to sovereignty concerning which the sovereign is outside the law in order
to be able to dictate laws (ibid., 15). This applies to the camp which simultaneously includes and
excludes its inhabitants: “what is being excluded in the camp is being captured outside” ( Agamben
2000, 40; emphasis in original).
In the case of Eastern Europe, the EU manages to impose a state of exception on member-states
through integration: an exclusion from their “normal” mode of sovereignty but also from the
general set of rights and obligations arising from membership. This is particularly true for memberstates and member-state candidates going through a transitional period when “[n]ew member-states
are supposed to move from the outer circle toward the centre of the Union [and] the state of
exception is [established as] a temporary structure or space within the EU" (Joutsenjärvi 2006, 5;
my translation). But this also applies to the East European states that, voluntarily or under
compulsion, opt out of the integration process. Belarus makes an excellent example here as well: by
not adhering to the European standard, Belarus has made a camp out of itself not independently but
in relation to the EU. Freedom of movement, a fundamental biopolitics, in particular, is
compromised. Sovereign states, formerly the rule, have become the exception. By becoming an
exception Belarus allows itself to e.g. opt out of the Council of Europe and consequentially
European Human Rights jurisdiction granting the state considerable biopolitical power vis-a-vis its
citizens. Similar cases of exceptionalism exist in varying degrees both among members and nonmember states of the EU. The European camp can thus be established by the EU, or by individual
states in standing in a relation to the EU. By displacing the ancien régime of uncontested
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sovereignty by exclusion the EU then becomes the new sovereign, the one who sets the exception.
With this quality, the Union exercises the sovereign right to rule people as Homo sacer.
All this may at first seem problematic because the EU does not retain biopolitical authority in
extremis; in other words, the EU cannot put its citizen-subjects to death. But thinking along these
lines is elusory. The EU does not lack legal competence. After all, it can legislate norms – and due
to the ability to dictate exception e.g. by amending its “constitutions” the competence is limitless –
and those norms have legal effects on the citizens of member-states. What the EU lacks is executive
power in terms of policing. The police – national or “world police” - “are not merely an
administrative function of law” (Agamben 1998, 104). The police works on the condition of a state
of exception and its right to decide on a case-per-case basis is “symmetrical to that of sovereignty”
(ibid., 104). This is important because the principles of jus publicum Europaeum, According to
Schmitt, meant that there is no legal possibility to obtain jus ad bellum on the condition that the
adversary state is criminal in nature and may be subsumed in a police operation (ibid., 106). The
rhetoric and practice of sovereign world police, however, have eroded this principle since the First
World War and most noticeably the first Gulf War (ibid., 103; 106-7). In the contemporary
European context, this means that the EU has no obstacle in obtaining a role of policing its member
and non-member states – let alone their citizens. Should member-states execute a mandate like this,
such array would signify their lack of sovereignty vis-a-vis the Union behind the decision, although
Agamben finds that in the somewhat analogous case of the Gulf War the multinational coalition did
not limit the sovereignty of the nations serving as policing executives (ibid., 103-4).
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VALTAS3 – syksy 2010 (päivitetty keväällä 2013):
Hayekin Spontaani järjestys: Kriittinen tarkastelu

Marko Juutinen
Tiivistelmä: Tässä esseessä esittelen Hayekin teoriaa spontaanista järjestyksestä ja arvioin sitä
pääasiallisesti markkinoiden asymmetrioiden kautta. Lopputuloksena huomataan ristiriita teorian
pohjalla olevien olettamusten ja empirian välillä. Tässä esseessä ei pystytä hylkäämään Hayekin
teoriaa sinänsä, mutta ainakin implisiittisesti ilmenee tarve Hayekin ja laajemmin uusliberaalin
teorian kriittiselle tarkastelulle. Esseen merkittävimmät ongelmat ovat explisiittisten
analyysivälineiden puute ja sen vuoksi kritiikin hatara pohja. Suurimmaksi ongelmaksi nousee, että
esseen perustella voidaan tehdä jopa sellaisia tulkintoja teorian soveltamisesta käytäntöön
nykyisessä talouspoliittisessa tilanteessa, että vapautta on liian vähän. Tällainen tulkinta ei suinkaan
ollut esseen tarkoitus, kun se aikanaan kirjoitettiin.

1. SPONTAANI JÄRJESTYS
1.1. Liberalistinen yhtenäisyyspuolue MPS
Hayekin mukaan fasismi ja sosialismi ovat esimerkkejä avoimen yhteiskunnan sortumisesta
totalitarismiin, ellei vapautta ymmärretä vaalia. Saksan kehitys ei alkanut Hitlerin
kansallissosialismista, vaan sen juuret olivat jo aiemmin harjoitetussa sääntelyssä ja valinnan
vapauden rajoittamisessa. Bismarckin koululaitos oli tehokas tuottamaan menestyviä virkamiehiä,
mutta rapisti opiskelijoiden luonnetta itsenäisinä ja yritteliäinä ajattelijoina. (Hayek 1990, 339, 389;
1995, 97, 144, 199).
Vuonna 1947 Hayek kutsui koolle kokouksen Mont Peleriin Sveitsiin. Osallistujia yhdisti heidän
huolensa fasismin leviämisestä ja avoimen yhteiskunnan vihollisista. Seuraan kuuluivat esimerkiksi
Ludwig von Mises, Milton Friedman ja Karl Popper. Yhdistyksen tavoitteissa sanotaan, että
sivilisaation keskeiset arvot ovat uhattuna. Jopa ihmiskunnan arvokkaimman omaisuuden, sanan
vapauden, sanotaan olevan vaarassa. Maailmansodan muisto oli seuran jäsenillä vielä kirkkaana
mielessä, ja Kylmä sota kommunistisen Neuvostoliiton kanssa aluillaan. Pelko oli ymmärrettävää
peruskirjaa laadittaessa. Vapaan yhteiskunnan kulmakiviä ovat yksityisomaisuus, kilpailulliset
markkinat ja oikeusvaltio periaate. (Mont Pelerin Society).
Nykyään seura yhdistää liberalisteja kautta koko maailman. Vaikka liberalismi on sangen
monitahoinen aate, eikä ortodoksista kansantaloustiedettä ole olemassakaan, voi Mont Pelerin
yhdistystä pitää esimerkkinä liberalistisen poliittisen filosofian yhtenäisyydestä. Yksimielisyys
koskee juuri kilpailullisten markkinoiden tärkeyttä vapauden ja talouskasvun välineinä, johon
olennaisena osana on yhdistettävä yksityisomaisuus. (Plehwe & Walpen 2006, 29, 33).
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Hayekin ajattelussa markkinoiden vapaus on evoluution tulosta. Kyse on järjestelmästä, joka on
valikoitunut muiden järjestelmien joukosta parhaana ja kestävimpänä. Liberalistinen järjestelmä on
syntynyt spontaanisti, ilman järjestelmän luojaa. Hayekin mukaan ei ole edes mahdollista rakentaa
mitään sellaista ja muuta yhtä toimivaa kuin markkinatalous. Kukaan ei voi ensinnäkään saada
käsiinsä tarvittavaa tietomäärää saati sitten käsitellä sitä. Ja edelleen, kenenkään yksittäisen
johtavan tason tuottama päättely vaatisi jotakin sellaista tavoitteiden asettamista, tarkkaa
preferointia, joka missään tapauksessa ei kävisi yksiin kaikkien ihmisten preferenssien kanssa.
Päinvastoin, tällainen sääntely ja johtaminen olisivat hyökkäys ihmisen vapautta vastaan, vapautta
itse päättää omista asioistaan kenenkään muun sitä rajoittamatta. (Hayek 1988, 6, 15, 20).
Olen lukenut Hayekin teoksista kolme, jotka käsittelevät kaikki vapautta sekä spontaanin
järjestelmän syntymistä ja edellytyksiä: Road to Serfdom (1956 [1944]), the Constitution of Liberty
(1990 [1969]) ja the Fatal Conceit, the Errors of Socialism (1988). Tässä esseessä arvioin Hayekin
evolutiivista käsitystä kriittisesti näiden kolmen teoksen pohjalta.

1.2. Hayekin historiankäsitys
Spontaani järjestys tarkoittaa Hayekilla suunnittelematta ja kenenkään ohjamaatta tapahtuvaa
valintaa. Valinnan kohteina ovat ihmisten yritykset parantaa omaa elämäänsä omien halujensa
mukaisesti. Tästä syntyi kauan sitten ensimmäiset kaupalliset yhteydet ihmisasutusten ja
ihmisyhteisön välille, verkostot jotka kykenivät säilyttämään ja levittämään ihmiskunnan jopa
sellaisille ankeille seuduille, joissa ihmiset ilman tätä yhteistyötä eivät mitenkään olisi voineet elää.
Yhteistyö oli kuitenkin aina spontaania, ei kenenkään ehdollistamaa tai ehtoihin sitomaa.
Kaupankäynti tarkoitti palvelusten vaihtamista. Mitä enemmän työn eriytyi, mitä enemmän
ihmiskunta laajeni, sitä harvemmin yksittäinen ihminen tai yksittäinen ihmisyhteisö oli
omavarainen. Tekemällä työtä, sitä missä oli paras tai mistä piti eniten, yksilöt ja yhteisöt saivat
elantonsa tarjoten muille ahkeruutensa tuloksia vaihdetavaksi näiden työn tuloksiin. (Hayek 1990,
13, 14, 38, 42, 43, 63, 82).
Näin saivat alkunsa sivilisaatiot. Hayek näkee juuri kaupankäynnin kaikkein menestyksekkäimpien
yhteisöjen synnyn taustalla. Egyptin monumentit olivat nekin juuri kauppamiesten työn tulosta,
eivät niinkään johtajien aikaansaannosta. Suurten ja rikkaiden kansojen johtajat ovat toimissaan
vain hyödyntäneet sitä rikkautta, minkä yksittäiset kauppamiehet ovat joko vapaasti tai rajoitteita
väistellen keränneet, ja joiden rikkauksien luomalle perustalle valtioiden aarreaitat on rakennettu.
(Hayek 1988, 33, 39).
Hayekin mukaan Kiinan jääminen Euroopan jälkeen taloudellisessa ja sivistyksellisessä
kehityksessä keskiajan alussa johtui juuri Euroopan suhteellisesti vapaammassa kulttuurista.
Kiinassa valtion keskusjohdolla oli suuri merkitys. Keskusjohtoisuus rajoitti kehitystä kahdella
tavalla. Se rajoitti ihmisten kekseliäisyyttä ja yritteliäisyyttä. Uusien toimintatapojen keksiminen
muuttuvassa maailmassa jäi byrokraattien tehtäväksi. Toisaalta yksityisomaisuuden rajoittaminen ja
kaupan vapauden ehkäisy myös omaisuuksien syntymisen, mikä edelleen on rajoittanut
kekseliäisyyden tukemisesta vähentäen mahdollisilta uusilta ajatuksilta rahoituspohjaa ja omimalla
rahoituksen valtion byrokraattien hallinnoitavaksi. (emt. 45).
Hyvä esimerkki Kiinan kehityksestä voisi olla kauppalaivaston kohtalo. Kiina ei suinkaan ollut
laivanrakennuksessa jäljessä. Sillä oli toimiva laivasto, joka olisi nopeasti saattanut saada haltuunsa
ja ulotettua Kiinan markkina-alueeseen Intian valtameren ja Tyynen valtameren alueet.
Voimakkaiden sisämarkkinoiden tukema kiina olisi tällöin voinut helposti kehittyä Eurooppaa
mahtavammaksi kaupan jättiläiseksi. Kiinan markkinat olivat kuitenkin jo itsessään niin laajat, että
valtionjohto ei pitänyt laivaston lähettämistä tutkimusmatkalle ja ulkomaan kaupan laajamittaista
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avaamista tarpeellisena. Eurooppalaiset rikastuivat aluksi juuri kauppalaivojensa avulla ja koska
olivat vapaita rikastumaan. (Ks. Pomeranz 2000).
Vain suuret vallan keskittymät ovat voineet kerätä ja hallita suuria omaisuuksia. Yksityisten
ihmisten kerääminä ja hallitsemina pyramideja olisi tuskin koskaan voitu rakentaa. Ei voida sanoa
että juuri kauppiaat ovat luoneet valtioiden ja sivilisaatioiden omaisuudet. Kaikki omaisuus on
syntynyt joka tapauksessa ihmisten työstä ja maaperästä, valtioiden tehtävänä on ollut kanavoida
tuon omaisuuden käyttöä milloin paremmin, milloin huonommin. Hayekin historian tulkinta
valtiota moittivana ja yksityisomaisuutta ylistävänä on harhaanjohtava. Voi hyvinkin olla, että
ilman valtioiden halua kehittyä vahvaksi, tai heimojen kilpailua toistensa kanssa, ei koskaan olisi
alun perinkään muodostettu kaupunkeja. Suurten ihmisjoukkojen työn tulosten hallinta on antanut
heimopäälliköille ja alkukantaisille yhteisöille rikkaudet ja mahdollisuudet, joista yksittäinen
ihminen ei voinut uneksiakaan. Kaupankäynnin instituutio on ollut sidottu valtioon, symbioosissa
valtion muiden sisäisten mekanismien kanssa.
Tästä on varsin lyhyt matka keskusteluun institutionalismista, konstruktivismista, funktionalismista
tai realismista ihmisyhteisöjen toimintaa ja kehittymistä määrittävinä teorioina. Keskustelun laajuus
osoittaa, että ei voida hyväksyä yhtä näkemystä päteväksi kaikkeen, tässä tapauksessa liberalistista
tai spontaania.1

1.3. Spontaani järjestys - Catallaxy
Sivilisaation toimintakulttuurin periytyminen pohjautuu matkimiselle ja matkimalla oppimiselle.
Opitut käytännöt ovat sellaista suhteellisen vahvaa normistoa, jota noudatetaan tarkemmin
miettimättä. Normisto ei kuitenkaan ole niin vahvaa, että se ei antaisi tietä uusille tavoille, jotka
paremmuudella kumoavat vanhat. Toisaalta on siis tärkeää, että on olemassa vapauden ilmapiiri,
jossa ihmiset voivat toimia oman halunsa mukaan, ja toisaalta, että valikoituneista tavoista tulee
vallitsevia ja että niitä noudatetaan. Näin ollen esimerkiksi sellaiset uskonnot, jotka ovat
painottaneet sopimusten pitämistä, perheen tärkeyttä ja ahkeruutta, ovat olleet elinvoimaisia.
(Hayek 1988, 12, 21, 24, 137). Tähän yhteyteen viittasi myös Max Weber teoksessaan
Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. Teoksessaan Trust Francis Fukuyama pukee ajatukset
hieman toisilla sanoilla: ihmisten välisessä kanssakäymisessä, ihmisten rationaalisessa toiminnassa
syntyvä järjestys tarvitsee luottamusta luovia instituutioita, jotta järjestelmä pysyisi kasassa ja jotta
vapaasta kilpailusta koituisi suurin mahdollinen hyöty (Fukuyama 1995, 18, 20, 25).
Spontaanin järjestyksen teoria ei ole vain taloudellisia suhteita kuvaava teoria. Matkimiseen
perustuvat tavat, yleiset pelisäännöt ja jokapäiväistä ihmisten välistä toimintaa helpottavat säännöt
ja tavat ovat aina samalla tavalla syntyneitä, samalla tavalla kilpailussa keskenään. Hyväksi koetut
käytännöt ovat elinvoimaisia ja siirtyvät laajemmille yhteisöille (Hayek 1990, 97, 98). Taloustieteen
alalla tätä ajatusta muotoili Adam Smith teoksessaan Kansojen varallisuus. Hänen näkymätön
kätensä tarkoittaa samanlaista järjestystä, jossa ikään kuin näkymättömän käden ohjaamana
ihmisten omien etujen tavoittelu saa heidät tekemään työtä koko yhteiskunnan hyväksi. Hayekin
esitys antaa näkymättömälle kädelle lihaa luiden ympärille laajentaen ajatusta (Smith 1933, 549).
Spontaanin teorian taloudellinen sovellus tarkoittaa liberalismia, tai mitä Ludwig von Mises ja
Hayek tahtoivat kutsua nimellä catallaxy, kreikan vaihtokauppaa koskevasta sanasta.
Rajoittamattomassa järjestelmässä ihmisen oma etu saa hänet kilvoittelemaan oman hyötynsä
1

Näyttää kuitenkin siltä, että Hayekin ja uusliberalistisen teoriaperheen perusajatukset ovat nykyisessä
maailmantalousjärjestelmässä sellaisessa asemassa, mikä oikeuttaa edellisen väitteen – en kuitenkaan normatiivesti
(ks. Juutinen 2013).

41

Iltakoulun Apollon I / 2013
Hayekin Spontaani järjestys: Kriittinen tarkastelu

tavoittelussa. Vanha järjestelmä pysyy yllä, koska ihmisten on kannattavaa olla ahkera ja
työskennellä tilanteensa parantamiseksi. Ihmiset valikoituvat sellaisiin töihin kuin haluavat tai
joihin kykenevät. Mikäli eivät onnistu siinä mitä haluavat, voivat he syyttää vain itseään. Samalla
tavalla myös järjestelmän elinvoima säilyy. Muutoksen lähtevät liikkeelle ihmisten kokemuspiiristä.
Vanhojen toimintamallien käydessä kestämättömiksi ja kuluneiksi on ihmisen itsensä vastuulla
kehittää toimiva vastaus muuttuneeseen tilanteeseen. Mikäli kyse on toimivasta ideasta, sille on
kysyntää, ja se siirtyy lopulta markkinoiden kautta yleiseen käyttöön osaksi ihmisten normaalia
toimintaympäristöä. (Hayek 1988, 122; 1990, 90, 91; Mises 1949, 3, 7).
Hayekin liberalistinen tai vapaa valtiomuoto on siten reaktiokykyinen enemmän kuin mikään muu
järjestelmä. Mahdollisia muutoksen alulle panijoita ovat kaikki yhteisön jäsenet, jotka vain ovat
markkinoiden ulottuvissa, kuten kaikkien kuuluu olla. Järjestelmän perusyksikkö on siis yksittäinen
ihminen, joka tietää omat tarpeensa ja halunsa. Hänen yllykkeensä on oma etu. Vapaat markkinat ja
niillä toimiva hintamekanismi on välittäjä ja yhdistäjä, joka kerää hintoihin tiedot kysynnästä,
tarjonnasta, raaka-aineiden hinnoista ja kiinalaisten tehdastyöläisten lakosta. Mitä
vuorovaikutteisempi maailma on, sitä enemmän markkinoihin sisältyy tietoa, ja sitä vaikeampaa
olisi minkään yksittäisen tahon hallita kaikkea tietomäärää ja ottaa huomioon kaikkia muuttuvia
tekijöitä.

2. EVOLUUTION ARVOSTELUA
2.1. Evoluution edellytykset: vapauden perustuslaki
Kirjassaan The Constitution of Liberty Hayek jatkaa kuvatun kaltaisella yksinkertaistavalla ja
puolueellisella tavalla suorittamaansa tarkastelua, jonka aloitti teoksellaan The Road to Serfdom.
Kirjalla on kuitenkin paljon ansioita, jotka nostavat sen yksisilmäisen katsantokannan yläpuolelle.
Kuten John Stuart Millin teosta On Liberty, voidaan myös Hayekin teosta pitää eräänä mahdollisena
tapana määritellä sitä tilaa, jonka vapaus toimiakseen vaatii. Tällä tarkoitetaan toisaalta samaa tilaa,
jossa spontaania kehitystä voi tapahtua, toisin sanoen, jossa vapaat markkinat hintamekanismin
kautta ohjaavat ihmisiä tekemään parhaansa sekä itselleen että muille. Adam Smithin kansojen
varallisuudessa on varsin vähän samankaltaista tutkimusta, samoin Millin tutkielma on vielä varsin
suppea, ja jättää taloudellisen toiminnan tarkastelun ulkopuolelle tuossa yhteydessä. (Mill 1991,
109).
Hayekille tärkeimpiä seikkoja on pakon puute kaikessa. Näin turvataan ihmisten vapaus. Valtion
toimintojen kohdalla ei ole niinkään kyse valtion tehtävien laajuudesta, vaan niiden vaikutuksesta
ihmisten vapauteen. Sellaiset tehtävät, jotka verotuksella tai laeilla eivät pakota ihmisiä muuttamat
käytöstään tai sopeuttamaan sitä muiden ennalta määräämiin uomiin, ovat hyväksyttäviä ja jopa
suotavia. Hayek määrittelee oikeusvaltio-periaatteen vastaavalla tavalla. Lait eivät niinkään saisi
koskea määrättyjä tekoja tai asioita, vaan yleisiä periaatteita. Lain kuuluu olla metaoikeudellinen
oppi tai poliittinen idea. Sen tarkoitus on estää ihmisten pakottaminen millään tavalla sekä antaa
heille välineet ennakoida yhteistyökumppaneidensa ja muiden ihmisten reaktioita omiin toimiinsa.
(Hayek 1990, 103, 107, 159, 206).
Nyrkkeilyottelussa on kilpailijat jaettu useaan sarjaan painonsa mukaisesti. Tämän kaltaiset tehtävät
tulisi käsittää valtion tehtäväksi myös taloudellisen toiminnan alalla. Ne ovat yksilöllisen
toimintaympäristön turvaamista kaikille, vapauden tilan luomista, eikä oikein toteutettuna tarkoita
tasapäistämistä, tai liiallista tasa-arvon puolustamista. Hayekilla on kaikesta ihmisten vapautta
koskevasta usein nurja kuva, ikään kuin kateellinen sosialisti aina tahtoisi ryöstää rikkaalta tai hyvin
toimeentulevalta hänen ansioitaan. Samoin kysymyksessä siitä, miten pakottaminen estetään, eli
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onko sosialistiset ajatukset yritysten epäsuhtaisesta valta-asemasta työläisiin nähden kysymys
vapaudesta vai tasa-arvosta. Vastaus riippuu varmasti sosialistista, mutta Marxin kritiikissä on kyse
juuri vapauden ajatuksen epäonnistumisesta. Hayekin suhtautumista kuvaa käsitys, että köyhien
asunto-ongelmat on parempi ratkaista lakkauttamalla asumistuet. Näin työläinen voi itse päättää,
minkä tasoiseen asumiseen rahansa käyttää ja mihin muihin tuotteisiin voi kulutustaan suunnata.
Nyt tilanne valitettavan monen kohdalla ei ole sellainen, että asuntoa on enää mahdollista vaihtaa,
koska seuraava vaihe onkin kodittomuus. (Hayek 1990, 93, 119, 340, 346).
Hayekin maailma on liian teoreettinen tai liian puhdas. Työtätekevien köyhien ilmiö puhuu karua
kieltä siitä, mitä dogmaattinen usko rajoitusten puutteeseen tarkoittaa. Rajoituksettomuudesta tulee
jossakin vaiheessa rajoituksia synnyttävä asia. Asia ei ole lopultakaan miten myös Mill väittää sen
olevan, että rajoituksia ei pitäisi olla taloudellisessa toiminnassa, ellei ole kyse toimista, jotka
estävät vapaan tahdonmuodostuksen (Mill 1991, 109). Kuten Hegel kirjoittaa, määrällisestä erosta
syntyy laadullinen ero. Yhden hiuksen nyppiminen päästä ei vielä synnytä mitään eroa paksuun
kuontaloon, mutta jos nyppimistä jatketaan tuntikausia, saadaan aikaan ensin laikku, ja lopulta kalju
(Hegel 1973, 77). (Ks. Juutinen 2013.)
On esitetty ajatuksia niin sanotusta kolmannesta tiestä, joka puuttuisi puhtaan liberalismin
ongelmiin kuten tasa-arvoon ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin. Kolmas tie ei vielä tarkoita
markkinoiden vapauden ulottamista sellaisille aloille, joille taloudellisella vallalla on ollut tapana
keskittyä. Kolmas tie saattaa jopa olla haitallinen pitäessään tarpeellisena sellaisia marginaalisia
muutoksia, jotka toisaalta totuttavat kansalaisia valvovaan ja huolehtivaan isoon veljeen, ja toisaalta
eivät murra vallan keskittymiä. Edelleen ne eivät vaikuta vallan keskittymisien aiheuttamaan
vääristyneeseen kilpailun suhteeseen. Kolmanneksi kolmannen tien politiikalla voidaan vääristää
kilpailua sellaisilla aloilla, joilla se muutoin on toiminutkin hyvin. Joka tapauksessa, kolmannen
tien puuttuminen on puuttumista ei vääristyneeseen kilpailuun kilpailua oikaisemalla, vaan
vääristämällä kilpailua edelleen (Kantola 2010, 106–110). Siinä mielessä kolmannen tien politiikka
ei toteuta Hayekin esittämiä vapauden periaatteen vaatimuksia, eikä toisaalta kiinnitä tarpeeksi
huomiota sellaisiin markkinoiden aloihin, jossa rajoitteet olisivat tarpeellisia vapauden
turvaamiseksi.

2.2. Tohtori Pangloss alias Hayek
Voltairen eräässä pienessä kaunokirjalliseen muotoon kirjoitetussa teoksessa, Candide, kuvaillaan
yksinkertaisen nuoren miehen koettelemuksia maailmassa, joka on kaikkein paras kaikista parhaista
maailmoista. Kirjanen on satiiri, ja arvata saattaa, että Candiden kohtalo on sangen nurja eikä
suinkaan osoita todeksi hänen vanhan ja viisaan opettajansa, Pangloksen, väitettä siitä, että maailma
on todella paras kaikista mahdollisista maailmoista. Hayekin evolutiivinen näkemys mukailee
vaarallisen paljon Pangloksen näkemystä. Nykyaikana kriittisiä teoksia, kuten Candide, on useita.
Eräs mainitsemisen arvoinen on Barbara Ehrenreichin Nälkäpalkalla (2003), joka ei sentään
onnistuisi hämmästyttämään Voltairea kauheuksillaan, mutta jonka kuuluisi antaa miettimistä
Hayekilla ja hänen liian innokkaille kannattajilleen. Kirja kertoo keskiluokkaisesta toimittajasta,
joka päättää koetella matalapalkkaisena elämistä puolen vuoden ajan USA:n eri kaupungeissa.
Tulokset ovat huonot, oikeuttavat täysin käsitteen working poor.
Spontaanin järjestyksen seurauksena syntynyt vapauden järjestelmä ei nimittäin ole ainoastaan
seuraus evoluutiosta, vaan se on myös tulevan evoluution väline. Sosiaalinen evoluution, kuten
biologinen evoluutiokin, tähtää maksimaalisen resurssien käyttöön. Hayek syyttää sosialisteja
nurinkurisesta ajattelusta: kuinka proletariaatti voi haukkua riistäjiksi samaa luokkaa, jonka ansiosta
se on ylipäätätän olemassa! Ilman kapitalismia ei koskaan olisi syntynyt näin laaja ihmiskunta, ja
edelleen, taloudellinen vapaus on vain harvoin ollut täydellistä. Kuitenkin ihmisten olot ovat
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paranemaan päin. Sammalla tavalla kuin tapahtui teollistumisen köyhille työläisille, tulee
tapahtumaan maailman nykyisille köyhille ihmiskunnan taloudellisen verkoston ulkopuolella
oleville ihmisille, mikäli he astuvat mukaan verkostoon. Varallisuus leviää, sellainen hyöty ja
hyödykkeet, joita nyt vain harvoilla on varaa ostaa, halpenevat rikkaiden ostaessa niitä ja syytäessä
rahaa tuotekehittelyyn. Lopulta tuotteet ovat kaikkien ulottuvilla. (Hayek 1988, 111; 1990, 119).
Hayek ei näe ongelmaa väliaikaisessa köyhyydessä, ei varsinaisesti sitäkään, jos ihmisille ei kaikille
taata samanlaisia edellytyksiä rikastua. Tällainen takaaminen tarkoittaisi valtion toimia, joilla valtio
riistäisi rikkailta osan heidän rikkaudestaan ja jakaisi uudelleen. Sellainen politiikka on vapauden
vastaista, ja kääntyisi lopulta myös köyhiä vastaan. Rikkaat vievät kehitystä eteenpäin tuhlaamalla,
he halventavat kehityksen tuotteiden hintoja kunnes ne lopulta yleistyvät. Siksi köyhyys ei poistu
valtion toimilla, vaan jos sitä halutaan poistaa, on se jätettävä ihmisten itsensä huoleksi. (Hayek
1988, 15; 1990, 118–120).
Hauska esimerkki evoluutiosta voisi olla Neandertaali ihmisten häviäminen maailmasta. Rodun
häviäminen ei vielä ole ollenkaan hauska asia, mutta hauskaa on, että erityisesti Eurooppalaisissa on
jopa neljä prosenttia neandertaaleilta perittyä geenistöä. Sellaiset epäsuotuisat ominaisuudet, jotka
johtivat neandertaalien häviämiseen, voivat nyt pulpahtaa esiin, vaikka ovatkin pysyneet piilevinä
aikaisemmin niin karun elämän aikana. Nyt kun elinikä on lisääntynyt, lapsikuolleisuus on
olematonta, jäävät eri geenimuunnelmat paljon suuremmalla todennäköisyydellä osaksi tulevaa
ihmiskuntaa, vaikka aikaisemmin olisivat karsiutuneet talven ja nälän tieltä. On esitetty ajatuksia
siitä, että autismin lisääntyminen johtuisi neandertaaligeeenistöstä. (Hotz 2010; BBC 2007). Oli
tämän asian laita miten hyvänsä, sen on tarkoitus osoittaa, että kaikki evoluutio ei tuota
automaattisesti parhaita tuloksia. Sen sijaan, evoluution tuottaa jokseenkin hyviä tuloksia.
Geoffrey M. Hodgson tarkastelee ongelmia evolutionistisen ajattelun yhteiskuntatieteissä
mahdollistamista sovelluksista. Ensimmäinen ongelma liittyy luonnonvalintaan ja selviytymiseen.
Hodgson kirjoittaa, että evoluutio ei voi olla pelkästään optimoivaa kehitystä, koska tällöin on aina
oltava suurta vaihtelua kilpailevien vaihtoehtojen välillä ja toisekseen, koska siihen sisältyy
jatkuvaa virheiden tuottamista. Hän näkee Hayekin suurimpana tähän liittyvänä ongelmana, että
Hayekin evoluutio ei ota huomioon rakenteiden ja järjestelmien evoluutiota (Hodgson 2003, 255).
Hayekilla evoluutio toimii tietyn järjestelmän sisällä tuottaen optimaalisen tuloksen. Hodgsonin
käsitys ei välttämättä ole aivan oikea tulkinta spontaanista järjestyksestä, kirjoittaahan Hayek
vapauden järjestelmän syntyneen juuri muiden järjestelmien joukosta.
Toinen seikka liittyy hyvien ominaisuuksien periytymiseen. Periytyvyys liittyy voimakkaasti myös
hedelmällisyyttä edistäviin geeneihin. Jonkun lajin merkittävä lisääntyminen saattaa heikentää sen
asemaa luonnossa lisääntyneen saalistuksen vuoksi. Evoluutio on siis tilannesidonnainen, lajin tai
toiminnallisen yksikön kannalta etu ei välttämättä olekaan optimaali, vaikkakin luonnon
kokonaisuuden osana se olisi toimiva. Evoluutio ei tuota valmiita vaihtoehtoja, se tuottaa aineistoa
tulevalle kehitykselle. (Hodgson 2003, 255–260).
Yleensä ei ole tapana esittää mitään varmaa ja täydellisesti todistettua väitettä luonnontieteen
metafyysisistä ongelmista, kuten miten maailma on syntynyt, miksi siitä on tullut tällainen ja mitä
maailmasta on tulossa. Luonnon syntyhistoriaa pyritään selittämään mahdollisimman vähän, ja se
onkin varminta. Paljon helpompaa on todeta, että luonnossa tapahtuva kehitys on tähän asti johtanut
alkeellisemmista organismeista monimutkaisempiin. Näin on tapahtunut ainakin yhdellä tunnetulla
planeetalla. Ei ole ensinkään varmaa, onko muun luomakunnan kannalta edullista, että ihmisiä on
niin paljon, että he jopa uhkaavat luonnon omaa järjestystä. Toisaalta ei ole sekään varmaa, etteikö
itikkalaji kokonaisuudessaan ainakin tuntuisi hyvin haitalliselta ihmislajille. Antamalla evoluution
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selittää, miksi jokin järjestelmä on hyvä ja edullinen enemmän kuin mikään muu järjestelmä, liutaan
sujuvasti metafysiikkaan, ja sitten alkaakin jo huimata ellei pidä varaansa.
Hayekille evoluutio on tapahtumaketju, joka valikoi ihmiskunnan tavoista ja käytännöistä parhaat.
Samalla tavalla kuin biologinen evoluutio tuottaa vallitseviin tilanteisiin sopeutuvia ratkaisua
luonnossa vallitsevan olosuhteiden pakon vuoksi, tuottaa vapaa kilpailu sosiaalisessa maailmassa
hyviä ratkaisuja. Vaikka ei voida sanoa, että nämä lopputulokset ovat parhaita tietyn lajin kannalta,
ja aina optimaalisia, voidaan kuitenkin todeta, että evoluutio pyrkii täyttämään maan elämällä.
Tämä on varsinaisesti myös Hayekin ajatus. Panglossilaisen tekee hänen käsityksensä se, että
sosiaalinen evoluutio ei voisi tapahtua millään muulla tavalla, kuin juuri hänen tavallaan
määritellyssä taloudellisessa järjestelmässä. (Hayek 1990, 110, 112).2
Hayekin liberalismi ei pyri oikeudenmukaisuuteen tai tasa-arvoon. Hänen ajatuksensa perustuvat
resurssien optimaaliseen käyttöön, mikä tähtää Jehovan Abrahamille antaman lupauksen
täyttymiseen – olkaa hedelmällisiä ja täyttäkää maa. Liberalistinen järjestelmä on hänen mielestään
ainoa mahdollinen järjestelmä, joka näin on tehnyt, ja joka näin tulee tekemään. Hayekin perustelut
ovat väljästi historialliseen aineistoon sidottu tarkastelu, yhtäläisyyden näkeminen evoluution ja
spontaanin järjestyksen välillä, sekä vapauden, oppimisen ja luovuuden teoreettinen tarkastelu.
(Hayek 1988, 74; 1990). (Ks. Juutinen 2013).
Hayekin catallaxyn tulkinta rinnastaa vaihtokaupan ja markkinatalouden tavalla, josta Karl Polanyin
mukaan puuttuu historiallinen todistusaineisto. Teoksessaan Suuri murros, Polanyi kirjoittaa, että
10 000 vuoden aikana suurin osa ihmiskunnasta oli markkinoiden ulkopuolella, ja että homo
economicus tai taloudellinen ihminen, rationaalinen valitsija, ilmestyi maailmaan vasta 1800luvulla. (Polanyi 1944, 96–99).
Muinaisaikojen kauppasuhteet ovatkin pitkälti olleet vaihtokauppaa kuluttajien ja välittäjien kesken.
Olennainen ero nykyiseen markkinatalouteen on siten ollut markkinoiden kattavuus, sekä erityisesti
työmarkkinoiden puute. Järjestelmässä, jossa jokainen vapaa ihminen orjia lukuun ottamatta on itse
jossakin määrin kapitalisti, joka itse asettaa pääomalleen eli työlle arvon, ja vaihtaa sitä suolaan, ei
juuri ole yhtäläisyyttä nykyaikaiseen kapitalismiin, muuten kuin ehkä juuri orjakauppaa koskevan
kysymyksen osalta. Näyttää siis siltä, että vaihtokaupan kehitys markkinatalouteen on myös
johtanut sellaiseen laadulliseen eroon, joka tekee monelta osin tyhjäksi vaihtokaupan spontaania
verkostoitumista koskevat hyödyt sovellettuna moderniin maailmaan. Ehkä paras kuvaus Hayekin
historian tulkinnan harhoista on Marxin teoksessa Pääoma.
Seuraavassa alaluvussa käsittelen suppeasti Hayekin käsitykset kyseenalaistavia seikkoja. Kritiikki
vain hipaisee Hayekin historian tulkintaa, evolutuutioteorian analyysia, sekä vapauden, oppimisen
ja luovuuden välistä suhdetta edistykseen ja kehitykseen. Sen sijaan kritiikin painopiste on
markkinoiden asymmterioissa, toisin sanoen, siinä viitekehyksessä, jonka pitäisi edistää vapautta ja

2

Tässä esseessä tekemäni ulkinta on sikäli humoristinen, eikä aivan paikkaansa pitävä, että Panglosin ja Hayekin
käsityksiä ei oikeastaan voi verrata keskenään. Panglos näkee kaikessa Jumalallisen Kaitselmuksen käden, joka
ohjaa kaikkia asioita aina parhaan mukaan. Syyttömä hirressä roikkuvakin voisi Panglosin mielestä olla vain
kiitollinen tilastaan. Hayek ei sentään tee tällaisia väitteitä. Itse asiassa, Hayek ja muut Mont Pelerin seuran jäsenet
(esim. Ludwig von Mises ja Karl Popper), olivat yhtä mieltä siitä, että universaaleja totuuksia ei voida määrittää,
mutta sen sijaan yksilön valinnat voidaan. Heidän mielestään normatiivinen teora on sikäli puppua, että se olettaa
jotakin jostakin, joka on yksin henkilökohtaisten olettamusten varassa. Sen sijaan yksilön valinnat antavat meille
havaintoihin perustuvaa tietoa, jonka huomion varaan tietoteoria tulee rakentaa. Siksi Hayekin spontaania järjestystä
ja laajemmin uusliberaalia tietoteoriaa ei varsinaisesti voisi pitää Panglossilaisena käsityksenä (ks. Whitman 2004,
161). (Juutinen 2013.)
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valinnan mahdollisuuksien moninkertaistumista, mutta joka erityisesti marxilaisesta näkökulmasta
tukahduttaa vapauden. Esseen tarkastelu jää siten varsin puutteelliseksi.

2.3. Markkinoiden asymmetriat
Valkoisen miehen taakan taustalla oli evolutiivinen käsitys valkoisen rodun etevämmyydestä ja siitä
seuraavasta velvollisuudesta johtaa muita rotuja. Nyt Vanhasen tutkimukset ovat kumonneet tämän
näkemyksen: johtoasema kuuluukin aasialaiselle rodulle (Vanhanen 2010, 93–104).
Todellisuudessa luonnonvalinta ei tuota parhaita selviytyjiä, vaan sopivia yksilöitä luonnon
kokonaisuutta ajatellen. Tällä tavalla ajatellen liberalistinen järjestys ei ainakaan ole evoluution
onnistuneita tuloksia, vaan tulee pian törmäämään seinään, ei luonnon varojen loppumiseen ja
ympäristön saasteisiin. Kapitalistinen kulutuskulttuuri on osa kansainvälisen talousjärjestelmän
sivutuotteita, jotka pakottavat arvioimaan uudelleen monia liberalistisen tuotannon ja kysynnän
periaatteita. Hayekin yhteydessä on turha edes puuttua eriarvostavaan kehitykseen esimerkiksi
kaupan vapauttamisessa rikkaiden ja köyhien valtioiden välille. Tällöin sopivampia ovat
luonnollisesti jo suotuosissa olosuhteissa jo kehittyneet yritykset, eikä kilpailevan kehitysmaan
yrityskenttä koskaan pääse kasvamaan kilpailun paineessa. (Hayek 1990, 297, 300).
Vaikka eriarvoisuus onkin kokonaisuuden kannalta toisarvoinen seikka, eivät eriarvoisuutta
kuvaavat esimerkit kuitenkaan ole seurausta edes Hayekin spontaanista logiikasta. Spontaanin
järjestyksen kuvauksessa Hayek käyttää paljon sellaista kieltä, joka tuo mieleen Smithiläisen
kaupan vapauden ajattelun. Hän viittaa paikoin John Stuart Milliin, joka kuten Smith, oli
voimakkaasti yksilön kannalla (Mill 1991, 108). Spontaanissa järjestyksessä, kuten vapailla
markkinoilla toimivan hintamekanismin ja ihmisten oman edun tavoittelun järjestelmässä
muutenkin, on kaikkein olennaisinta juuri tuo yksilön vapaus. Yksilön vapauteen ja
mahdollisuuteen toteuttaa omia tavoitteitaan ilman toisten asettamia rajoitteita perustuu
markkinoiden ja hintamekanismin toiminta. Markkinat menettävät asteittain vapauttaan, samoin
markkinatalous perustelujaan, kun yrityskoko kasvaa, kun työläinen eriytyy yksityisestä yrittäjästä.
Jos kohta omaisuuden kasaantumiselle ja suurille skaalatuotoille on olemassa omat perustelunsa,
eivät ne varsinaisesti liikuta itse hintamekanismin logiikkaa. Siinä atomiset toimijat muodostavat
markkinat, joissa hinnat eivät ole kenenkään yksityisen toimijan painostettavissa. (Smith 1933, 18,
22, 515). Mikäli hintamekanismi olisi varmasti yhteisön kannalta edullinen, mitä se on ilman
minkäänlaista painostusta, siis vapauden tilassa, on saman mekanismin toteuduttava myös muilla
markkinoilla.
Tärkeä toinen markkina-alue onkin työmarkkinat. Työmarkkinat eivät ole vapaita, työpalkat eivät
toteuta atomistista kilpailun lakia, eli spontaania järjestystä, ellei kukin työpalkasta kilpaileva ja
kukin työpalkkaa myyvä yksin voi olla vaikuttamatta yleiseen hintatasoon. Edelleen, samalla tavalla
kuin Mont Pelerin jäsenistä ainakin Friedman ja Hayek vastustavat ammattiliittoja, tulisi heidän
vastustaa rahan liittoja (Hayek 1990, 120, 282). Jos mukaillaan Ludwig von Miseksen oivallista
lausumaa markkinoista, että niillä toteutuu täydellinen demokratia, koska jokainen ööre vastaa yhtä
ääntä, on aivan ymmärrettävää, että jos öörejä on suhteettoman paljon toisilla, ja suhteettoman
vähän muilla, ei enää olekaan kyse demokratiasta tai vapaudesta (Mises 1957, 10, 17). Tällaiset
ajatusketjut jäävät kokonaan uupumaan Hayekin esittämistä perusteluista, vaikka niitä klassisen
koulukunnan piirissä onkin esitetty. Esimerkkinä seuraavat lainaukset Adam Smithiltä ja John
Lockelta:
Sangen osuvasti on sanottu, ettei suurkauppias välttämättä ole minkään erikoisen maan
kansalainen. Hänelle on suuressa määrin yhdentekevää, miltä paikkakunnalta käsin hän käy
kauppaansa; ja sangen mitätön tyytymättömyyden tunne voi saada hänet siirtämään pääomansa ja
samalla koko sen kannattaman liiketoiminnan maasta toiseen. Ei minkään osan siitä voida sanoa
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kuuluvan mihinkään erikoiseen maahan, kunnes se on ikään kuin hajotettu tämän maan yli joko
rakennusten tai pysyvän maanparannusten muodossa (Smith 1933, 516).
Sama luonnollinen laki, joka antaa meille tällä tavalla omaisuutta, myös rajoittaa tuota
omaisuutta…Kuka tahansa voi määrätä työllään omaisuudekseen niin paljon kuin pystyy ennen
pilaantumista käyttämään hyödyksi elämäänsä (Locke 1995, 70).
Markkinoiden puutteelliseen kykyyn toteuttaa Hayekin teorian niin tarpeellista vapautta ovat
huomanneet sosialistiset kirjoittajat. Näin onkin muodostunut aivan vastakkaisia näkemyksiä
evoluutiosta, mikä sinänsä on aivan luonnollista evolutionistista kehitystä. Luonnotonta olisikin,
että kaikki olisivat samaa mieltä. Sosialistinen kritiikki kohdistuu erityisesti vääristymiin
työmarkkinoilla. Marxin mukaan työmarkkinoilla ei ole vapaudesta tietoakaan. Pakottamalla
työläisen myymään työtään ja erottamalla palkan työn tuloksesta, kykenee työn teettäjä
vaikuttamaan palkansaajien ja kuluttajien väliseen suhteeseen. Vaikutus on luonteeltaan
välittämistä, Marx nimittää sitä riistämiseksi. (Marx 1974, 518, 519). Välittämisestä hyvä esimerkki
voisi olla tukkutavaroiden välitys. Jossakin halvassa Aasian tehtaassa tuotettu merkkituote
valmistetaan erittäin halvalla, myydään tukkuun, jonka omistajat saavat suuria voittoja pelkästään
sillä, että tuottajien ja kuluttajien välillä vallitsee valtava elintaso kuilu. Aasiassa tuotetaan, koska
siellä on halvempaa, ihmiset elävät lyhempään, syövät ja asuvat huonommin, he saavat vähemmän
palkkaa. Kun heidän tuotteensa myydään parempaa palkkaa saaville kuluttajille rikkaiden maiden
rikkaiden asukkaiden keskuuteen, syntyy valtavia voittoja, jotka ovat tuotteen alkuperäiseen arvoon
nähden moninkertaisia. Esimerkiksi kahvin viljelijöiden saaman korvauksen suhde tuontihintaan on
yhden suhde 20 (Chossudovsky 2004, 103, 107).
Marx puuttuu kritiikillään tämän kaltaisiin seikkoihin. Hayek vastustaa kritiikkiä kehottamalla
Aasian köyhiä työläisiä kiitollisuuteen, kun ovat saanet syntyä tekemään töitä halvalla, tai
paremmin ilmaistuna, kun saavat olla olemassa. Hayek voi olla oikeassa siinä, mitä tulee
suunnittelutalouden ongelmiin, mutta Marx näyttäisi yhtä hyvin olevan oikeassa siinä, mitä tulee
kapitalistisen yrityksen riistomahdollisuuteen. Hayekin ansio on Smithin Kansojen varallisuudessa
esitettyjen ajatusten tarkentaminen ja lisäkehittely. On vaikeata kerätä ja hallita tietoa siten että se
tyydyttäisi jokaisen ihmisen yksilöllistä halua alati muuttuvissa tilanteissa siten, että hallittaisiin
miljoonia ihmisiä koskevia päätöksiä samanaikaisesti. Parhaimmallekin supertietokoneella tämä
olisi vaikeaa, eikä tyydyttäisi ketään. Näyttää vain siltä, että Hayekin esittämä tilanne on aivan yhtä
utopistinen, kuin vaikka Owenin sosialistinen utopia (Held 1987, 113). Kuriositeettina voi tietysti
ottaa esille vuosikymmeniä kauppasaarrosta kärsineen Kuuban, jossa suunnitelmataloudestakin
huolimatta on yhtä korkea elinikinä kuin Pohjois-Euroopassa.
Hayekin kritiikki sosialistista suunnitelmataloutta kohtaan ei lainkaan pureudu Marxin painavampaa
kansantaloudellista tutkimusta kohtaan. Se puuttuu hänen ajatustensa utopistisiin osiin, ei vankkaan
tutkimukseen perustuvaan analyysiin. Tämä on usein virhe, jota harrastetaan sosialistisissa ja
liberalistisissa leireissä vastapuolten ajatuksista. Suunnitelmataloudella ei ole mitään tekemistä sen
kanssa, että vapaiden markkinoiden tulisi toteutua vapaasti rajoituksetta myös työmarkkinoiden
alueella siten, että ei syntyisi voimakkaita yksittäisiä vaikuttajia, näitä Karl Marxin ja Adam
Smithin yhdessä moittimia kapitalisteja. Hayekin mielestä monopolit tai suuret yritykset eivät ole
suuri ongelma, koska ne ovat julkisen tarkkailun kohteena, kuluttajista ja maksajista riippuvaisia
(Hayek 1995, 199).

3. JOHTOPÄÄTÖKSET
Hayekia voi luonnehtia vapauden kirjailijaksi. Hän puolustaa yksilön vapautta toteuttaa omia
etujaan ilman muiden asettamia rajoituksia. Hänestä valtion tärkeimmät tehtävät ovat luoda tila
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ihmisten vapaalle toiminnalle, mikä tapahtuu pääsääntöisesti perustuslain ja vallan jakamisen
kautta. Vallan jakaminen tarkoittaa esimerkiksi sellaisia federalistista valtion hallintoa. Hayek on
myös evolutionistinen kirjailija. Hänen mielestään vapauden järjestelmä on sellainen, jossa
evoluutio parhaiten voi tapahtua. Evoluutio puolestaan on hänelle sellainen asia, joka nostaa parhaat
asiat esille. Parhaat ja edistyksellisimmät asiat tarkoittavat edistyksellisyyttä kokonaisuuden
kannalta. Tällöin yksittäisten toimijoiden kokemat ongelmat eivät ole tärkeitä, eikä niihin saa
puuttua sosiaalipoliittisilla toimilla. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on lyhytnäköistä
oikeudenmukaisuutta, joka saattaisi vaarantaa koko ihmiskunnan olemassaolon niin runsaana kuin
sen tunnemme, tai jopa johtaa sen tuhoon totalitarististen järjestelmien kautta.
Mielenkiintoista voisi olla Polanyin täysin päinvastainen väite, että kapitalistinen järjestelmä on
luonteeltaan epädemokraattinen ja tukee totalitarististen järjestelmien syntymistä (Polanyi 2002,
260, 285). Kuten monen muunkin yhteiskuntatieteiden tutkimuskohteen osalta, käsityksiä on usein
yhtä paljon puolesta ja vastaan, yleensä vieläpä perusteltuja käsityksiä. Nyt nämä jyrkät erot
ajattelussa on helppo johtaa eroaviin käsityksiin siitä, mitä tarkoittaa markkinoiden vapaus, millä
kaikilla markkinoilla vapauden tulisi toimia, ja miten tuo vapaus kullakin markkina-alueella
tulkitaan. Polttopisteessä on työn omistaminen ja sen myyminen. Hayekin catallaxy näyttää
lähentelevän vaihtokauppaan perustuvaa ajatusta markkinoista tilana, jossa kaikki tai melkein
kaikki osan ottajat ovat suvereeneja toimijoita. Monet muut puolestaan kieltävät tällaisen tilan
olemmasolon jopa väittäen, että täysin vapaa järjestelmä johtaa ei suinkaan kohti kaikkien täyttä
suvereeniutta vaan kohti tyrannimaista taloudellisen vallan käyttöä.
Esseessä huomattiin, että ensinnäkin Hayekin käsitys evoluutiosta ei ole läheskään kiistämätön.
Huomattiin, kuinka tärkeää on määritellä käytetyt käsitteet, jotta niistä ei syntyisi omituisia
johtopäätöksiä, kuten Voltairen kertomus tohtori Panglossesta osoittaa. Edelleen huomattiin, että
vaikka pidättäydyttäisiinkin vain markkinoiden vapauden Smithiltä perityissä perusteissa ilman
deterministisiä ulottuvuuksia, ei ole mahdollista hyväksyä Hayekin johtopäätöksiä. Ongelmana on
se, että teorian ja todellisuuden välinen kuilu on liian syvä. Kuilun olemassa olosta on puhunut
esimerkiksi Marx, mutta sen voi osoittaa aivan loogisesti vallan kasaantumisen tai eliittien
analyysilla. Vapaus ja vapaat markkinat toimivat rajoitteettomassa tilassa. Jotta voidaan saavuttaa
suurin mahdollinen vapauden aste, on kuitenkin asetettava rajoituksia, ei ainoastaan valtion toimille,
joille ehkäistään massojen ylivalta ja painostus, vaan myös suhteettoman suurille taloudellisen
vallan keskittymille. Huomattiin lisäksi, että Hayekin teoksista heijastuu liiankin optimistinen usko
markkinoiden tehoon ja rajoituksettomuuteen.
Toisaalta esseessä nähtiin myös, että Hayekin esittämä kritiikki suunnitelmataloutta kohtaan,
perustelut spontaanista tahdonmuodostuksesta ja informaation hallinta juuri markkinoiden tai
vapauden järjestelmän avulla ovat sangen kestäviä. Suurimmaksi ongelmaksi näyttääkin lopulta
nousevan, että catallaxy on olemassa vain paperilla, ei todellisessa maailmassa, ja että
ummistamalla silmät sosialistista kritiikkiä kohtaan ei catallaxya koskaan edes tulla saavuttamaan.
Tässä esseessä ei siten pystytty hylkäämän Hayekin spontaanin teorian taustalla olevaa tietoteoriaa.
Pystyttiin vain osoittamaan ristiriita todellisuuden ja teorian välillä, sekä antamaan viitteitä siitä,
että spontaanissa teoriassa on onglemia. Nämä ongelmat kärjistyvät, kun otetaan huomioon teorian
merkitys nykyisessä talouspolitiikassa (ks. Gill 2011; Juutinen 2013).3

3

Hayekin teoriaa on käsitelty laajemmasta näkökulmasta pro-gradu tutkielmassani (Juutinen 2013).
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POLVOS31 ja POLVOS33 – kevät 2013:
Musiikkia massoille? Vuosien 1968–1975
populaarimusiikki yhteiskuntatieteilijöiden silmin

Timo Mikkolainen
1. Johdanto
Erään kirjan mukaan alussa oli sana1. Mikä parasta, täyttyi siinä samalla tärkeä edellytys musiikiksi
tulkittavien ääniyhdistelmien luomiselle. Orgaanisella musiikilla oli nimittäin mitä ilmeisimmin
keskeinen sija jo varhaisten ihmisten elämässä, vaikka tuolta ajalta ei tietenkään ole säilynyt
yhtäkään taidepoliittista kannanottoa nykyisille tutkijoille arvioitavaksi2. Se sen sijaan jo tiedetään,
että antiikin Kreikassa aihe jo puhutti, kuten tutkimuksessa toisaalla esiintyvä Platon osoittaa.
Näistä ajoista siirryn kuitenkin aina viime vuosituhannelle, 1900-luvun jälkimmäiselle puoliskolle,
ja erityisesti silloin tehtyyn populaarimusiikkiin. Matkatovereinani kulkevat niin muusikot kuin
heitä vuoroin moitiskelevat ja vuoroin ymmärtävät yhteiskuntatieteilijät ja muut alan diletantit.
Päätavoitteenani on saavuttaa ymmärrys – tai päästä ainakin niin lähelle ymmärrystä kuin tämä noin
kolmenkymmenen sivun mittainen nippu sallii – vuosien 1968–1975 englantilaisen ja
amerikkalaisen populaarimusiikin poliittisesta ulottuvuudesta. Käytännössä tämä tapahtuu
tekemällä diskurssianalyysi tuon ajan vallankumousta käsittelevistä sanoituksista. Vallankumous
päätyi laulujen arvioinnin teemaksi juuri termiin sisältyvän voimakkaan latauksen vuoksi. Vaikka
tuota sanaa käytetään etenkin nykyään monissa merkityksissä, on sen poliittinen painoarvo
kuitenkin valtava. Samalla sovellan 1900-luvun merkittävimpien marxilaisvaikutteisten
kulttuuritutkijoiden, kuten Frankfurtin ja Birminghamin koulukuntien, käsityksiä teksteistä
tekemiini löydöksiin. Toiveenani on aikaansaada sujuva vuoropuhelu näiden tahojen välille. Koska
eräät esiteltävät kulttuuritutkijat arvioivat musiikkiteoksia myös laajemmin, ei tämäkään tutkimus
rajoitu ainoastaan lyriikoiden analysointiin, vaan pyrin sen lisäksi myös hahmottamaan hieman
populaarikulttuurin kokonaiskuvaa.
Miksi juuri tuo ajanrajaus ja aineisto? 1960-luvun lopulle ajoittuvat sekä populaarimusiikin murros
että maailmanpoliittinen kuohunta, jotka yhdessä tekevät tuon ajan yhteiskuntatieteellisesti hyvin
kiinnostavaksi. Jotenkin kuvaavaa on, että niinkin epäpoliittinen hahmo kuin The Rolling Stonesin
Keith Richards oli tekemisissä vallankumouksellisten piirien kanssa tuolloin. Näistä radikaaleista
hän kertoo irtautuneensa kuitenkin jo melko nopeasti päätyen lopulta pelkkään tarkkailijan rooliin.3
Kymmenisen vuotta myöhemmin hän pitikin politiikkaa rumana sanana, mikä ”on ainoastaan

1
2
3

Joh. 1:1
McNeill & McNeill 2011, 46
Richards 2010, 227, 255
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poliitikkojen syytä, koska he ovat rumia ihmisiä”4. Aiemmin hänen sukupolvensa – tai ainakin osa
siitä – otti vielä vaikuttamisen musiikin kautta tosissaan. Juuri siksi aihe kiinnostaa vieläkin.

2. Asian metodologinen puoli
”Olen rockmuusikko. Ansaitsen ne rahat, jotka pystyn rockin soittamisella. Jos kysyy minulta työni
poliittisesta sisällöstä on kenties sama kuin kysyisi prostituoidulta seksin poliittista sisältöä.
Tavallaan hän on ilmeinen asiantuntija, toisaalta taas viimeinen mahdollinen henkilö antamaan
luotettavaa ja rehellistä, tai edes käyttökelpoista, mielipidettä asiasta. Teitä on varoitettu.”5
Näin englantilainen muusikko Robert Wyatt alustuksessaan ”Laulu ottaa kantaa” -seminaariin
vuonna 1981. Musiikin poliittisen sisällön määrittäminen ei aina ole helppoa, minkä myös Wyatt sai
aikoinaan tuta hänen laulujen päädyttyä muun muassa Yhdysvaltojen propagandaa välittäneen
Voice of America -radiokanavan soittolistalle. Kommunistina hän ei tietenkään pitänyt tätä
toivottavana julkisuutena.6 Toivottavasti tämä työ onnistuukin arvioissaan kyseisen radiokanavan
laaduntarkkailua paremmin. Analysoitaessa laulujen lyriikoita on joka tapauksessa syytä ottaa
tosissaan nämä Wyattin varoituksen sanat, vaikka ei kenties täysin hyväksyisikään esimerkiksi
väitettä muusikon ja prostituoidun professioiden samankaltaisuudesta. Tekstin tekijä ei aina ole
luotettavin taho käsittelemään omia töitänsä, etenkin ajallinen etäisyys kasvattaa revisionistisen
tarkastelun mahdollisuutta. Avuksi tähän ongelmaan saamme diskurssianalyysin.
Diskurssilla, tai vaihtoehtoisella nimityksellä tulkintarepertuaarilla, tarkoitetaan tässä
tutkimuksellisessa yhteydessä erilaisia sisällöltään riittävän yhtenäisiä tapoja käyttää kieltä, kuten
esimerkiksi tietynlaisia sanontatapoja ja käsite- tai asiakokonaisuuksia7. Tämä erottaa sanan
arkisemmasta ja epämääräisemmästä käyttötarkoituksestaan, jossa diskurssiksi tavataan kutsua
melkein mitä vain kielenkäyttötilannetta8. Diskurssianalyyttinen lähestymistapa tarkastelee
kohteitaan – kuten tässä yhteydessä laulutekstejä – niiden itsensä vuoksi, jolloin huomio on itse
diskurssissa, sen organisoimistavassa ja käyttötarkoituksessa. Teksti puhuu siis omasta puolestaan
ja on siten, ainakin analyysin ajaksi, erotettu tekijästään. Näin estymme suistumasta Wyattin
kuvaamaan taiteilijain selitysten sudenkuoppaan. Tekstien tehtävänä ei diskurssianalyysissä nähdä
kohteensa kuvaamista, vaan kieli sitä vastoin toimii erilaisten sosiaalisen todellisuuden versioiden
rakentajana.9 Tässä tarkastelussa kieli ei siis heijasta suoraan yhteiskunnallisia realiteetteja, kuten
myös marxilainen tutkija Raymond Williams varsin epämarxilaisesti asian näkee10. Samalla nämä
teksteissä konstruoidut diskurssit tulevat tuottaneeksi esittämänsä ilmiön – tämän tutkimuksen
tapauksessa aiemmin tyhjä vallankumouksen käsite saa näin sisältönsä populaarimusiikin
diskurssien kautta11.
Terminä diskurssianalyysi on sangen väljä ja monimerkityksinen. Tarkemmin erittelemättä koko
sana on oikeastaan lähes yhtä merkityksetön kuin vallankumouksen käsite. Tämä jättää tietenkin
tutkijan tehtäväksi määritellä tarkoin, miten hän kyseisen metodin käsittää. Arja Jokinen ja Kirsi
Juhila tarjoavat oivat työkalut diskurssianalyysin ymmärtämiseen. He esittävät alan
perusteoksessaan Diskurssianalyysi liikkeessä tutkimuksessa käytettävät vaihtoehtoiset painotukset
neljänä janan muotoisena ulottuvuusparina, jotka ovat: tilanteisuus – kulttuurinen jatkumo,
4
5
6
7
8
9
10
11

Rolling Stone 12.11.1981 ”Love Wears a White Stetson. Keith Richards. The Rolling Stone Interview”
Soundi 12/1981, ”Robert Wyatt, esitelmöitsijä. Maailmanpolitiikan arkipäivää”
Allmusic 2013, ”Robert Wyatt – Old Rottenhat”
Eskola & Suoranta 2008, 198
Jokinen, Juhila & Suoninen 2000, 27
Eskola & Suoranta 2008, 196
Williams 1988, 115
Talja 1998, 19
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merkitykset – merkitysten tuottamisen tavat, retorisuus – responsiivisuus ja kriittisyys –
analyyttisyys. Koska nämä vaihtoehtoiset tutkimusotteet nähdään janana, voidaan sopiva painotus
valita mistä tahansa kohtaa parin ääripäiden väliltä. Tämä positio saattaa jopa vaihdella saman
tutkimuksen eri vaiheissa.12 Tärkeintä tietenkin on, että sekä tutkija että tutkimuksen mahdollinen
lukija ovat samassa ymmärryksessä siitä, miten saavutetut johtopäätökset ovat syntyneet.
Minkälaista diskurssianalyysin lajia tämä työ siis edustaa? Tutkimukseni painottuu selvästi
kulttuurisen jatkumon käsittelyyn, onhan sen tarkoituksena kuvatulle aikakaudelle ominaisten
populaarimusiikin diskurssien selvittäminen. Toisella janalla keskityn annettujen merkitysten
tutkimiseen. Huomio on tekstien merkityksissä itsessään, ei niiden tuottamistavoissa. Lyriikoiden
analysointi tekee tutkimuksesta väistämättä jyrkästi retorisuuteen painottuvaa, responsiivinen
tarkasteluhan vaatisi välittömässä ajassa käytävän keskustelun tutkimista, jollaiseen eivät
laulutekstit tietenkään taivu. Viimeisellä janalla asetun kriittisyyden ja analyyttisyyden ääripäiden
puoliväliin. Kriittistä tarkastelua edustaa ennakko-oletus ”vallankumouksen” esiintymisestä valitun
ajanjakson teksteissä – ilman tuota ennakointia olisi tuskin koko tutkimusta edes syntynyt. Toisaalta
tutkimus välttää kaikenlaista moralisointia, eikä se esimerkiksi tarjoa normatiivisia suosituksia tai
esitä emansipatorisia päämääriä.
Tämä tutkimus ei puolusta – tai vastusta – sen enempää Maon kulttuurivallankumousta kuin Pelle
Miljoonan vallankumousta kulttuuriin, count me out/in. Myöskään se ei siis myöhemmin esiteltävän
Frankfurtin koulukunnan tavoin tarjoa suosituksia oikeanlaisen musiikkiteoksen tekemiseen.
Tutkimusotettani voi siten kutsua kohdettansa ymmärtäväksi. Käytännössä tämä lähestymistapa
tarkoittaa keskittymistä toimijoiden omiin näkökulmiin ja niiden mahdollisiin perusteluihin.13 On
huomautettu, että tietyissä tapauksissa tällä tavoin asennoituva tutkija saattaa kohdata eettisiä
ongelmia: tuskin kaikkia kuviteltavissa olevia aiheita voidaankaan lähestyä edes
tutkimusmetodologisella ymmärtämyksellä14? Esimerkiksi toisaalla tekstissä vilahtavaan Charles
Mansoniin olisi hyvin vaikeata näin suhtautua. Vielä eettisiä rajoitteita voimakkaampia voivat
tällaisille tutkimuksille kuitenkin olla poliittiset rajoitteet. Vallankumoukseen liittyvän eituomitsevan tutkimuksen tekeminen olisi esimerkiksi 1920- ja 1930-lukujen Suomessa saattanut
koitua tekijälleen hyvinkin kohtalokkaaksi, ainakin hänen akateemisen tulevaisuutensa kannalta
(miten lie tänään?). Vastaavasti saman ajan neuvostoliittolaisen kollegan olisi ollut varsin vaikeata
kirjoittaa ainakaan lokakuun vallankumousta vastustavia tekstejä.
Ymmärrystä ei kuitenkaan kannata nähdä kritiikin esteenä, vaan ennemminkin sen ehtona. Johan
Forsnäs kirjoittaa Paul Ricoeuria mukaillen: ”Vasta kun on kyennyt ymmärtämään jotakin tekstiä,
alakulttuuria tai diskurssia astumalla sen symbolisiin merkitysverkkoihin, siitä voi kehittää
tehokasta kritiikkiä. Jos eräät tutkimukset näyttävät epäkriittisiltä, tämä johtuu siitä, että niissä
ymmärretään pikemminkin liian vähän kuin liian paljon”15 Vaikka tämä työ ei asennoidu
kohteeseensa normatiivisella kriittisyydellä, saattaa se siis – parhaassa tapauksessa, tai ainakin
tekijänsä mielikuvituksessa – tarjota myös avaimia toisenlaisen lähestymistavan valitseville
tutkijoille.
Jo aiemmin mainitun Raymond Williamsin ohella peilailen aineistoani useiden muidenkin
marxilaisten tai marxilaisvaikutteisten kulttuuritutkijoiden näkemyksiin, ovathan he jo
lähtökohtaisestikin erityisen kiinnostuneita kulttuurin roolista yhteiskunnallisessa muutoksessa.
Tutkijoista ääneen pääsevät lähinnä 1900-luvun merkittävimpien saksalaisten, ranskalaisten ja
englantilaisten koulukuntien edustajat, joiden ohella huomioin myös Suomessa käytyä
12
13
14
15

Jokinen, Juhila & Suoninen 1999, 55
Raatikainen 2004, 86–87
Eskola & Suoranta 2008, 202
Forsnäs 1998, 28
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aikalaiskeskustelua – maammehan kuului jo tuolloin melko tiiviisti ”läntiseen”
(populaari)kulttuuripiiriin. Näin muodostuu, ainakin ennalta ajatellen, varsin epätodennäköinen
vuoropuhelu vasemmistoälymystön ja 1960- ja 1970-lukujen artistien välille. Robert Wyattin
varoituksesta huolimatta katson parhaaksi antaa laulutekstien tekijöille, tarkkaa harkintaa käyttäen,
myös muutamia töitään taustoittavia puheenvuoroja. Syynä tähän ovat ajan tuomat kulttuurilliset
erot: tässä ajassa nuo sanoitukset eivät kontekstistaan täysin irrotettuina välttämättä merkitse 1960luvun jälkeen syntyneille yhtään mitään.
Käytetty aineisto on rajattu ajallisesti koskemaan vuosina 1968–1975 levytettyjä lauluja, toisin
sanoen ne sijoittuvat maailmanpoliittisesti tuon ”hullun vuoden” ja Vietnamin sodan viimeisen
vuoden väliselle ajalle. Populaarimusiikin vaiheiden kannalta tämä merkitsee punk-ilmiön
jättämistä tarkastelun ulkopuolelle. Tämä rajaus oli välttämätöntä tehdä, jotta materiaali olisi
pysynyt määrältään vielä käsiteltävyyden rajoissa. Maantieteellisesti rajasin aineiston käsittämään
vain brittiläis-angloamerikkalaista populaarimusiikkia, niin mielenkiintoista kuin olisikin ollut ottaa
mukaan myös esimerkiksi ajankohdan ranskalaista, italialaista tai saksalaista musiikkia. Tärkein syy
tähän on sama kuin edellä, aineiston määrän pitäminen kohtuullisena. Toiseksi, puutteellinen
kielitaito olisi merkittävästi hidastanut näiden tekstien analysointia. Tyhjentävää kuvaa en tietenkin
pyri käyttämästäni laajasta materiaalista tässä edes antamaan, sellaisen aika saattaa koittaa
myöhemmin, huomattavasti laajemmassa tarkastelussa. Nyt tyydyn esittämään tärkeimmät ja
yleisimmät diskurssit kvalitatiivisen tutkimusprosessin saturaatiopisteen niiden osalta saavutettuani.

3. Keskeinen käsitteistö
K. R. Brotherus toteaa vuoden 1924 Valtiotieteiden käsikirjassa vallankumouksen merkitsevän
”voimassaolevan valtiosäännön oikeudenvastaista ja väkivaltaista muuttamista”. Tällainen toiminta
muodostaisi vastakohdan lailliselle järjestykselle ja olisi siten lähtökohtaisesti normatiivisesti
tuomittavaa. ”Määrätyissä” olosuhteissa valta olisi tosin kumottavissa, mutta silloinkin vain tiukasti
ylhäältä käsin toteutettuna ja tuotantosuhteita muuttamatta.16 Toisin sanoen Ranskan vuoden 1789
vallankumous saattoi olla tässä katsannossa legitiimi tapaus, mitä Venäjän lokakuun vallankumous
ei missään nimessä ollut. Nämähän ovat ne kaksi viime vuosisatojen kenties tunnetuinta valtiollisen
tason kumousta. Sama ero mainittujen tapahtumien tulkinnoissa näkyy yhä tänäkin päivänä.
Ranskan vallankumouksen tunnetuin iskulause Liberté, égalité, fraternité (vapaus, tasa-arvo,
veljeys) komeilee vielä toistaiseksi käytössä olevan yhteisvaluuttamme kolikossa. Vuoden 1789
tapahtumat ovat siten läsnä elämässämme sekä arvokkaan juhlallisesti että arkisen kouriintuvasti.
Toisin on vuoden 1917 Venäjän vallankumouksen laita, joka on kokenut historiallispoliittisen
amnesian esimerkiksi suomalaisen vasemmiston keskuudessa: vuonna 1990 perustettu
Vasemmistoliitto vaihtoi kansandemokraattisen edeltäjänsä arvostaman venäläisen kumouksen
ranskalaiseen malliin kuvatessaan historiallisia juuriaan17.
Taustana tuolle uudenaikaisen vasemmiston muistinhallinnalle ovat tietenkin itäisen Euroopan
vuonna 1989 alkaneet poliittiset mullistukset. Jotakin on niiden myötä kadonnut – tai kadotettu.
Sosiologi Risto Alapuron mukaan koko vallankumouksen termi koki tuolloin oman
”kumouksensa”: enää se ei tarkoittaisi johonkin aivan uudenlaiseen yhteiskuntamalliin siirtymistä,
kuten vielä modernilla ajalla käsitettiin. Vuoden 1989 kumoukset merkitsivät nimenomaan paluuta
aiemmin koettuun järjestelmään – josta ei postmodernin tulkinnan mukaan ole puolestaan enää
paluuta modernin aikakauden hairahduksena pidettävään ennestään tuntemattomien
yhteiskuntamallien etsintään. Siten myös koko sanan merkitys on muuttunut: postmodernissa
käytössä vallankumous voi viitata esimerkiksi Che Guevaran kuvalla mainostettavaan Revolution16
17

Brotherus 1924, 319–321
Paastela 2006, 94
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suksimerkkiin tai vaikkapa tässä työssä esiintyvään urheilujalkineeseen.18 Koska nyt käsittelen
enimmäkseen 1960- ja 1970-lukuja, näitä nykykatsannossa tunkkaisen moderneja, joudun tekemään
väliaikaisen paluun myös tuon ajan termistöön.
Vallankumouksen merkitys on siis ollut alati liikkeessä. Päästäksemme alkuun täytyy siksi ensin
tarkoin määrittää ehdot sille, miten tämä tutkimus ymmärtää tuon käsitteen. Alapuro soveltaa tähän
Quentin Skinnerin kehittämää käsitemallia, jonka hän muokkasi tähän aiheeseen sopivaksi
liittämällä siihen seuraavat toisiinsa vaikuttavat ulottuvuudet:
1. ”Mikä on vallankumous?”, eli minkä kriteerien tulee täyttyä, jotta sanaa voidaan käyttää
2. ”Onko tämä tapahtuma vallankumous vai ei?”, eli täyttyvätkö kohdan 1. kriteerit
3. ”Onko vallankumous hyvä vai paha asia?”, eli normatiivinen tarkastelu19
Tässä tutkimuksessa kiinnostavat erityisesti kohdat 1. ja 2. Miten siis tämä tulee käsittää sana
vallankumous? Koska tulkitsen aineistoa marxilaisen kulttuuritutkimuksen avulla, on koko käsitettä
syytä lähestyä samasta näkökulmasta. Jukka Paastela vastaa ensimmäiseen kohtaan jakamalla
mahdolliset vallankumoukset Sosialismin sanakirjassa neljään luokkaan, jotka ovat:





Poliittinen vallankumous: muutokset vain poliittisen päällysrakenteen tasolla, ei oleellista
muutosta tuotantosuhteissa
Yhteiskunnallinen vallankumous: tuotantotavan vaihdos
Porvarillinen vallankumous: feodaalisten taloudellisten ja poliittisten rakenteiden poisto
(tyypillinen esimerkki Ranskan vallankumous)
Proletaarinen vallankumous: tuotantosuhteiden muutos ennen muuta päättämällä
tuotantovälineiden yksityisomistus, mikä lopulta johtaa sosialismiin (tyypillinen esimerkki
Venäjän vallankumous)20

Alapuron esittämän mallin mukaisesti tarkastelen kohdassa 2. lyriikoiden tarjoamia
”vallankumousdiskursseja” suhteessa oheisiin luokituksiin. Luokitusten ulkopuolelle jäävät
diskurssit tulkitsen siten luonnollisesti ei-vallankumouksellisiksi, tai ehkä paremmin ilmaistuna,
vallankumousta käsittelemättömiksi. Kohta 3. poikkeaa tässä tutkimuksessa hieman Alapuron
mallista, koska tarkastelen kaikkia teksteissä vallankumouksesta esitettyjä diskursseja, en
ainoastaan niiden mahdollisia arvotuksia.
Myös tutkimuksen musiikillista termistöä on syytä hieman täsmentää. Populaarimusiikilla tarkoitan
kaikkia perinteisen jaottelun mukaisesti ”korkeakulttuurin” määritelmän ulkopuolelle jätettyjä
”massojen” musiikin lajeja. Termi kattaa siis esimerkiksi sellaiset alalajit kuin pop, rock tai jazz,
jotka kaikki samastan kuuluviksi populaarimusiikin kattokäsitteen alle. Tällainen jaottelu – kuten
mielestäni kaikenlainen musiikin kategorisointi – on tietenkin äärimmäisen keinotekoista, mutta
tutkimusteknillisistä syistä kuitenkin välttämätöntä. Koko korkeakulttuurihan määräytyy
esimerkiksi Pierre Bourdieun mukaan täysin sattumanvaraisesti ”eliitin” ”rahvaan” kulttuurista
tekemän erottautumisprosessin kautta21. Onkin hieman valitettavaa, että otan mainitusta syystä
annettuna tämän kulttuurieron ja vieläpä uusinnan sitä tässä tutkimuksessa.

18
19
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4. Marxilaisesta kulttuuritutkimuksesta
Karl Marx ei ollut järin kiinnostunut kulttuurista yhteiskuntateorioissaan. Kulttuuri on vain
taloudellisten tuotantosuhteiden muodostaman yhteiskunnallisen perustan heijastumaa –
kapitalistinen luokka johtaa ja turvaa asemansa kulttuurin kautta.22 Tämähän on yleinen
vulgaarimarxistinen näkemys. Oikeastaan Marx ei itse nähnyt asiaa aivan näin yksinkertaisena.
Friedrich Engels tarkensi myöhemmin, kuin vastauksena heidän vulgaareille seuraajilleen, että
hänelle ja Marxille myös kulttuurilliset tekijät olivat tärkeitä, mutta materiaaliset seikat olivat
kuitenkin ensisijaisia23. Kulttuurin merkitystä mietti myös 1900-luvun alkupuolen kenties tunnetuin
Marxin lukija V. I. Lenin. Hänelle tilanherrojen, pappien ja porvariston kulttuurin silloisen
yhteiskunnallisen dominanssin tajuaminen oli kaikkien marxilaisten ”aapistotuus”. Tästä huolimatta
jokaisessa yhteiskunnassa olisi myös, vaikkakin alistetussa asemassa, aineksia ”demokraattisesta ja
sosialistisesta” kulttuurista.24 Kulttuurillista ”vallankumousta” hän ei kuitenkaan tavoitellut:
proletaarinen kulttuuri ei ollut syntyvä tyhjästä, vaan sen tuli rakentua kapitalistisessa
yhteiskunnassa kehittyneen kulttuurin pohjalta25.
Marxin, sen paremmin kuin Lenininkään, opit eivät kuitenkaan ainakaan sellaisinaan riitä
käsittelemään tämän tutkimuksen varsinaista kohdetta. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, ettei
populaarimusiikkia 1960- ja 1970-lukujen muodossa ollut heidän aikanaan vielä olemassa.
Esimerkiksi Marx käsitti pianon instrumenttina hyödykkeeksi, jota sillä soitettava musiikki ei vielä
ollut26. Pianonrakentaja olisi siis tuottava työläinen, toisin kuin pianisti. Marxin ja Leninin ajatusten
pääkohdat olivat kuitenkin yhteisiä monille 1900-luvun (vasemmistohenkisille) kulttuuritutkijoille.
Oli tunnustettu ongelma: epätasa-arvoiset yhteiskunnalliset suhteet. Kulttuuri olisi muutosvoima,
joka saattaisi ratkaista tilanteen. Vallitsevaa kulttuuria tuli osata ymmärtää – ymmärtää oikein – ja
niin muodoin rakentaa uutta kulttuuria tilalle tai muokata vanhaa omiin tarpeisiin sopivaksi.
Käsitän tässä marxilaisen kulttuuritutkimuksen varsin laveasti. Yhteistä soveltamilleni tutkijoille on
se, että Marxin ajatuksilla on ollut selvä vaikutus heidän tuotannolleen. Toinen yhteinen piirre heille
on pyrkimys välttää vulgaarimarxismin perusta–päällysrakenne-selityksen onttous. Eräänlaisina
tulkinnallisina ääripäinä esiintyvät Frankfurtin koulukunnan keskeisten hahmojen Theodor Adornon
ja Max Horkheimerin ”elitistiset” näkemykset sekä 1970-luvun birminghamilaisten tutkijoiden
”populistinen” kulttuurikäsitys.
Käsiteltäessä 1900-luvun kulttuuriteorioita on Adornoa ja Horkheimeiria mahdotonta sivuuttaa,
vaikka heidän eräät väittämänsä ovatkin varsin kiisteltyjä. Heidän 1930- ja 1940-lukujen
saksalaisen todellisuuden muovaamat näkemyksensä olivat erityisen negatiivisia suhteessa
populaarikulttuuriin, jonka he näkivät olleen täysin kulttuuriteollisuudeksi kutsutun tylsistyttävän
tuotantoprosessin vallassa (prosessin siksi, etteivät he käsittäneet sitä minään tietoisena massojen
manipulointina tai muuna salaliittona; itse asiassa myös eliitit olivat saman prosessin turruttamia).27
Kenties kiistanalaisimmillaan he ovat samastaessaan kulttuuriteollisuuden käsitteen kautta muutkin
kapitalistiset yhteiskunnat natsi-Saksan järjestelmään. Radion kautta lähetetty, kulttuuriteollisuuden
tuotteellistama Toscaninin konsertti saippuamainoksineen olisi lähes samanlainen petos kuin
valtakunnanjohtajan puhe. Alun perin vuonna 1944 julkaistussa pääteoksessaan Valistuksen
dialektiikka he yhdistävät tuon radioidun Toscaninin aikansa tapahtumiin perin lakonisesti (führerin
tapaan muutamat mutkat suoristaen):
22
23
24
25
26
27

Mt., 22
Mt., 25–26
Lenin 1973, 83–84
Mt., 280–281
Williams 1988, 111
Inglis & Hughson 2003, 51

56

Iltakoulun Apollon I / 2013
Musiikkia massoille? Vuosien 1968–1975 populaarimusiikki yhteiskuntatieteilijöiden silmin

”Yhteiskunnassa, jossa fasistiset suurkiristäjät sopivat keskenään, mitä kansantuotteesta liikenee
väestön hengenpitimiksi, tuntuu lopulta jälkijättöiseltä suostutella ihmisiä käyttämään tiettyä
saippuapulveria. Führer hoiteleekin niin holokaustin kuin roskan tarjonnan nykyaikaisemmin eli
mutkat suoristaen.”28
Hitlerin Saksakin oli heille siis lopulta eräänlainen, vaikkakin erityisen kustannustehokas,
kulttuuriteollisuuden kyllästämän yhteiskunnan muoto.
Adorno ja Horkheimer ratkaisivat, tai ainakin kiersivät, perustan ja päällysrakenteen ongelman
soveltamalla unkarilaisen marxisti Georg Lukácsin kehittämää totaliteetin käsitettä, jonka mukaan
kaikki yhteiskunnassa nivoutuu lopulta yhteen. Yksinkertaistaen ilmaistuna kulttuuri ja talous olivat
siis yhtä, mikä tiesi silloisessa monopolistisen kapitalismin vaiheessa kulttuurille roolia kapitalismin
palvelijana. Taiteesta oli siten tullut, ainakin suurimmalta osalta, pelkkä yhteiskunnallista status
quota ylläpitävä hyödyke. Erityisen ongelmallista tämä oli työväenluokan kannalta: ”vaarattomien”
kulttuurituotteiden tyynnyttämänä siitä ei olisi enää – etenkään länsimaissa –
vallankumoukselliseksi voimaksi. Heidän näkemyksensä mukaan yksinkertaiset tuotteet, kuten
vaikkapa pop-biisi, myös yksinkertaistavat kuluttajiaan. Täysin toisenlainen vaikutus on
sinfonioilla, joiden monimutkaiset rakenteet rikastuttavat kuuntelijoiden ajatusmaailmaa. Ainoa
toivo olisi riittävän monimutkainen kulttuuriteollisuudesta irrallinen ”autonominen taide”, kuten
esimerkiksi Schönbergin musiikki, joka tosin vaikeutensa vuoksi jäisi helposti vain pienen piirin
harrastukseksi. Korkeakulttuuria luovat taiteilijat korvaisivat siten työväenluokan vallankumouksen
välineenä.29
Näistä kahdesta frankfurtilaisesta Adorno oli erityisen kiinnostunut juurikin musiikin osasta
kulttuuriteollisuudessa. Hänen mukaansa kuulijakunta kärsi marxilaisittain ilmaistuna ”väärästä
musiikillisesta tietoisuudesta”, mikä oli johtanut kulttuuriteollisuuden tyrkyttämien diletanttien
yliarvostamiseen. Hyvän ja huonon musiikin välillä ei enää pystytty näkemään eroa. 30 Vaikka
Adornon musiikkiteoreettisista kirjoituksista suorastaan huokuu toivottomuus, olisi kuitenkin väärin
pitää häntä kyynisenä elitistinä. Ehkä Adorno oli ennemminkin utopisti: hän pysyi marxistina
elämänsä loppuun asti ja uskoi – vaikka kirjoituksista olisi voinut toisen kuvan saada –
korkeakulttuurin vapautumiseen kaikkien käytettäväksi elitistisen kapitalistisen järjestelmän
sorruttua.31 M. A. Nummisen nykyään viljelemä fraasi ”Elitismi kuuluu massoille”, olisi siten
voinut olla myös hänen tunnuslauseensa. Vielä 1960-luvullahan Numminen hyökkäsi monen muun
klassisen musiikkikoulutuksen saaneen nuoren taiteilijan tavoin elitismiä vastaan – nykykulttuurin
läpeensä viihteellistyneen tilan vuoksi hän on sittemmin omaksunut ainakin osittain Adornon
käsityksiä vastaavan kannan.32

Jos Adornosta kuoriutui lopulta utopistinen romantikko, samaa ei voida sanoa ranskalaisesta
sosiologista Pierre Bourdieusta. Vaikka Bourdieuta ei kenties sanan ahtaassa mielessä marxilaiseksi
luokitellakaan, on hän omaksunut esimerkiksi luokkayhteiskunnan mallinsa muun muassa Marxin
jaottelun mukaan33. Kuten aiemmin mainitsin, tekevät ”ylemmät” luokat Bourdieun mukaan
jatkuvasti eroa muihin luokkiin (distinktion käsite). Kullakin yhteiskuntaluokalla on oma itsestään
selvältä vaikuttava habituksensa – kuten hänen käyttämänsä termi kuuluu –, joka on itse asiassa jo
28
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lapsuudesta asti alkaneen sattumanvaraisen sosiaalistumisprosessin tulos. Muun muassa luokkien
käsitykset kulttuurista määrittyvät niiden habitusten kautta.34 Hieman tylsästi ilmaistuna eliitin
vaalima korkeakulttuuri on korkeakulttuuria juurikin – tai oikeastaan pelkästään – siksi, että se on
eliitin vaalimaa korkeakulttuuria. Siinä ei siis ole mitään sisäsyntyisesti parempaa tai ylevämpää
kuin alempiarvoisiksi mielletyissä kulttuureissa.35 Hän ei ole toki tässä käsityksineen yksin,
samanlaisena porvariston kulttuurikäsityksen satunnaisena tuotteena korkeakulttuurin näkee myös
esimerkiksi marxilainen semiootikko Roland Barthes36.
Näin Bourdieu teorioilleen tärkeästä maun käsitteestä:
”[H]enkilön kuuluminen johonkin yhteiskuntaluokkaan, tai jos halutaan, hänen 'hienoutensa' ('hän
on hieno ihminen'), voidaan yhtä erehtymättömästi päätellä hänen mielimusiikistaan (tai vielä
yksinkertaisemmin hänen kuuntelemistaan radio-ohjelmista) kuin hänen mieliaperitifistaan,
Pernod'sta, Martinista tai viskistä. Kuitenkin tutkimukset osoittavat, että maun erojen selittämisessä
ja kuvaamisessa voidaan mennä pitemmälle kuin pelkästään siihen, että erotetaan 'hienostunut'
maku 'kansan' mausta tai 'tavanomaisesta' mausta, joka yhdistää 'jaloimmat' kansantajuisista
teoksista, esimerkiksi laulajista Brelin ja Brassenin tunnetuimpiin klassisiin teoksiin kuten Straussin
valsseihin tai Ravelin Boléroon (kaikkina kausina 'hienot' teokset muuttuvat 'vulgaareiksi'
tullessaan tunnetuiksi: tyypillisin esimerkki on Albinonin Adagio joka on muutamassa vuodessa
kokenut arvonmuutoksen musiikintutkijoiden löydöstä tuiki 'tavanomaiseksi' renkutukseksi; saman
voisi sanoa monista Vivaldin teoksista).”37
Kulttuurien rajat eivät siis ainoastaan ole syntyneet sattumanvaraisina, vaan ne elävät ja liikkuvat
jatkuvasti saman logiikan mukaisesti. Jos ”alempien” luokkien maku lähenee jotakin aiemmin vain
eliitin omakseen kokemaa taidetta, lakkaa tämä enää olemasta korkea-arvoista – hienosta tulee
tavanomaista, kuten Bourdieu asian ilmaisi. Samalla eliitti löytää itselleen jotakin uutta ylevöittävää
ja muista erottavaa. Toisin kuin Adorno käsittää, korkeakulttuuri on Bourdieun mukaan siten aina
massojen tavoittamattomissa (Adornon kaltainen elitistis-taustainen utopisti oli hänelle varmaankin
melkoinen kummajainen). Hallitsevan porvarillisen luokan hegemoninen asema perustuu sen muita
laajempiin materiaalisiin ja henkisiin resursseihin. Alempi keskiluokka – työväenluokasta
puhumattakaan – jää porvaristolle aina toiseksi niin taloudellisen kuin kulttuurillisen pääoman
(Bourdieulle tärkeä seikka) omistuksessa. Laajemmassa yhteiskunnallisessa katsannossa hän näkee
tilanteen eräänlaisena pelinä, johon porvaristo on asemansa turvin laatinut säännöt – ja on aina
oikeutettu niitä uudelleen sopiviksi muokkaamaan –, mikä tekee luokan hegemonian haastamisen
lähes mahdottomaksi: kuinka mestaria voisikaan voittaa sen omassa pelissä?38
Aiemman perusteella ei ole yllätys, että Bourdieu näki populaarikulttuurin yhteiskunnallisesti
merkityksettömänä, ainakin jos siitä odotettiin jonkinlaista muutosvoimaa.
1960-luvun
tutkimuksissaan hän eritteli kolme kulttuurin mallia, jotka olivat: sosiaalista hierarkiaa vahvistava
aristokraattinen kulttuuri, yhteiskuntaa harmonisoiva rationaalinen kulttuuri ja näiden tarkoituksiin
taipuva populaarikulttuuri39. Bourdieu suhtautui populaarikulttuuriin siis Frankfurtin koulukunnan
tavoin varaten sille pelkän vallitsevaa järjestystä säilyttävän ”ajan pikku apurin” roolin. Mitä muuta
”alaluokkien” kulttuuri olisi toisaalta hänen systematiikassaan voinut ollakaan? Bourdieun
ajattelussa työväenluokalle oli varattu vain epäitsenäisen, tiedottoman ja tahdottoman vallankäytön
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kohteen rooli, eikä sillä siten ollut sijaa kulttuurillisessa taistelussa40. Tässäkin suhteessa hän
lähenee frankfurtilaisia – tosin ilman romanttista (korkea)kulttuurin yhtenäistämis-missiota.
On kuitenkin syytä esittää pieni varaus Bourdieun mallin yleisestä käytettävyydestä. Hänen
tutkimuksensa ovat melko tiukasti tiettyyn aikaan (1960- ja 1970-luku) ja paikkaan (Ranska)
sidottuja, eikä niiden, tieteellisestä suosiostaan ja vaikuttavuudestaan huolimatta, ollut edes
tarkoitus toimia minään universaaleina malleina41. Tämä tutkimus täyttää vain ajallisen ehdon, joten
on syytä olla yleistämättä liikaa mahdollisia ranskalaisen yhteiskunnan erityisyyksiä ajankohdan
englanninkieliseen maailmaan.
Verrattuna mainittuihin ranskalais-saksalaisiin kulttuuritutkimuksiin näkivät aikakauden
englantilaiset tutkijat ”rahvaan” kulttuurin huomattavasti myönteisemmin. Tälle kulturalismiksi
kutsutulle 1950-luvulla alkunsa saaneelle tutkimussuunnalle oli keskeistä käsitys kulttuurillisesti
luovasta kansasta. Kulturalisteilla oli erittäin positiivinen kuva näistä kulttuurillista vastarintaansa
luovista ”tavallisista ihmisistä”, joiden kulttuurin he näkivät korkeakulttuurin vertaisena.
Työväenluokalla ei olisi ainoastaan edellytyksiä, vaan myös tahtoa haastaa eliitti hegemonisessa
kamppailussa.42 Ero näiden populistisiksi nimitettyjen englantilaisten ja heidän elitisteinä
tunnettujen mannermaisten kollegojensa välillä on siten huomattava.
Tämän englantilaisen perinteen kenties yltiöpopulistisin näkemys oli 1970-luvun
birminghamilaisilla tutkijoilla, jotka sovelsivat luovan vastarinnan oppeja alakulttuureihin,
erityisesti punk-liikkeeseen43. Tämä onkin tehnyt koulukunnasta varsin helpon kritiikin kohteen,
esimerkiksi nuorisotutkija Jaana Lähteenmaan mukaan nämä ”marxahtavat kulttuurisosiologit
tulkitsivat jok'ikistä alakulttuuri-symbolia hakaneulasta rispautuneisiin housunlahkeisiin niin kauan,
että jokin, edes pikkiriikkinen 'vastarinnan elementti' siitä näytti löytyvän – ja julistivat riemuissaan
'Tässäkin on taas semioottista sissisotaa!'44” Mitä tämä kulttuurinen vastarinta käytännössä
merkitsisi? Positiivinen kuva massojen ja muiden alistettujen kulttuurista perustui lähinnä
käsitykseen valmiiden kulttuurituotteiden luovasta käytöstä ja tulkinnasta, ja on siten luonteeltaan
enemmän reaktiivista toimintaa – kuten vaikkapa mainittujen hakaneulojen totutusta poikkeava
käyttäminen – kuin varsinaisia uusia kulttuurillisia tuotteita kehittävää45. Alakulttuurit olisivat siis
eteviä käyttämään kulttuurillista merkistöä omiin tarpeisiinsa, mutta riittäisikö tämä todella
valtakulttuurin haastamiseen? Pikemminkin tuo kuulostaa vallitsevan – mahdollisesti vihamielisen
– yhteiskunnan paineissa selviytymiseksi valitulta strategialta.
Toisaalta (tässä ajallisen rajauksen vuoksi käsittelemättä jäävä) punk-kulttuuri tuotti tietenkin
hakaneulojen luovan käyttötavan esittelemisen ohella paljon merkittävää musiikkia (ja lyriikkaa),
aivan kuten nyt tutkimani alakulttuurit. Siten ymmärrän englantilaisen populismin olevan
sovellettavissa myös niiden tarkastelussa. Puhuttaessa englantilaisesta marxilaisesta
kulttuuritutkimuksesta on syytä vielä huomioida Raymond Williamsin panos. Hän ratkaisi
vulgaarimarxismin ongelman näkemällä tekijät kuten ”kulttuuri”, ”politiikka” ja ”talous” toisiinsa
kiinnittyvinä, merkityssuhteiltaan vaihtelevina, osina yhteiskunnallisessa prosessissa. Williamsin
kulttuurisen materialismin mukaan esimerkiksi kulttuurillisten tuotteiden valmistamiseen liittyy
aina materialistia tekijöitä (ja päinvastoin!). Tässä mielessä esimerkiksi laululyriikan kirjoittaminen
ja rautatien rakentaminen eivät poikkea toisistaan – myös lyriikka on osa materiaalista
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yhteiskunnallista prosessia eikä vain sen sivutuote, kuten perustan ja päällysrakenteen malli
väittää.46

5. Populaarimusiikki ennen vuotta 1968
”Maailma on lavea oi pikku, pikku, pikku Lauri, ja joka loukon reunalla törmäät pitkätukkiin, jotka
opettaa sulle biisejä joita yhdessä lauletaan näillä seuramatkoilla suoraan helvettiin47.”
Musiikin yhteiskunnallisen vaikutusten – ja usein nimenomaan haittavaikutusten – pohtimisella on
pitkät juuret. Musiikkipoliittisia kannanottoja on löydettävissä jo Platonin Valtiosta. Platon tuomitsi
teoksessaan surua ilmaisevat harmoniat ja kevyet, juopottelun taustaksi soveltuvat sävelmät.
Musiikin tuli olla sävyltään ”sodanomaista”, sellaista jonka parissa urheiden miesten kelpasi
taistelutahtoaan vahvistaa.48 Tämä jakolinja kunniallisen ja kunnollisen musiikin sekä
”rappiotaiteen” välillä on elänyt näihin päiviin.
Platonin hyväksymä musiikki on pohjimmiltaan vallitsevaa järjestystä säilyttävää. Tässä mielessä
hänen 1900-luvun hengenheimolaisensa löytyivät nimenomaan oikeistolaisista ja muista
konservatiiveista. Platonilaisen näkemyksen kestävyydestä käy esimerkiksi Maukka Maunulan
teilaava arvostelu Donovanin Universal Soldierista Levyraati-ohjelmassa perustelulla, ettei
”iskelmässä sovi laulaa rauhasta”. Pertti Hemánuksen mukaan Maunula oli ehkä oikeammassa kuin
oli kuvitellutkaan. Sotaponnistelujen tukeminen oli pitkään ollut sanoitusten normi, joten niiden
vastustaminen kuulosti varmasti tietyissä piireissä oudolta ja sopimattomalta.49
Jos eliittien ja massojen kulttuurirajapinta on ollut jatkuvassa liikkeessä, ovat myös hyväksytyn ja
rappiollisen musiikin raja-aidat siirtyneet. Esimerkiksi jazzista oli tullut yleisesti hyväksytty ja
sovinnainen taidemuoto 1960-luvulle tultaessa, mitä silloin vielä uudehko rock & roll ei ollut50.
1960-luvun yhdysvaltalaisissa oikeistopiireissä, tai ainakin sen vainoharhaisimmissa osissa, nähtiin
The Beatles -yhtye jopa Neuvostoliiton juonena heidän maatansa vastaan. Professori David Noebel
kirjoitti aiheesta kirjankin nimeltään Communism, Hypnotism and the Beatles.51 Myös sosiologi
Klaus Mäkelä näki yhtyeessä eräänlaista kommunismia: he vaikuttivat hänestä kommunistista
ryhmäihannetta toteuttavalta solidaariselta joukolta vailla hierarkkisuutta ja työnjakoa 52. Tuon
käytännön kommunismin – ainakin kuvitteellinen – toteuttaminen on tietenkin vielä kaukana
vallankumouksellisten aatteiden levittämispyrkimyksistä.
Rock & rollin nähtiin siis alkujaan edustavan jonkinlaista sisäsyntyistä, laadultaan epämääräistä
kapinan tai rappion muotoa, aivan kuin jazzin aiempina vuosikymmeninä. Tästä ”kapinallisuudesta”
tuli tarkemmin ääneen lausuttua 1960-luvun puolivälin folk- ja protestilaululiikkeiden
vaikutuksesta. Sanojen merkitys nousi kappeleissa etualalle.53 Vuoteen 1967 asti
yhteiskuntatietoinen musiikki koostui pääosin sotaa tai rotusortoa vastustaneista protestilauluista,
merkittävinä esimerkkeinä useat Bob Dylanin teokset sekä Barry McGuiren esittämä,
ensimmäiseksi rock-protestilauluksi kutsuttu, Eve of Destruction ja Donovanin tunnetuksi tekemä
Universal Soldier54. Sanoitusten kasvanut merkitys näkyi myös esimerkiksi sellaisten anti-
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protestilaulujen kuin Ballad of the Green Berets julkaisemisena.55 Vähemmän yllättäen Theodor
Adorno ei vanhoilla päivillään vakuuttunut tästäkään populaarikulttuurin muodosta. Jo
lähtökohtaisestikin epäonnistuneiksi tuomittuja protestilauluja vaivasi hänestä sama viihteellisyys ja
pinnallisuus kuin muutakin tuon alan musiikkia. Siten ne kaupallistivat myös protestinsa kohteen,
kuten esimerkiksi Vietnamin sodan, jonka vastaisten laulujen kuunteleminen oli hänestä sen vuoksi
sietämätöntä.56
Protestilauluille oli, kuten edellä näkyy, ominaista jonkun ilmiön tai muun epäkohdan
vastustaminen. Tämän luokittelun mukaan niiden tekijät siis vain reagoivat aikansa ikäviin
tapahtumiin, mikä tietysti sekin vaatii jo jonkinlaista kansalaisrohkeutta. Mainitun johdosta piirtyy
helposti stereotyyppinen kuva protestilaulajista sellaisina ruikuttajina, joina suomalaisille
tunnetussa Simo Salmisen tulkitsemassa Rotestilaulu-parodiassa heidät esitetään. Pentti Saarikoski
problematisoi tätä stereotypiaa korostamalla protesti-sanan myönteisempää alkuperää: latinan
kielessä etuliite pro viittaa nimenomaan jonkun puolelle asettumiseen tai puolustamiseen, ei
vastustamiseen57. Näin saamme protestin käsitteelle – totutusta poikkeavan – rakentavan
konnotaation, jota sitä paitsi myös yhteiskuntaa muuttavan vallankumouksen käsittely edellyttääkin.
Laulutekstit eivät jäisi vain valittelemaan nykyistä kurjuutta, vaan esittäisivät myös jotakin
positiivista tilalle: käyttääkseni ehkä tunnetuimman vanhan vallankumousveisun esimerkkiä
siirtyisimme sorron ja nälän ikeestä tilanteeseen, jossa ”kansat on veljet keskenään”58. Millä tavoin
siis 1960- ja 1970-lukujen populaarimusiikki oli pro-vallankumouksellista (tai rotestoi sellaisia
pyrkimyksiä vastaan)?

6. Tekstit diskurssianalyysissä
6.1. ”Postmoderni”, ei-vallankumoksellinen diskurssi
Määrittelin ennalta teksteistä haettavan “oikeanlaisen” vallankumouksen varsin tiukasti marxilaisin
termein. Siten onkin selvä, etteivät läheskään kaikki lauluissa esiintyvät käsitteen käyttötavat täytä
näitä ehtoja. Eräs selvä esimerkki sellaisista on T. Rexin kappale Children of the Revolution (1972),
jossa loistoautollaan ajavan Marc Bolanin “vallankumouksen lapset” vaikuttavat vain hänen oman
rocktähti-utopiansa tuotteilta:
”Well you can tear a plane in the falling rain. I drive a Rolls Royce 'cos it's good for my voice. But
you won't fool the children of the revolution. No you won't fool the children of the revolution, no,
no, no.”
Neil Youngin Revolution Blues (1974) on hieman ongelmallisempi tapaus. Laulu sai eräänlaisen
innoituksensa kulttijohtaja Charles Mansonilta. Mansonia ei tekstissä varsinaisesti nimeltä mainita,
mutta aikalaisille yhteys häneen ja Youngin mainitsemiin Los Angelesin Laurel Canyonissa asuviin
tähtiin oli varmasti selvä Mansonin “opetuslasten” tekemien vastaavanlaisten veritöiden vuoksi59.
”Yes, that was me with the doves, setting them free near the factory where you built your computer,
love. […] I got the revolution blues, I see bloody fountains, and ten million dune buggies coming
down the mountains. Well, I hear that Laurel Canyon is full of famous stars, but I hate them worse
than lepers and I'll kill them in their cars.”
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Manson ryhmineen tulkitsi hyvin luovasti omiin tarpeisiinsa erityisesti The Beatlesin vuoden 1968
nimikkoalbumia, jonka lauluista oli muka löydettävissä salaisia viestejä. Tärkein sellainen löytyi
Helter Skelteristä: kappale oli tunnussana ryhmän odottamalle rotusodan myötä puhkeavalle
maailmanlopulle.60 Tuota “vallankumousta” ei siten voida missään nimessä käsittää marxilaisesti.
Onkin melkoisen absurdia puhua sekopäisestä maailmanlopun lahkosta tässä yhteydessä. Jotakin
yhteistä tällä tekstillä kuitenkin on tulevien esimerkkien kanssa. Ensinnäkin Young, kuten monet
muutkin aikansa lyyrikot, käyttää hyvin väkivaltaista sanastoa. Toisaalta hänen suhtautumisensa
aiheeseen on myös varsin ambivalenttinen; vapautetut kyyhkyset ja veriset suihkulähteet esiintyvät
tekstissä samassa yhteydessä. Hän kuulostaa samalla kertaa sekä potentiaaliselta uhrilta että
tappajalta61.

6.2. Väkivaltainen diskurssi
Väkivaltainen tulkintarepertuaari, johon lasken kaikenlaiset viittaukset aseellisiin tai aseettomiin
yhteenottoihin, vaikuttaa olevan hyvin yleinen. Vähemmän yllättäen tämä koskee erityisesti
vallankumoukseen kielteisesti asennoituvia tekstejä. Yksi merkittävä poikkeus tuosta trendistä on
The Last Poetsin When the Revolution Comes (1970):
”Speak not of revolution until you are willing to eat rats to survive. […] When the revolution
comes; guns and rifles will be taking the place of poems and essays. Black cultural centers will
forts supplying the revolutionaries with food and arms when the revolution comes.”
Kuvaus vallankumouksesta asiaankuuluvine ruokavalioineen on suorastaan inhorealistinen,
äkkiseltään enemmänkin tapausta vastustava kuin kannattava. Vallankumousta ei enää pohdittaisi
esseissä tai romantisoitaisi runoissa, vaan tilalla olisi suora aseellinen toiminta. Tämän mustien
oikeuksia – kyseessä on siis taloudellisiin tuotantosuhteisiin vaikuttamaton poliittinen
vallankumous – ajavan laulun kanta tulee varsinaisesti selville toisaalla.
Hawkwindin Urban Guerrilla (1973) laajentaa ase-arsenaalia:
”I'm an urban guerrilla. I make bombs in my cellar. I'm a derelict dweller. I'm a potential killer. I'm
a street fighting dancer. I'm a revolutionary romancer. […] So let's not talk of love and flowers and
things that don't explode.”
Tuo kaupunkisissi sen sijaan ainakin väittää olevansa vallankumousromantikko. Koettua vääryyttä
ei kuitenkaan poisteta kukkasin vaan räjähteillä. Laulussa on hieman vastaavaa karnevalistisuutta
kuin The Rolling Stonesin Sympathy for the Devilissä. Molemmat ovat myös kirjoitettu minämuotoon, mikä usein tarkoittaa lauluteksteissä kuitenkin jonkun toisen henkilön kuvaamista,
todellisen tai fiktiivisen62. Onkin epätodennäköistä, että Hawkwind todella asettui nimettömän
kaupunkisissinsä nahkoihin. Sympathy for the Devil (1968) kuvaa sen sijaan todellista tapahtumaa
monille tutun fiktiivisen hahmon kautta:
”I stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Czar and his
ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank, when the blitzkrieg
raged and the bodies stank.”
Laulu sijoittaa päähenkilönsä, Paholaisen, moniin historian tapahtumiin ja kertomuksiin –
Raamatun tarinoiden ajoilta aina toisen maailmansodan Saksan armeijan tekoihin. Yksi hahmon
60
61
62

Mts.
Grant 1998, 48
Halme 1994, 26

62

Iltakoulun Apollon I / 2013
Musiikkia massoille? Vuosien 1968–1975 populaarimusiikki yhteiskuntatieteilijöiden silmin

välietapeista oli Venäjä vuonna 1917, “aika muutokselle” ja maassa toteutettu yhteiskunnallinen
vallankumous. Tsaariperheen surma kumouksen jälkeisessä sisällissodassa liitetään osaksi
ihmiskunnan historian muita väkivaltaisia tapahtumia.
Tiukemmin omassa ajassaan oli kiinni saman yhtyeen edellisen esimerkin tavoin vuonna 1968
julkaisema Street Fighting Man:
”Everywhere I hear the sound of marching, charging feet, boy. Cause summer‟s here and the time
is right for fighting in the street, boy. […] Hey! Said my name is called disturbance. I'll shout and
scream, I'll kill the king, I'll rail at all his servants.”
Kuten edellä, on monarkki tässäkin tapauksessa tulilinjalla. Laulun kertoja kuitenkin poikkeaa
melkoisesti edellä esiintyneestä itsetietoisesta Paholaisesta. Nyt äänessä on pikemminkin hullun
vuoden 1968 tapahtumien humalluttama, kenties nykytermein syrjäytyneeksi kutsuttava, uhoava ja
päämäärätön nuorukainen. Katutappelu ja muu häiriköinti tuntuvat lähinnä tavoilta toteuttaa itseään.
Samanlaisissa tunnelmissa on myös The Whon ajankuvassaan Won't Get Fooled Again (1971).
Katutasolla muiden yllyttämät katutappelijat ottavat yhteen, mutta lopulta valta löytyy haulikon
piipusta:
”We'll be fighting in the streets with our children at our feet, and the morals that they worship will
be gone. And the men who spurred us on sit in judgment of all wrong. They decide and the shotgun
sings the song.”

6.3. Ambivalentti diskurssi
The Rolling Stonesin suhtautuminen aiemmin esiteltyyn Street Fighting Manin nuorukaiseen on
melko ambivalenttinen:
”Hey! Think the time is right for a palace revolution. But where I live the game to play is compromise solution. Well,
then what can a poor boy do, except to sing for a rock n roll band. Cause in sleepy London town there's no place for a
street fighting man. No.”

Hahmo kaipaa palatsivallankumousta – siis kumousta poliittisessa mielessä – ja kammoksuu
englantilaista konsensusyhteiskuntaa. Rauhallisessa Lontoossa, toisin kuin vaikkapa vuoden 1968
Pariisissa, ei ole sijaa hänenlaisilleen, joiden on tyytyminen vain soittamiseen rokkibändissä.
Jälkimmäinen kohta tietenkin yhdistää laulun kirjoittajaansa, joka lopulta näkee itsensä pelkkänä
poliittisten tapahtumien ulkopuolisena muusikkona. Vallanvaihto olisi toivottavaa mutta
epärealistista.
Vuoden 1968 tapahtumat saivat myös John Lennonin miettimään aihettamme. Tämän tuloksena The
Beatles julkaisi samana vuonna kaksi hieman sanoituksiltaan toisistaan poikkeavaa versiota
Revolution-nimisestä laulusta. Ensimmäisenä levytetty – mutta jälkimmäisenä julkaistu – versio ei
ota selvää kantaa (väkivaltaiseen) vallankumoukseen. Tätä radikaaleja piirejä puhuttelevaa laulua
kirjoittaessaan Lennon tiettävästi empi pitkään eri vaihtoehtojen välillä päätyen ensin julistamaan
olevansa sekä näiden kumouksellisten toiminnassa mukana että heidän ulkopuolellaan63.
”You say you want a revolution, well you know we all want to change the world. You tell me that
it's evolution, well you know we all want to change the world. But when you talk about destruction,
don't you know you can count me out, in.”

63

MacDonald 1998, 248

63

Iltakoulun Apollon I / 2013
Musiikkia massoille? Vuosien 1968–1975 populaarimusiikki yhteiskuntatieteilijöiden silmin

6.4. Vastustava/konventionaalinen diskurssi
Toisessa versiossa Revolutionista oli Lennonin kanta muuttunut kielteiseksi. Edellisen lainauksen
lopusta jäi jäljelle vain erotteleva osa ”count me out”, muulta osin teksti jäi ennalleen. Yhden sanan
puuttuminen muutti kuitenkin samalla koko teoksen sanomaa huomattavasti. Nyt sanoituksen
muutkin osat nousevat paremmin esille. Vallankumouksellisten kelkasta – väliaikaisesti –
jättäytynyt Lennon näyttää nyt varsin tyytyväiseltä vallitsevaan asiaintilaan: kaikki päättyy hyvin,
kunhan vain vapautamme mielemme. Näihin aikoihin hän ilmoittikin päätyvänsä barrikadeille vain
kukkien kanssa64.
”You say you'll change the constitution [...] You better free your mind instead. But if you go
carrying pictures of Chairman Mao, you ain't going to make it with anyone anyhow. Don't you
know it's gonna be alright.”
The Who sai varsin kyseenalaista tunnustusta osakseen yhtyeen Won't Get Fooled Again -kappaleen
voittaessa yhdysvaltalaisen republikaanimielisen National Review -lehden parhaan konservatiivisen
laulun äänestyksen vuonna 200665. Laulun käsitys vallankumouksesta todella onkin mitä
konservatiivisin: kumous tuo uuden hallinnon ja perustuslain, mutta mikään ei kuitenkaan muutu –
ei auta kuin rukoilla, ettei tulisi enää uudelleen samalla tapaa huijatuksi. Laulun tekstittänyt Pete
Townshend asemoi kertojansa hieman samoin kuin Rolling Stones tekee Street Fighting
Manissaan. Tämä passiivinen tarkkailija keskittyy poliittisen vaikuttamisen sijaan vain kitaransa
soittamiseen, mikä onkin konservatiivisen käsityksen mukaan vain hyvä kansalaisen malli66.
”I'll tip my hat to the new constitution. Take a bow for the new revolution. Smile and grin at the
change all around me. Pick up my guitar and play. Just like yesterday. Then I'll get on my knees
and pray. We don't get fooled again. Don't get fooled again. No, no! […] Meet the new boss, same
as the old boss”
Politisoituneet ajat näkyivät vallankumouksen käsitteen esiintymisenä myös Moody Bluesin
kaltaisen hippimystiikasta ammentaneen yhtyeen tuotannossa. Nyt ei oltu trippailemassa puistoissa,
vaan kaduilla keskellä kapinaa. Vallankumouksen sijasta teksti luottaa evoluutioon. Kumoukseen
ryhmä suhtautuu Lost in a Lost Worldissa (1972) jokseenkin vastaavalla tavalla kuin The Who
edellä:
”Oh, can you see their bodies thrashing (so many people, so many people). Crashing down around
their feet, angry people in the street. Telling them they've had their fill of politics, people who kill.
Grow... the seed of evolution (so many people, so many people). Revolution everyone, it's just
another form of gun to do again what they have done.”
Myös perinteiseen bluesiin keskittynyt artisti John Mayall eksyi tuotannossaan tämän tutkimuksen
aiheeseen johtaville sivupoluille kappaleellaan Plan Your Revolution (1970). Oikeastaan Mayallin
tarkoittama “vallankumous” tapahtuu, kuten otsikostakin voi päätellä, vain laulun kohteen pään
sisällä. Siten se ei varsinaisesti läpäisisi ennalta määriteltyjä marxilaisia ehtoja. Sovinnaisiin
menettelytapoihin melkeinpä setämäisesti ohjaava laulu ottaa samalla myös selvän kielteisen
kannan vallankumoukselliseen toimintaan. Lakia on noudatettava tuotaessa rakentavassa hengessä,
ikään kuin “yleisen edun” nimissä, yhteiskunnan epäkohtia julki:
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”Show them you are fair. Show them you're constructive. Abide by the laws or you will be nowhere.
Tell the old ones what has got to be. Point the finger – it's up to you and me. Get the nation aware
of what is wrong.”

6.5. Puolustava diskurssi: mustien vapautus
Rotusorto oli yksi keskeisistä teemoista jo varhaisemmissa protestilauluissa. Yhdysvaltojen mustan
väestönosan olot eivät kuitenkaan olleet juuri kohentuneet, ja aihe säilyi ajankohtaisena vielä 1960luvun päätyttyäkin. Yksi tunnettu esimerkki uudemmista heidän oikeuksiansa puolustavista
lauluista on Gil Scott-Heronin The Revolution Will Not Be Televised (1970). Televisiosta
lähetettävät lukuisat saippuaoopperat ja muut hömppäsarjat – jotka ovat myös malliesimerkkejä
frankfurtilaisten tarkoittamista kulttuuriteollisuuden tuotteista – eivät enää turruta poliisiväkivallan
passivoimia mustia. Vallankumouksen seurauksena nämä ”veljet” tavoittelevat nyt aktiivisesti
parempaa huomista. Areenana tapahtumille ovat, eräiden muiden aiempien esimerkkien tapaan,
edustuksellisen demokratian instituutioiden sijasta kadut. Scott-Heronin suhtautuminen tällaiseen
ulkoparlamentaariseen toimintaan on kuitenkin erittäin myönteinen:
”There will be no pictures of pigs shooting down brothers in the instant replay. […] Green Acres,
the Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so god damned relevant, and
women will not care if Dick finally screwed Jane on Search for Tomorrow because black people
will be in the street looking for a brighter day.”
Vallankumous esiintyy Scott-Heronilla nimenomaan positiivisena tekijänä – vastakohtanaan runsas
kuvasto television tarjoamasta tajunnantuotannosta mainosviesteineen. Läpeensä kaupallistetulla
televisiolla ei siis olisi vaikutusta vallankumouksen syntyyn, minkä väitteen myös kaikki
esittelemäni tutkijatkin todennäköisesti allekirjoittaisivat. Tässä suhteessa amerikkalainen
ohjelmisto poikkeaa merkittävästi esimerkiksi saman ajan Suomen Eino S. Revon johtaman
Yleisradion linjasta – tai ainakin siitä, millaiseksi etenkin ”eliittiryhmät” ja porvarillisten
puolueiden äänestäjät sekä lehdistö sen kokivat. Muotojensa puolesta silloiselle Ylelle ominainen
1960-luvun ”yleinen radikalismi” oli taas keskiluokan käsityksiä loukkaavaa. Sinänsä näissä
”Reporadion” piirteissä ei ollut mitään ainutlaatuista, olihan esimerkiksi Britannian BBC käynyt
samanlaisen ”perinteisiä” arvoja muokanneen ja kyseenalaistaneen prosessin jo aiemmin.67 Atlantin
tällä puolella olisi tuskin siis tuollaista laulua voitu edes kirjoittaa. Mainosten antamien tyhjien
lupausten sijasta vallankumous asettaa kuulijan ohjaksiin, yhteiskuntaa muuttavaksi subjektiksi:
”The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or
white people. […] The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight the
germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat.”
Entä mitä tarkoittaa laulun otsikon varsin erikoinen väite televisioimattomasta vallankumouksesta?
Scott-Heron täsmensi ajatustaan myöhemmin sanomalla, että nimenomaisesti vallankumouksen
seuraukset kyllä päätyvät vastaanottimistamme nähtäville. Sen sijaan itse kumousprosessin alulle
paneva tapahtuma saa alkunsa kameroiden ulkopuolella.68 Myös marxilainen tarkastelu käsittää
vallankumouksen toisinaan vastaavalla väljällä tavalla, prosessin synnyttäneen historiallisen
käännekohdan kautta69. Koska mustaihoisten olojen kohentaminen ei vaikuta tuotantosuhteisiin, on
siinä kyseessä vallankumous vain poliittisessa mielessä.
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Toisena esimerkkinä tässä kategoriassa käy jo aiemmin esitelty the Last Poetsin When the
Revolution Comes. Tämä hyvin väkivaltainen teksti viittaa Scott-Heronin tapaan Yhdysvaltojen
mustien alistettuun taustaan, jonka tuleva vallankumous olisi hyvittävä. Tällä kertaa nämä orjuutetut
ovat kuitenkin odottavalla kannalla, eivätkä edellisen esimerkin tapaan aktiivisia toimijoita. Hieman
samanlaisina yhtye esitti heidät myös kappaleessaan Niggers Are Scared of Revolution, jonka nimi
jo kertoo sisällöstä oleellisimman. Toisin kuin veljet Last Poetsissa, eivät muut mustaihoiset siis
ymmärtäisi radikaalien toimien välttämättömyyttä. Vallankumous on lopulta vain kaukainen
unelma, ja osa vapautustaan odottavista ehtisi jo menehtyä ennen sitä:
”White death will froth the walls of museums and churches breaking the lies that enslaved our
mothers when the revolution comes. […] But until then you know and I know niggers will party and
bullshit and party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit and party... Some might
even die before the revolution comes.”

6.6. Puolustava diskurssi: työväenluokan vapautus
Nimenomaisesti proletariaatin asialla olevia tekstejä aineistossa oli varsin vähän. Erityisen
merkittävä sellainen on John Lennonin Power to the People vuodelta 1971. Laulussa Lennon
vastasi omaan, tässäkin tutkielmassa aiemmin esitettyyn tekstiin. Jos hän kolmisen vuotta aiemmin
empi ja lopulta sanoutui irti vallankumouksellisesta toiminnasta, on tällä kertaa asennoituminen
sellaiseen siekailemattoman myönteistä – valta kuuluu kansalle, kuten Suomen perustuslaissakin
tunnetusti tosin aivan toisenlaisella merkityssisällöllä mainitaan. Myös ulkomusikaalinen kontrasti
oli melkoinen: vuonna 1968 Mao Zedongin tuominnut ja hippiaatteen nimeen vannonut Lennon
sonnustautui nyt Maon merkkiin ja mustaan barettiin70. Alistetun työväen tuli nousta ja kukistaa
riistäjänsä:
”Say you want a revolution, we better get on right away. Well you get on your feet
and out on the street. [...] A million workers working for nothing. You better give 'em what they
really own. We got to put you down when we come into town. Singing power to the people.”

6.7. Puolustava diskurssi: universaali emansipaatio
John Lennon ei ollut ainoa Revolution-tekstiinsä vastannut. Jo heti tuoreeltaan, vuonna 1968, Nina
Simone teki oman samannimisen kappaleen. Hänen kehotuksensa aivojen puhdistamiseen viitannee
suoraan Lennoniin itseensä, joka tosin suhtautui, ainakin omassa radikaalissa 1970-luvun alun
vaiheessaan, hyvin myönteisesti tähän versioon. Simonen laulu oli kuulemma ”vähän kuin
[Beatlesin] Revolution, muttei kuitenkaan ihan”71. Sanastot ovatkin näillä melko yhteneväiset, mutta
oleelliselta sanomaltaan tekstit poikkeavat toisistaan täysin. Simone luottaa evoluution sijasta
vallankumoukseen, väistämättömään tapahtumaan. Samalla se merkitsee tuhoa, kuten
Lennonillakin, mutta tällä kertaa myönteisessä mielessä – kaikki paha tuhoutuu ja häviää
kumouksen koittaessa:
”And now we got a revolution, cause I see the face of things to come. Yeah, your constitution.
Well, my friend, its gonna have to bend. I'm here to tell you about destruction of all the evil that will
have to end. […] Singin‟ about a revolution, because we‟re talkin‟ about a change. It‟s more than
just evolution, well you know you got to clean your brain.”
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Lennon käsittelee teemaamme myös kenties tunnetuimmassa laulussaan Imagine (1971).
Lähestymistapa on tällä kertaa huomattavasti Power to the Peoplen kaltaista ryppyotsaista julistusta
hienovaraisempi. Tämä ihmiskunnan yleistä veljeyttä kaipaava teksti on oleelliselta sisällöltään
mitä (utopia)sosialistisin. Valtioiden, uskontojen ja yksityisomistuksen lakkauttamisen kautta
saavuttaisimme positiivisen vapauden – todella yhteisen maailman. Vaikka hän kehottaakin vain
ajattelemaan näitä kauniita asioita, vaatisi kuvatun kehityksen toteuttaminen käytännössä
uneksimisen ja kuvittelemisen lisäksi tietenkin myös radikaaleja toimia käytännön tasolla, toisin
sanoen yhteiskunnallista vallankumousta:
”Kuvittele ei ole valtioita, se ei ole yhtään työlästä. Ei tapettavia ei tappajia, ei mitään uskontoja.
Kuvittele että ihmiset eläisivät rauhassa. [...] Kuvittele ettei omistettais, pystytkö ymmärtämään. Ei
puutetta ahneutta nälkää, kaikki veljet keskenään. Kuvittele että ihmiset jakais maailman
sovinnossa. Sä sanot mua varmaan uneksijaks, mutta mä en ole yksin. Mä toivon että sä liityt
joukkoon, niin maailma on yksi ja yhteinen.” [Pentti Saarikosken käännös]
Vuoteen 1973 mennessä oli aiempi totisuus tehnyt tilaa kepeämmälle lähestymistavalle Lennonin
harventuneessa kantaaottavassa tuotannossa. Leikkisämpi sävy näkyy jo tuolloin julkaistun laulun
Bring on the Lucie (Freda People) nimessä. Tällä kertaa puhutellaan yhteiskunnallisia
”eliittiryhmiä”, joiden aika on kertojan mukaan päättymässä, vaikka he eivät sitä välttämättä itse
huomaisikaan. Samalla vaaditaan myös ihmisten välitöntä vapauttamista tämän eliitin ikeen alta.
Nämä vaatimukset kuulostavat kuitenkin varsin epämääräisiltä – niistä puuttuvat tyystin Lennonin
aiempien esimerkkien militantismi tai maailmoja syleilevä utopismi. Näyttää siltä, ettei hän enää
välttämättä pitänyt – Adornon ja kumppaneiden tapaan – populaarimusiikkia vakavasti otettavana
yhteiskunnallisen muutoksen voimana. Ehkä tärkeämpää oli nyt vain tehdä vetävä pop-biisi:
”We understand your paranoia, but we don't want to play your game. You think you're cool and
know what you are doing, 666 is your name. So while you're jerking off each other, you better bear
this thought in mind. Your time is up you better know it, but maybe you don't read the signs. Free
the people now. Do it, do it, do it, do it, do it now.”
Hawkwindin Urban Guerrilla lähestyy hieman samaan tapaan yhteiskunnan – enimmäkseen
ulkoparlamentaarisina esitettyjä – vallanpitäjiä. Ja, kuten jo todettua, käyttää tämä hahmokin
poliittisessa vaikuttamisessaan aivan muita kuin parlamentaarisia menetelmiä. Toiminta saa
legitimiteettinsä taloudellisesta riistosta, pääomia hallitsevan eliitin velasta kansalle, jonka
kerääjäksi kaupunkisissi ilmoittautuu. Vallitseva järjestys on murskattava ja tuotantosuhteisiin on
puututtava, joten kyseessä on (väkivaltaisesti toteutettava) yhteiskunnallinen vallankumous:
”I'm society's destructor, I'm a petrol bomb constructor. I'm a cosmic light conductor, I'm the
people's debt collector. So watch out Mr. Business Man, your empire's about to blow. I think you'd
better listen, man. In case you did not know.”

7. Tekstien ulkopuolinen maailma
”Ken kulkee markkinatietä, ylen pitkää ja leveää, se tietää mikä on raskasta, ja mikä on keveää”72
Kulttuurilehti Aikalainen käsitteli vuonna 1964 pop-taidetta, joka oli tuolloin varsin uusi ilmiö.
Laajassa merkityksessään termi tarkoitti kaikenlaisen populaarikulttuurin, ei siis vain musiikin,
kierrättämistä uudella, harmittomalla tavalla. Popista puuttui lehden mukaan kaikki
yhteiskuntakriittisyys ja poleemisuus, mikä lähensi sitä taidemuotona sosialistiseen realismiin:
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”Popia voisi pitää jonkinlaisena sosialistisen realismin kapitalistisena vastineena. Niin kuin
sosialistinen realismi on pop-taidekin mukautumisen, hyväksymisen taidetta; sekin on taidetta joka
aivan ilmeisesti pyrkii puhuttelemaan massoja, kasvattamaan niissä uskoa siihen että se mikä on
välttämätöntä on myös hyvää. Popin ja sosialistisen realismin erilaisuus aiheutuu tietysti siitä, että
se ympäristö ja yhteiskunta, jonka hyvyyttä, runsautta, yltäkylläisyyttä vakuutetaan, ei ole
kummassakaan tapauksessa samanlainen.”73
Kuten edellisessä osassa näimme, oli paljon kuitenkin muuttunut seuraavana kymmenenä vuotena.
Sanoitusten uuden merkityksen ohella on toisaalta syytä huomioida myös artistien kasvanut
musikaalinen kunnianhimo. Sittemmin etnomusikologian dosentiksi edennyt Pekka Gronow, joka
populaarikulttuurille myönteisine näkemyksineen on selvästi enemmän sukua birminghamilaisille
kuin frankfurtilaisille tutkijoille, arvioi jo tuoreeltaan vuoden 1966 merkinneen uuden ajanjakson
alkua populaarimusiikissa. Englantilaiset The Beatlesin ja The Rolling Stonesin kaltaiset popyhtyeet tekivät nyt tietoisesti taidetta. Atlantin toisella puolella nuori älymystö vaihtoi puolestaan
modernin konserttimusiikin rockiin, tuohon ”nykyajan kansanmusiikkiin”, kuten Gronow sitä
kutsui. Hyvän rockmusiikin tekeminen oli hänen mukaansa nyt varteenotettava vaihtoehto jazzille
ja konserttimusiikille.74 Tämän murroksen jälkeen ovat arvonsa tuntevat artistit yleensä kavahtaneet
nimitystä ”pop”, johon usein liitetään Aikalaisen esittämän konformismin lisäksi sellaiset kielteiset
ominaisuudet kuin kaupallisuus, pinnallisuus ja teennäisyys. He ovat 1960- ja 1970-lukujen
taitteesta asti käyttäneet musiikistaan mieluummin sisältöä, taiteellisuutta ja alkuperäisyyttä
ilmaisevaa nimitystä ”rock”.75 Sanalla sanoen, Adornon ja Horkheimerin termein, tavoitteena on
tuolloin autenttisuus.
Länsimaisen käsityksen mukaan, kaikesta huolimatta, musiikillinen korkeakulttuuri tarkoittaa yhä
nimenomaan klassista musiikkia, kuten Kulttuurivihkojen toimittaja Ilkka Vartiainen taannoin
joutui elitismiä pohtiessaan toteamaan. Edes sellaiset genrejen raja-aitoja murtaneet progressiivisen
rockin merkkiteokset kuin Emerson, Lake & Palmerin upea esitys Modest Musorgskin
Näyttelykuvista eivät ole tätä kuvaa pystyneet muuttamaan.76 Bourdieulaisen näkemyksen
mukaanhan tämä olisi toki vain loogista seurausta yläluokkien tekemästä erottelusta. Gronow oli
sen sijaan Vartiaisen kanssa samaa mieltä tämän syrjityn lajityypin arvosta jo 40 vuotta sitten.
Vuoteen 1973, tarkastelujaksomme loppupuolelle, oli tuo uudenlainen populaarimusiikki Gronowin
mukaan entisestään kehittynyt seitsemän vuoden takaisen alkuräjähdyksensä aikaisesta tilastaan.
Nyt tämä musiikin laji olisi hänen mukaansa parhaimmillaan monimuotoisuudessaan ja
ilmaisurikkaudessaan jo yleisesti korkeakulttuuriksi kohotetun musiikin tasolla (hyväksi
esimerkiksi käy vaikkapa mainittu ELP:n teos). Valitettavasti se vain ei ollut, kuten frankfurtilaiset
olisivat sanoneet, autenttista, vaan kulttuuriteollisuuteen kuuluviin levy-yhtiöihin ja
showbusineksen mekanismeihin sidottua aivan kuten aikaisempikin populaarimusiikki oli ollut.77
Gronow näki uudelle levytuotannolle yhtenä vaihtoehtona amerikkalaisten underground-sarjakuvien
menetelmistä sovellettavan ”oikeista” levy-yhtiöistä irrallisen tuotanto- ja jakelujärjestelmän
mallin78. Eräänlainen versio tällaisesta oli 1960-luvun loppupuolella Yhdysvalloissa, ja etenkin
maan länsirannikolla, kukoistamaan alkanut niin sanottu bootleg-teollisuus. Valmistusmuotona
bootlegit, eli ”kulttuuriteollisuuden” alalla toimineiden artistien esityksistä tehdyt luvattomat
äänitteet, eivät tietenkään merkinneet mitään uutta luovaa tapaa luoda autenttista musiikkia –
lähinnä nämä julkaisut ovat vain tunnettujen artistien varsinaisen tuotannon täydentäjiä eivätkä sen
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korvaajia tai haastajia. Sitä paitsi niiden jakelu tapahtui, etenkin alkuun, enimmäkseen samojen
levykauppojen kautta kuin laillisempien levy-yhtiöidenkin tuotteiden.79 Vaikka aluksi tämä ala
pyrki erottautumaan yritysmäisistä toimintatavoista, joutuivat tietenkin myös bootleg-”yhtiöt”
toimimaan samojen markkinaehtojen mukaan kuin muutkin levytuottajat.
Taiteellisten kunnianhimojen ja markkinalogiikan ehtojen välillä luovimisessa ei tietenkään ollut
mitään ennennäkemätöntä. Myös klassista musiikkia ihannoivat Adorno ja Horkheimer tunnustavat
tämän koko porvarillisen ajan taiteilijuuteen liittyneen ”valheen ulottuvuuden”. Pistävimmän
esimerkin tällaisesta he tarjoavat kuvatessaan kuolemansairasta Ludwig van Beethovenia, joka
”paiskasi Walter Scottin yhden romaanin käsistään puuskahtaen: 'hitto, mieshän kirjoittaa rahasta!'
mutta osoittautui samanaikaisesti erinomaisen kokeneeksi ja kovapintaiseksi liikemieheksi
lyödessään rahoiksi viimeisillä, markkinoille kintaalla viitanneilla kvarteteillaan”. 80 Tukahduttaako
kaupallisuus musiikilliset kunnianhimot ja ”kapinallisuuden”? Jaana Lähteenmaa asettaa tässä
auktoriteetiksi kulttuuritutkija Sam Inkisen, jonka mukaan koko kysymys on aikansa elänyt. Hänen
mukaansa esimerkiksi 1990-luvun teknokulttuuri ei olisi voinut levitä ilman kaupallisuutta.81
Epäilemättä. Frankfurtilaisten mielestä tuskin muuten olisi voinut ollakaan nykyisessä läpeensä
kaupallistetussa järjestelmässä, jonka sisällä toimiminen jo itsessään edellyttää kulttuuriteollisuuden
asettamien ennakkoehtojen ottamista annettuina. Toisaalta Adorno ja Horkheimer pitäisivät juuri
siksi koko teknoilmiötä täysin epärelevanttina ja yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan mitättömänä
hölynpölynä.
”Kapina myy aina voitolla”, kuten 1990-luvun alussa jättiyhtiö Sonylle siirtyessään oman
kapinallisuutensa joidenkin mielestä myynyt walesilainen yhtye Manic Street Preachers on
väittänyt82. Sinänsä tuossa ei ollut mitään uutta, myös osa tässä tutkielmassa esitetyistä kiivaista
teksteistä syntyi suurten levymerkkien suojissa. Artistien ja levy-yhtiöiden onkin usein sanottu
muodostavan eräänlaisen epäpyhän allianssin. Kuten kasvatustieteilijä Juha Suoranta esittää, ovat
huomiota herättävät vastarintarintasanoitukset usein myös levyteollisuuden etu – kohujen myötä
lisääntyvä levynmyynti auttaakin varmasti sietämään jokusia epäkorrekteja sanoituksia. Aina tämä
yhteistyö ei tietenkään ole ollut ongelmatonta taiteellista uskottavuuttaan, tai ainakin sellaisen
myyttiä, vaalivan artistin kannalta. Viime vuosikymmenen esimerkkinä tällaisesta Suoranta
mainitsee hiphop-artisti Asan, jolle kiinnitys levyjätti Warnerille toi näennäisestä
ongelmattomuudestaan huolimatta ”perseeseenvedetyn fiiliksen”.83 Autenttisuus onkin yhä todella
herkkä aihe muusikoille.

8. Johtopäätökset
Tutkimuksen materiaali osoittaa mitä kiistattomimmin perusta–päällysrakenne-mallin
toimimattomuuden kulttuurillisena selittäjänä. Useat käsitellyt sanoitukset suhtautuivat, vaikkakin
erilaisin merkityksin, myötämielisesti vallankumoukselliseen toimintaan, joten populaarikulttuuri ei
voinut olla pelkkää kapitalistisen tuotantotavan heijastumaa. Tätä kuvaa vahvistaa erityisesti
tuotantotavan vaihtamiseen johtavan yhteiskunnallisen vallankumouksen suosimista eräissä
teksteissä. Birminghamin ”populistisille” tutkijoille löytyy siten semioottisen sissisodan lisäksi
myös aivan eksplisiittisesti sanojen voimalla käytävän taistelun sanomaa.
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Toki aineistosta löytyy myös runsaasti aiheeseen ambivalenttisesti tai yksiselitteisen kielteisesti
asennoituvia tekstejä. Tämä tukee osaltaan Frankfurtin koulukunnan käsityksiä konformistisia
populaarikulttuurista. Horkheimer ja Adornohan uskoivat ainoastaan perinteisen korkeakulttuurin
mahdollisuuksiin yhteiskunnallisena vaikuttajana, vallitsevien olojen tukeminenhan on heille
populaarikulttuurin nimenomainen tehtävä. Vietnamin sodan synnyttämä protestilaulujen aalto ei
toisaalta sekään hetkauttanut Adornoa, jonka kiinnostus kohdistui kaksikosta voimakkaammin
musiikkiteorioihin. Hän menehtyi jo tarkastelujaksomme alussa, vuonna 1969 (ja Horkheimer
vuonna 1973), mutta on melko turvallista olettaa, ettei hän olisi vaikuttunut tässä esitellystä varsin
radikaalista populaarimusiikista sen enempää kuin viimeisinä vuosinaan tuomitsemistaan
protestilauluista. Kulttuuriteollisuuden ja monopolistisen kapitalismin aseman murtuminen olisi
frankfurtilaisten mielestä vaatinut varmasti syvempiä yhteiskunnallisia muutoksia kuin mitä
vuoteen 1975 mennessä, tutkitun ajanjakson lopulla, oli tapahtunut.

Tämä tutkielma ei edes pyrkinyt antamaan täyttä kuvaa vuosien 1968–1975 laulujen poliittisesta
sisällöstä, siihenhän ei tämä sivumäärä tietenkään olisi ollut lainkaan riittävä. Annetut
tekstiesimerkit vahvistavat kuitenkin esimerkiksi Pekka Gronowin antamaa kuvaa aiempaa
ilmaisuvoimaisemmasta populaarimusiikista. Liian pitkälle tätä ei pidä tietenkään yleistää: vaikka
teemat kuten uskonto, väkivalta tai yhteiskunnalliset ongelmat olivatkin nyt osana poplevyjen
tekstejä, säilyi romantiikka kuitenkin yleisimpänä laulujen aiheena84. Nähtyjä muutoksia ei
kuitenkaan kannata väheksyä. Hyvä esimerkki sellaisista on The Beatlesin käyttämän sanaston
laajeneminen noin viidessä vuodessa – aluksi laulettiin kädestä pitämisestä, kun taas vuonna 1968
esiintyi yhtyeen lauluissa jo sellaisia vanhemmalle pop-musiikille tuntemattomia sanoja kuin
”perustuslaki”, ”evoluutio” ja – tietenkin – ”vallankumous”.

Jos teemme pientä tutkimuksellista väkivaltaa – hyvässä tarkoituksessa! – ja laajennamme
perspektiiviä tähän päivään, näyttää frankfurtilaisten ohella myös Pierre Bourdieu olleen oikeassa.
Populaarimusiikista ei ole ollut yhteiskunnalliseksi muutosvoimaksi, jollaiseksi sen ei olisi
tietenkään massojen kulttuurina hänen mukaansa pitänyt päätyäkään. Jazzista oli tullut melko
hyväksytty taidelaji jo 1960-luvulla. Sellaiset genret kuin rock ja pop ovat kokeneet samanlaisen
nousun kohti salonkikelpoisuutta viime vuosikymmenien aikana. Kuningatar Elisabet II:n
viimevuotinen juhlakonsertti on yksi esimerkki tästä kehityksestä. Konsertin esiintyjälista koostui
lukuisista ”massojen musiikkia” edustavien lajityyppien artisteista, kuten Elton Johnista ja vielä
1960-luvulla Beatleseineen – ainakin amerikkalaisia – konservatiiveja kuohuttaneesta Paul
McCartneysta85. Molemmat mainitut herrat, kuten myös palatsivallankumousta haikailevasta
katutappelijasta vuonna 1968 laulanut Rolling Stonesin Mick Jagger, ovat myös saaneet
aatelisarvon, mikä kertoo heidän nykyisestä asemastaan ehkä oleellisimman. Kuten M. A.
Numminen sanoi, on kulttuuri todellakin popularisoitunut melkoisesti. Nykyään rock-klassikot
kelpaavat myös konservatiivisille piireille, kuten The Whon National Review -lehdeltä saama
tunnustus osoittaa. Samalla koko taidemuoto on jämähtänyt muodoiltaan huomattavan
konservatiiviseksi.

Jos hieno muuttuu Bourdieun mukaan vulgaarien omaksumana tavanomaiseksi, voiko
tavanomainen muuttua eliitin käsittelyssä hienoksi? Tuskin. Kenties hän omaan systematiikkaansa
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nojaten sanoisi osan populaarikulttuurista siirtyneen vain yhteiskuntaa harmonisoivan keskitason
kulttuurin piiriin. Varsinaisella eliitillähän on lopulta aina omat huvinsa ja harrastuksensa. Tämän
päivän katsannossa näyttävät kuitenkin frankfurtilaiset kaikkiaan onnistuneen arvioissaan parhaiten,
olkoonkin että heidän pessimisminsä saattoi vaikuttaa vielä nelisenkymmentä vuotta sitten rankasti
ylimitoitetulta. Tämän tutkielman esittämät laulut eivät lopulta tainneet ollakaan muuta kuin
kulttuuriteollisuuden tuottamia hyödykkeitä. Samalla he voisivat noteerata eräiden kappaleiden
uusiokäytön saman teollisuuden palvelukseen: esimerkiksi Beatlesin Revolution päätyi Niken
mainokseen jo vuonna 1987, ja John Lennonin Power to the People -veisu sai puolestaan taannoin
uuden elämän internetin videopalvelun mainoksessa86. Jos Toscaninin konsertteja vielä radioidaan,
kelpaisivat kenties nuokin sinne saippuamainosten väliin. Näin vallankumous kehittyy!

Rock-ilmiötä tutkinut Stig Söderholm pohti musiikin tulevaisuutta tuona kenkämainoksen vuonna
1987: olisiko rock yhä vuonna 2000 vastustamisen ja antistruktuurin kulttuuria vuonna – kuten hän
vielä tuolloin ajatteli sen olleen –, vai muuttuisiko se harmonian ja eskapismin ääneksi87? Tässä
tekstissä esiintyneistä tutkijoista ainoastaan englantilaiset kulturalistit hengenheimolaisineen
olisivat hyväksynyt Söderholmin alkuperäisen väitteen. Muille rock oli kuten muukin
populaarikulttuuri: muodoiltaan sovinnaista, sosiaalista (kapitalistista) järjestystä ylläpitävää
sementtiä, joka epäpolitisoi ja turruttaa työväenluokan. Tällä tavoin populaarikulttuurin tutkija
Janne Mäkelä tiivisti tosikkomaisena pitämänsä vasemmistoälymystön kritiikin.88 Oli tämä kritiikki
tosikkomaista tai ei, mutta tämän tutkielman mukaan se oli varsin paikkansapitävää.

Raymond Williamsin mukaan materiaaliset ja kulttuuriset tekijät kiinnittyvät tiukasti toisiinsa osana
yhteiskunnallista prosessia. Millä tavoin esitellyt teokset olisivat olleet osana yhteiskunnan
materiaalista kehitystä? Yhtenä kuvatun aikakauden näkijöistä ja tekijöistä Pink Floyd -yhtyeen
Nick Mason käsitteli Britannian kehitystä paljolti Williamsin tapaan. Mason yhdisti 1960-luvun
lopun uudenlaisen populaarimusiikin ja ajan kulttuurimuutokseen liittyneen vapautuneen ilmapiirin
maassa tapahtuneeseen hyvinvointivaltion kehitykseen. Asian kääntöpuolena oli 1960-luvun
iloisesta kulttuurista vaille jääneiden seinäruusujen kosto 1980-luvulla – valtaan päästyään nämä
tekivät tyhjiksi aiemmat saavutukset tuhoten Britannian terveydenhoitojärjestelmän ja sivistyksen.89
Theodor Adorno saattaisi ainakin osittain allekirjoittaa nämä Masonin väitteet, vaikka ei hänen
musiikkiansa arvostaisikaan. Adorno niputti yhteen musiikin, filosofian ja yhteiskuntateorian.
Toisin sanoen hän kuuli esimerkiksi Hegelin filosofiaa Beethovenin sävellyksissä, kun taas
kulttuuriteollisuuden tuotteena jazz merkitsi massojen yhteiskuntaa ongelmineen. 90 Olavi
Paavolainen kuuli – tai ainakin halusi kuulla – teollistuvan ja modernisoituvan Suomen äänet
Terässinfoniassaan vuonna 1928 (jonka populaarimusiikillinen vastine voisi olla vaikkapa Lou
Reedin ansaittuun unhoon jäänyt teos Metal Machine Music). Miten nykyinen suomalainen
yhteiskunta soisi tässä paavolalais-adornolaisessa tarkastelussa? Postmodernin ironisen
sisällyksetön populaarimusiikki ja aikamme johtavat – eli parhaat – filosofit ovat kieltämättä osa
myös Masonin kuvaamaa kokonaisuutta. Tämän hetken Suomea määrittelevät sekä
yhteiskuntateoreettisesti että filosofisesti selvästikin riipivän sinisin soinnuin raikuvat epävireiset
sävelet, samanvärisestä isommasta laulukirjasta kopioidut. Soivatko ne mollissa vai duurissa, se
riippuu kuulijan tajunnantilasta.
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Kaivakaamme lopuksi kunnolla maata tutkimuksen tieteellisten perustusten alta antamalla
viimeinen puheenvuoro Robert Wyattille, hänen estelyistään huolimatta. Hänen ideansa levyttää
The Monkees -yhtyeen hitti I'm a Believer herätti aikoinaan kummastusta, edustihan tuo tv-sarjaa
varten kyhätty yhtye kulttuuriteollisuuden tuotetta puhtaimmillaan ja oli siten imagoltaan
mahdollisimman kaukana vasemmistolaisesta ja yhteiskuntakriittisestä Wyattista. Hän ei kuitenkaan
antanut tämän haitata perustellessaan päätöstään: ”Minä pidän popmusiikista ja showbusineksesta –
se on yhtä hyvää kuin mikä tahansa taide”91. Niinpä. Ehkä on sittenkin syytä välttää liiallista
tosikkomaisuutta tuota hienoa taiteen muotoa arvioitaessa.
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POLVOA31 – syksy 2012:
Perusoikeudet ja parlamentarismi Suomen
perustuslaissa
Ville Rantala
Johdanto
Tarkastelen esseekirjoituksessani politiikan ja oikeuden muuttunutta suhdetta Suomessa.
Esseekirjoitukseni runkona on Politiikan ja oikeuden suhteen luennot ja syvennyn tähän runkoon
ilmoittamani lähteet tukenani. Esseeni aiheena on perusoikeudet ja parlamentarismi Suomen
politiikassa ja tarkastelen näiden kahden suhdetta historiallisen näkökulman kautta. Lähden
tarkastelemaan perustuslain konstitutionalisoitumista vuoden 1809 Porvoon valtiopäivien (tai
maapäivien1) ja autonomisen ajan Suomen kautta. Tämän jälkeen siirryn itsenäisyyden saavuttaneen
Suomen moderniin konstituutioon, jonka kautta pääsen viimeisenä pohtimaan tälle ajalle ominaisen
konstituution ilmenemistä Suomessa.
Pyrin myös tuomaan esille konstituution muutoksen vaikutukset parlamentarismissa ja pyrin
perustelemaan näitä esimerkkien avulla. Käyttäessäni sanaa konstituutio, viittaan sillä perustuslakia
laajempaan kokonaisuuteen, jonka avulla voidaan laajemmin ymmärtää, minkälaisessa kontekstissa
valtio ja sen kansalaiset ovat tietyn viitekehyksen alla, tietyn ajanjakson aikana, toimineet.
Konstitutionalisoitumisella viittaan siirtymään, jonka aikana siirrytään konstutionaalisesta
ajanjaksosta toiseen. Esimerkiksi Suomi siirtyi 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun aikana
ikiaikaisesta konstituutiosta moderniin konstituutioon.
Pyrin tuomaan esille myös tapahtunutta muutosta perusoikeuksissa siirryttäessä vuoden 1919
hallitusmuodosta 1995 perusoikeusuudistukseen ja vuoden 2000 perustuslakiin. Pohdin esseessäni
myös ihmisoikeusajattelua, perusoikeuksien vaikutusta tälle ajalle ominaisen konstituution
rajoittamassa Suomessa sekä vertailen Suomen konstituutiota eurooppalaiseen kontekstiin eri
ajanjaksojen aikana.

Porvoon maapäivät ja ikiaikainen konstituutio
Napoleon I. ja Aleksanteri I. sopivat Tilsitissä 9. heinäkuuta 1807 Venäjän ja Ranskan välisestä
rauhasta sekä yhteistyöstä. Napoleon pakotti Aleksanteri I:n mukaansa Englannin
mannermaasulkemukseen ja velvoitti Venäjän painostamaan myös sitoutumattomat maat mukaan.
Ruotsi ei tähän suostunut, joten Venäjä julisti Suomen sodan, jonka vaikutukset näkyvät Suomen
historiassa vielä tänäkin päivänä. Venäjä hyökkäsi Ruotsiin ja liitti Suomen osaksi itseään. Suomi
saavutti autonomisen aseman ja Suomesta tuli suuriruhtinaskunta. (Rinta-Aho, 2004.)
Venäjän keisari Aleksanteri I. määräsi Suomen säädyt kokoontumaan valtiopäiville Porvooseen
maaliskuussa 1809. Seuraavana päivänä Porvoon tuomiokirkossa pidetyssä juhlatilaisuudessa
1

Ks. Jussila 1987, s. 41
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kenraalikuvernööri luki keisarin allekirjoittaman hallitsijanvakuutuksen ruotsinkielisen käännöksen
ja säädyt esittivät uskollisuudenvakuutuksensa keisarille. Hallitsijanvakuutuksessaan Aleksanteri I.
ilmoitti vahvistavansa maan uskonnon ja perustuslait sekä säätyjen ja kaikkien maan asukkaiden
oikeudet ja velvollisuudet (Aleksanteri I, hallitsijanvakuutus, 1809). Keisari osallistui myös
valtiopäivien päättäjäisiin, jotka pidettiin Porvoossa 19.7.1809. Tässä juhlatilaisuudessa keisari piti
kuuluisan puheensa, jossa hän julisti Suomen tulleen korotetuksi kansakuntien joukkoon.
(Eduskunnan arkisto, Porvoon valtiopäivät.)
Ikiaikainen konstituutio2 on hyvin laaja käsite, jolla voidaan ymmärtää lakien, instituutioiden ja
käytäntöjen muodostamaa kokonaisuutta, jonka mukaan yhteisöä hallitaan. Ikiaikainen konstituutio
tarkoittaa maallisen ja uskonnollisen elämän sfäärit kattavaa elämänkokonaisuutta, jonka
konstitutiivisten rajoitteiden mukaan vallankäyttöä rajataan. Tämä vallankäyttö on siis sisällöllisesti
ja muodollisesti rajattua. Ikiaikainen konstituutio on vanhojen tapojen mukaista hallitsemista, jossa
konstituutio on primääristä vallankäyttöön nähden. Tästä osoituksena olivat esimerkiksi
herruussopimukset3, joita voidaan myös soveltaa Porvoon maapäivien merkitystä pohdittaessa.
Säätyjen voidaan ajatella kokoontuneen joko valtiopäiville tai maapäiville ja säätyjen voidaankin
ajatella tehneen joko valtiosopimuksen tai herruussopimuksen.
Ominaista ikiaikaiselle konstituutiolle olivat myös säätyjen erioikeudet ja vapaudet sekä
perustuslain hierarkinen rakenne. Eri säädyillä oli eri oikeuksia ja velvollisuuksia; jopa eri alueilla
saattoi olla erilaiset tulkinnat alueen laeista. Kansa oli jaettu eri säätyihin, joiden avulla heitä
tuomittiin. Suomi oli 1800-luvulla ikiaikaisen konstituution mallimaa. Se oli historiallinen reliikki,
jonka konstituutio nojasi Ruotsin vallan aikaisiin tottumuksiin. (Jussila, 2004.)

Suomen konstitutionalisoituminen
konstituutioon

ikiaikaisesta

moderniin

Moderni konstituutio4 voidaan ymmärtää käsitteenä, joka ei ole elämää suurempi kokonaisuus. Se
koostuu spesifeistä laeista, jotka takaavat perustuslaissa muodolliset puitteet vallankäytölle.
Kansalaisen ja valtion suhde muodostuu tiiviimmäksi ja valtiosäännössä on taattu jokaiselle
kansalaiselle perusoikeudet. Poliittinen vallankäyttö on järjestelty siten, että se on
konstitutionaalisista rajoitteista vapaata. Valtiota hallitaan demokraattisesti kansan tahtoa
noudattaen parlamentarismin avulla, eikä tuomioistuimilla ole oikeutta tutkia lainsäädännön
perustuslainmukaisuutta. Politiikka on siis primääriä ja oikeus toissijaista. Valtio voi käyttää
valtaansa, miten parhaaksi katsoo, kunhan sillä on kansan tuki.
Moderni konstituutio pohjautuu valistusajattelijoihin, kuten Hobbes, Rousseau ja Locke.
Länsimaisen modernin konstituution lähtökohtiin kuului, että valta jaetaan paroni de Montequieun
vallan kolmijako-opin mukaisesti lainsäädäntövaltaan, toimeenpanovaltaan ja tuomiovaltaan. Sen
perusperiaatteet olivat siis kansan tahdon esilletuominen demokratian ja parlamentarismin avulla.
Suomi siirtyi melko jälkijunassa ikiaikaisesta konstituutiosta moderniin konstituutioon. Se oli vielä
1900-luvun alussa anakronistinen valtio, jossa oli voimassa selkeä säätyjako. Ruotsin ajalta
Suomeen olivat siirtyneet vuoden 1772 hallitusmuoto ja vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirja.
2

Lordi Bolingbroken mukaan: ”By‟constitution‟ we mean, whenever we speak with propriety and exactness, that
assemblage of laws, insitutions and customs, derived from certain fixed principles of reason, directed to certain
fixect objects of the public good, that compose the general system, according to which the community hath agreed to
be governed”. Lähteenä luentomuistiinpanot.
3
Ks. Grimm 1991, s. 34-35. Herruussopimuksista tunnetuin lienee Magna Charta.
4
Tullyn (1999, s.41-43) mukaan moderni konstituutio on jyrkkä vastakohta ikiaikaiselle konstituutiolle. Modernin
konstituution pyrkimyksestä yhtenäisyyteen ja vallan keskittymisestä valtiolle ks. Tully, 1999, s. 62-70.
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Tämän lisäksi perustuslakeihin rinnastuivat myös säätyjen erioikeudet ja eräät niihin verrattavat lait.
Vuoden 1869 uusi valtiopäiväjärjestys julisti jo itsensä perustuslaiksi, mutta se oli anakronistinen ja
säilytti vanhan säätyjaon, joten se ei tuonut Suomea lähemmäksi modernia konstituutiota.
(Hallituksen esitys, yleisperustelut 2.1, 1998.)
Vuoden 1906 valtiopäiväjärjestys toi Suomeen länsimaisen liberalistisen perusoikeustradition,
vaalioikeuden, vaalikelpoisuuden sekä sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden eli
kansalaisvapausperustuslain. Se jätti kuitenkin säätyerioikeuksia voimaan, joten sekään ei vielä
tuonut Suomea modernin konstituution pariin. Ajatus useasta perustuslaista oli vakiintunut
Suomeen jo ennen hallitusmuodon säätämistä. Vuoden 1919 hallitusmuotoa säädettäessä viitattiin
usein 1906 valtiopäiväjärjestykseen ja täten olikin luonnollista, että myöhemmin säädetty
valtiopäiväjärjestys samoin kuin ministerivastuulaki ja laki valtakunnanoikeudesta julistettiin
myöhemmin perustuslaeiksi. (Hallituksen esitys, yleisperustelut 2.1, 1998.)
Vuoden 1919 hallitusmuoto säilyi perustoiltaan muuttumattomana vuoteen 1995, jolloin Suomeen
tuli
perusoikeusuudistus.
Suomessa
tämän
konstitutionalisoitumisen
ja
moderniin
perusoikeusajatteluun perustuvan muutoksen voidaan katsoa alkaneen 1870- ja 1880-luvuilla. Leo
Mechelin katsoi, että Suomi oli sisäisesti suvereeni valtio, joka kuului Venäjän valtakuntaan
molemminpuolisella sopimuksella, ja hän esittikin myöhemmin kansainvälisesti tunnetuksi
tekemänsä opin Suomen perustuslaeista. Mechelinin vuoden 1886 valtio-oikeudellinen pamfletti
tuki voimakkaasti ajatusta Suomesta valtiona.5 Hänen mukaansa Aleksanteri I. tunnusti Porvoon
valtiopäivillä Suomen valtioiksi sitoutuessaan Ruotsinvallan ajan perustuslakeihin. (Jussila, 2004,
546-548.)

Moderni perusoikeusajattelu Suomessa
Tämä ajattelutapa vastasi modernia eurooppalaista mallia ja Mechelin sekä Robert Hermanson
konstruoivatkin Suomeen säätyprivilegioitten rinnalle perusoikeusluettelon, jonka voidaan katsoa
olleen tärkeä esiaskel moderniin konstituutioon siirtymisessä. Mechelinin senaatti (1905-1906)
koostui pääosin perustuslaillisista ja sen on sanottu olevan Suomen historian ensimmäinen
poliittinen hallitus. R.A. Wrede oli hallituksen oikeusosaston johdossa ja Mechelin oli talousosaston
varapuheenjohtaja. Mechelin laati yksityisesti luonnoksen uusiksi perustuslaeiksi ja pyrki
valmistelemaan salaa uutta hallitusmuotoa, jolla maan perustuslait olisi turvattu. Häntä auttoivat
hankkeessa merkittävästi Hermanson ja Wrede. Senaatin esitys oli jo valmis kesällä 1907, mutta
Venäjän pääministeri Pjotr Stolypin esti sen esittelyn keisarille, sillä se olisi rajoittanut hallitsijan
valtaa. Mechelinin pyrkimyksistä toteutuivat lausunto-, yhdistymis- ja kokoontumisvapaus vuoden
1906 valtiopäiväjärjestyksessä ja 1919 hallintomuodossa kaikille yleiset oikeudet. Ståhlbergin 1917
johtaman perustuslakikomitean työn pohjana toimi Mechelinin esitys hallintomuodosta. (Jussila,
2004, s. 697, 704-710.)
Veli Merikoski kokosi 1930-luvulla edeltävän perusoikeusajattelun. Hän oli oikeustieteilijä, joka
laajensi jo uransa alkuvaiheessa tarkastelualaansa hallinto-oikeudesta valtiosääntöoikeuteen.
Merikoski tarkasteli avoimesti ja kriittisesti yhteiskunnan ja oikeusjärjestyksen tilaa, arvosteli
ylimpien valtioelinten ja ylimpien oikeusasteiden toimintaa sekä osallistui koko kapasiteetillaan
valtiosääntöpoliittiseen keskusteluun. Hän oli muun muassa hallinto-oikeuden professori ja toimi
vuodesta 1946 lähtien perustuslakivaliokunnan pienessä asiantuntijajoukossa. Merikosken mukaan
hallinto-oppi ja valtio-oppi eivät pyri vain esittämään, miten asiat ovat järjestetyt, vaan koettavat
myös selvittää, mikä olisi paras ja tarkoituksenmukaisin järjestely. Hänen mukaansa Ståhlbergin
klassista määrittelyä lainsäädännöstä oli täydennettävä oikeussuojamomentilla (Merikoski, 1958, s.
5

Ks. Leo Mechelin, Précis du droit public du Grand-Duché de Finlande
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16). Lainkäyttömenettelyn olennaisena tarkoituksena on oikeussuojan antaminen sitä tarvitsevalle.
Merikoski pyrkikin erottelemaan toisistaan hallintotoiminnan ja hallintolainkäytön: edellinen
toteuttaa hallinnon tarkoituksia ja jälkimmäinen antaa tälle oikeussuojan. (Jyränki, 2002, 699-704.)
Merikoski oli siinä mielessä legalisti6, että hän vieroksui mielivaltaa, mutta hän ei nostanut missään
vaiheessa oikeussääntöjen noudattamista politiikan yläpuolelle. Hän pikemminkin halusi tarkentaa
rajaa, jonka kohdalla oikeus loppuu ja politiikka alkaa (Jyränki, 2002, 715-716). Merikosken
vuonna 1935 julkaisema väitöskirja ”Hallinto-oikeudellinen tutkimus yhdistymisvapaudesta”
sisältää niin runsaasti valtiosääntöoikeudellista ainesta, että sitä voi nimestä huolimatta luonnehtia
valtio-oikeudelliseksi tutkimukseksi. Sen voi myös katsoa olevan ensimmäinen Suomessa tehty
moderni perusoikeustutkimus. Perusoikeusajattelussa alkoikin hiljalleen tapahtua muutos 1930luvun Suomessa. Perustuslakivaliokunta totesi vuonna 1932, että muillakin perusoikeuksilla kuin
omaisuudenturvalla oli lainsäätäjää vasten turvattu kova ydin (Jyränki, 2001, s.30-32).
Yhdistymisvapauden perusoikeusominaisuus sisälsi Merikosken mukaan sen, että lainsäätäjä voi
tähän vapauteen kajota vain vaikeutettua muotoa noudattaen (Merikoski, 1935, s.50). Hänen
mukaansa perusoikeussäännöksen tuli sisältääkseen subjektiivisen oikeuden olla niin tarkkaan
muotoiltu, että se sellaisenaankin kelpaa tuomion perustaksi. Hän rakensi perusoikeuskäsityksensä
pääosin perusoikeuden pysyvyyden varaan, mutta syventyi silti useassakin yhteydessä pohtimaan,
ovatko perusoikeudet subjektiivisia julkisia oikeuksia; oliko yksilöllä perusoikeuteensa vedoten
vaatia oikeussuojaa ja saada se toteutetuksi. (Merikoski, 1935, s.48.)
Sodan jälkeen perusoikeusajattelu lähti nopeaan muutokseen Suomessa. Lähtökohta oli
anakronistinen, haluttiin pysyä ennen sotaa vallinneessa tilanteessa. Suomi turvautui
poikkeuslakeihin parantaessaan hyvinvointivaltiota. Ulkopoliittinen tilanne oli vaikea, eikä
kansainvälistä ihmisoikeusajattelua seurattu Suomessa. Paavo Kastari esitti vuonna 1972
teoksessaan Kansalaisvapauksien perustuslainturva, että kansalaisvapauksia ja perusoikeuksia tulisi
valvoa jälkikäteen oikeudellisesti. Tämä enteili perusoikeusajattelun murrosta. Lopullisen
muutoksen mahdollistaja oli Neuvostoliiton ja sosialismin romahtaminen. Suomi siirtyikin pian
tämän jälkeen täysimääräisesti eurooppalaiseen integraatioon Euroopan neuvoston puitteissa ja
eurooppalaistui konstitutionalistisessa mielessä.

Suomen konstitutionalisoituminen modernista konstituutiosta
tälle ajalle ominaiseen konstituutioon
Ikiaikaisen konstituution puitteissa vallankäyttö tapahtui sosiaalisen, poliittisen ja taloudellisen
viitekehyksen eri tasoilla. Se koostui myös menneisyyteen viittaavista sosiaalisista, poliittisista ja
kulttuurillisista uskomuksista, instituutioista ja tavoista (Grimm 1991, 35-36). Moderni
konstitutionalismi taas on edellisen vastakohta, jolla ei ole samanlaista horisontaalivaikutusta, vaan
sen valta ulottuu vain vertikaaliselle tasolle. Se pyrkii yhtenäisyyteen ja vallan keskittämiseen
valtiolle, joka turvaa kansalaisten oikeudet. Moderni konstituutio pyrkii siis poistamaan eri
poliittiset ja kulttuurilliset sekä maanpäälliset ja ei-maanpäälliset eroavaisuudet. Modernissa
perustuslaissa valtiovalta kuuluu viime kädessä kansalle (Tully 1999, s.62-96). Moderni
konstituutio pyrki rakentamaan valtion määrittäen vallankäytön formaalit puitteet, vallankäyttöä
säätelevät periaatteet ja valtion suhteen kansalaisiin. Se tarkastelee siis asioita valtion ja kansalaisen
näkökulmasta. Tarkastelen seuraavassa modernista konstituutiosta tälle ajalle ominaiseen
konstituutioon siirtymistä. (Turkka, 2011, s.15.)
6

Veli Merikoski: ”Ystäväni Paavo Kastari on keksinyt minulle erikoisen
haukkumanimen: legalisti. Hän tarkoittaa sillä sitä, että minä aika paljon riipun
kiinni hallitusmuodon pykälissä. Siinä on varmaan kyllä perää.” Ks. Jyränki, 2002, s. 715
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James Tullyn (2002) mukaan lähtökohtana tälle ajalle ominaisen konstituution muodostumisessa on
valtion rajat ylittävän yhteistyön muodostuminen ja yleistyminen taloudessa, kulttuurissa,
yhteiskunnassa ja politiikassa toteutuvana ilmiönä.7 Myös tälle ajalle ominainen konstituutio
sisältää horisontaalivaikutuksen, sillä vaikka se määrittää valtion vallankäytön, se sisältää myös
useita trans-nationaalisia toimijoita, kuten WTO ja EU. (Turkka, 2011, s.16.)
Modernissa konstituutiossa ihmisoikeudet olivat valtion ja kansalaisen suhteita määrittäviä
hierarkisia oikeuksia, joita valtion tehtävänä oli valvoa. Ne olivat liberaalin ihmisoikeuskäsityksen
mukaisesti valtiota vastaan kohdistettuja suojaoikeuksia (Grimm, 1991, 221). Toisen
maailmansodan jälkeisessä ajattelussa on tullut ilmi uudenlainen ihmisoikeusajattelu, joka sopii
paremmin tälle ajalle ominaiseen konstituutioon. Ihmisoikeudet saivat subjektiivisen ulottuvuuden
lisäksi objektiivisen ulottuvuuden; ne toteutuivat myös ei-valtiollisissa yhteyksissä. (Turkka, 2011,
s.18.)
Suomen konstitutionalisoituminen oli toisen maailmansodan jälkeen vaikeaa, jopa mahdotonta.
Voimassa oli vuoden 1919 hallitusmuoto, Suomessa oli presidenttijohtoinen järjestelmä ja
parlamentarismi toteutui myötävaikutusjärjestelmänä. Parlamentarismi oli siis toissijaista.
Poliittinen tilanne oli vuoden 1945 jälkeen erittäin haastava, sillä Neuvostoliiton kanssa oli juuri
solmittu sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta, mikä ajoi Suomen
tilanteeseen, jossa ulkopolitiikka oli ensisijaista. Vuoden 1919 hallintomuotoa tulkittiin radikaalisti
ja presidentillä oli laajat valtaoikeudet. Kuitenkin vasta toisen maailmansodan jälkeen
ulkopoliittinen päätöksentekojärjestelmä alkoi toimia presidenttikeskeisesti ja ulkopolitiikan
johtamista alettiin pitää presidentin tärkeimpänä tehtävänä (Hallituksen esitys, yleisperustelut 2.4,
1998).
Tultaessa 1960-luvulle Suomessa käynnistettiin kokonaisuudistushanke, jonka tavoitteena oli
uudistaa valtiosääntö. Valtiosäännön uudistamiskeskustelun painopistealueena oli 1970-luvulta
lähtien kysymys ylimpien valtioelinten toimivallasta ja keskinäisistä suhteista. Tavoitteena oli
valtiosäännön parlamentaaristen piirteiden vahvistaminen. (Hallituksen esitys, yleisperustelut 2.4,
1998.)
Suomen oli konstitutionalisoiduttava, pyrittävä de-konstitutionalisoimaan vanha moderni
konstituutio, ja konstruktoitava uusi tälle ajalle ominainen konstituutio sen tilalle. Kansainvälisten
asioiden luonne ja yhteiskunnallinen merkitys oli 1900-luvun loppua lähestyttäessä täysin erilainen
kuin vuoden 1919 hallitusmuotoa tai 1928 valtiopäiväjärjestystä päätettäessä. Kansainväliset
järjestöt olivat nousseet merkitykseltään valtioiden rinnalle kansainvälisen yhteisön toiminnassa.
Perinteinen ulkopolitiikka on ainakin Euroopan turvallisuusyhteisön sisällä menettänyt
merkitystään ja kansainväliset sopimukset sisältävät yhä useammin määräyksiä yksilöiden ja
kansallisen oikeuden oikeussubjektien oikeuksista ja velvollisuuksista. (Hallituksen esitys,
yleisperustelut 2.4, 1998.)
Toisen maailmansodan jälkeisen ihmisoikeusajattelun mukaisesti perusoikeudet ilmaisevat uuden
oikeusjärjestelmän tulevan sisällön (Klug, 2001, s. 364). Tälle ajalle ominaisen konstituution
kontekstissa ihmis- ja perusoikeudet siis rajaavat periaatenormeina sisällöllisesti vallankäyttöä.
Kuinka perusoikeudet voivat toteutua valtion ohella myös ei-valtiollisissa entiteeteissä ja
käyttäytymisen muodoissa? Ihmis- ja perusoikeuksien horisontaalivaikutuksen periaate ulottaa
ihmisoikeudet toteutumaan kansalaisten ja valtion suhteen lisäksi myös yksilöiden ja järjestöjen
7

“(t)he constitution in the narrow sense is the cluster of supreme or „essential‟ principles, rules and procedures to
which other laws, institutions and governing authorities within the association are subject. In the broader sense
„constitution‟ includes the „rule of law‟, the system of laws, rules, norms, conventions and procedures which govern
the actions of all those, subject to it”, James Tully, 2002, s. 205.

81

Iltakoulun Apollon I / 2013
Perusoikeudet ja parlamentarismi Suomen perustuslaissa

välisissä suhteissa sekä yksilöiden välisissä suhteissa.8 Lisäksi perusoikeuksien
turvaamisvelvollisuuden mukaisesti valtio ei ole enää ainoa taho, jonka on turvattava
perusoikeuksien toteutuminen (Böckenförde 1991, 173-175). Ne on huomioitava myös ei-

valtiollisissa yhteyksissä ja ei-valtiollisten toimijoiden puolesta. (Turkka, 2011, s. 23.)
Suomen
vuoden
1919
hallitusmuoto
oli
siis
anakronistinen.
Lakien
perustuslainmukaisuuden
valvontajärjestelmä
oli
parlamentaarinen,
abstraktiin
normikontrolliin perustuva ja se painottui ennakolliseen valvontaan, jonka painopiste oli
eduskunnassa. Systemaattista jälkikäteistä lakien perustuslainmukaisuuden valvontaa ei
ollut järjestetty. Tuomioistuimilla ei siis ollut oikeutta tutkia lakien perustuslainmukaisuutta,
eikä oikeutta jättää lakia soveltamatta sen vuoksi, että se olisi ristiriidassa perustuslain
kanssa (Hallituksen esitys, yleisperustelut 2.4, 1998). Perustuslakiuudistuksen päätavoite olikin
yhtenäistää ja ajankohtaistaa Suomen perustuslaki siten, että tarkoituksena ei ollut muuttaa
valtiosäännön perusteita, vaan huoltaa sitä sen nykyisistä perusteista lähtien. (Hallituksen esitys,
yleisperustelut 3.1, 1998.)

Ei-valtiollisten entiteettien merkitys tälle ajalle ominaisessa
konstituutiossa
Tälle ajalle ominaiseen konstituutioon siirtyminen on lähtenyt modernin konstituution ehdoilla.
Valtiot ovat konstitutionalisoineet ei-valtiollisia entiteettejä ja antaneet niiden konstitutionalisoitua:
nykyään niillä on kyky itsenäiseen toimintaan, konstitutionaalisten rajoitteiden pohjalta. Euroopan
yhteisö ja sittemmin EU ovat jopa ottaneet valtioiden konstitutionalisoitumista ohjaavan roolin
(Stone Sweet, 2002). Euroopassa on käyty laaja konstitutionalisoitumisen prosessi, jonka sisältönä
on ollut perusoikeusnormistojen samanaikainen uudistaminen. Nämä uudistukset on toteutettu
ratifioimalla Euroopan ihmisoikeussopimus, ja tekemällä sen edellyttämät uudistukset kansallisiin
perusoikeusnormistoihin. Tämä prosessi alkoi 1950-luvulla ja kattaa koko Euroopan Unionin.
Erityisen suuri rooli on ollut myös EY:n ja sittemmin EU:n tuomioistuimella, jonka ennakkopäätös 9
vuodelta 1963 osoitti, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on primääri suhteessa Alankomaiden
kansalliseen tuomioistuimeen. (Turkka, 2011, s.21-22.)
Suomessa alkoi 1980-luvulla aina vuoteen 1995 ulottunut osauudistusten aika, jota leimasi
presidentti Koiviston tekemät muutokset, jotka toivat Suomea lähemmäksi eurooppalaista
yhteistyötä. Hän vähensi presidentin valtaa muun muassa presidentinvaalijärjestelmää muuttamalla
ja poistamalla eduskunnan hajotusoikeuden (Hallituksen esitys, yleisperustelut 2.4, 1998).
Presidentti oli siis valmis luovuttamaan valtaansa ja hyväksymään EU-politiikan
pääministerijohtoisuuden. Suomi siirtyi kohti parlamentarismia, minkä osoituksena kaikkien EUasioiden hoitaminen siirtyi pääministerille.
Euroopan Unioniin, ei-valtiolliseen entiteettiin, liittyminen siis toi rajoituksia Suomen
suvereniteettiin ja Suomi omaksui Euroopan Unionin perustuslain primäärisyyden kansallisen
perustuslain jäädessä toissijaiseksi. Eduskunnan perustuslakivaliokunta tuli siihen tulokseen vuonna
1995, että osauudistuksissa on tultu taitekohtaan. Valtiosääntö oli uudelleenkirjoitettava ja siinä oli
arvioitava mm. ylimpien valtioelinten valtaoikeussäännöstön keskinäistä tasapainoisuutta.
Modernin konstituution valossa politiikka siis oikeudellistui ja se vaikutti voimakkaasti
parlamentarismin peruspiirteeseen, vallanjako-oppiin. Uhkana tässä näkökulmassa oli
tuomarivaltion mahdollisuus. Vuoden 2000 perustuslaki olikin modernin konstituution
8
9

Horisontaalivaikutuksesta lisätietoa ks. Böckenförde, 1991, s. 168-169.
Ks. Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen
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näkökulmasta
kansallinen
hanke,
jotta
valtiollinen
vallankäyttöjärjestelmä
saatiin
parlamentarisoitua. Tälle ajalle ominainen konstituutio tarkastelee Suomen konstitutionalisoitumista
osana kansainvälistä prosessia, jonka keskeisenä seikkana on tälle ajalle ominainen ihmis- ja
perusoikeusajattelu. Suomi tuli tähän mukaan myöhässä. Uusi perustuslaki antoi siis sisällöllisiä
vaikutteita valtiolliselle vallankäytölle, mikä oli radikaali muutos. Onko parlamentarismi
problematisoitunut uuden perustuslain myötä? Ainakin sen valta on vähentynyt ja tuomioistuimet
ovat ottaneet roolin perusoikeuksien viimeisenä turvaajana. Kansalaiset valitsevat edelleen
vallankäyttäjät, mutta perustuslaki antaa vallankäytölle suunnan. (Hallituksen esitys, yleisperustelut
2.4, 1998.)

Ihmisoikeusajattelun viitoittama polku
Tälle ajalle ominaisen konstituution juuret ovat olleet toisen maailmansodan kokemuksissa, ja sen
hiivaa on ollut tämän ajan jälkeinen ihmisoikeusajattelu. Ihmisoikeusajattelun sivuuttamatta
jättäminen Suomen perustuslakia, perusoikeuksia ja parlamentarismia tutkiessa olisi
anteeksiantamatonta, joten kertaan ihmisoikeusajattelun kolme aaltoa. Ihmisoikeuksien
ensimmäinen aalto tapahtui modernin konstituution alussa, sen de-konstitutionalisoitumisen ja rekonstitutionalisoitumisen välivaiheessa. Se oli keskeinen asia ikiaikaisesta konstituutiosta
moderniin konstituutioon siirryttäessä. Totean vain lyhyesti, että eurooppalaisessa ajattelussa
keskeinen merkkipaalu on vuoden 1789 Ranskan suuri vallankumous, joka toi valistusajattelijoiden
rationaalisesta ajattelusta kumpuavan valtiokeskeisyyden, ja kansalaisen roolin siinä, esille. Vapaus,
autonomia ja oikeudenmukaisuus olivat tälle valtiokeskeiselle ajattelulle ominaisia piirteitä. (Klug,
2001.)
Toinen aalto oli suoraa seurausta toisesta maailmansodasta ja sen kärsimyksistä. Yhdistyneet
kansakunnat julisti yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen 1948, mikä on merkkipaalu tälle
uudelle aallolle. Toisen maailmansodan jälkeen oli rajattava valtioiden valtaa, joten tilaa annettiin
enemmän ihmisoikeusajattelulle- ja politiikalle; oikeudet kuuluivat tästä lähtien jokaiselle ihmisille,
eikä vain kansalaisille. Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyi vuonna 1950 useimmat Euroopan
maat. Sopimuksessa taataan jokaiselle ihmiselle yksilönoikeudet, joiden loukkauksista voi valittaa
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Ihmisarvo, tasa-arvo ja yhteisöllisyys leimaavat toisen
aallon ihmisoikeusajattelua. Klugin mukaan (2001, s. 369) kolmannen aallon ihmisoikeusajattelu
tuo toisen aallon ajatteluun mukaan vastavuoroisuuden, joka ilmenee muiden huomioon ottamisena.
Valtiot eivät enää ole ainoita vallankäyttäjiä, vaan myös kansainväliset yritykset ja järjestöt
käyttävät valtaa ja solmivat yhdessä sopimuksia ihmisoikeuksien ylläpitämiseksi. (Klug, 2001.)

Vuoden 2000 perustuslaki – perusoikeuksien lopullinen muutos
Suomen perustuslain alussa on kirjattu kolme valtiosääntömme perustavaa arvoa: ihmisarvon
loukkaamattomuus, yksilön vapauden ja oikeuksien turvaaminen sekä oikeudenmukaisuuden
turvaaminen yhteiskunnassa. Valtiosääntö ja perusoikeudet ovatkin oikeusjärjestyksen runko, jonka
varaan sen toimivuus rakentuu. Vain perustavanlaatuiset, erityisen tärkeät oikeudet ovat
perusoikeuksia; esimerkiksi erilaiset säätyjen erikoisoikeudet eivät ole olleet perusoikeuksia.
Perusoikeuksilla on niiden formaalista perustuslaintasoisuudesta johtuen erityinen pysyvyys ja
oikeudellinen luonne: niillä on korotettu muodollinen lainvoima. Tuomioistuinkäytännössä
viittaaminen perus- ja ihmisoikeuksiin on yleistynyt merkittävästi erityisesti vuoden 1995
perusoikeusuudistuksen jälkeen ja nykyisen perustuslain tultua voimaan vuonna 2000. PL 106 §:n
mukaan tuomioistuinten on annettava etusija perustuslaille, jos tuomioistuimen käsiteltävänä
olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa
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(Suomen perustuslaki, 2000). Toisen ja kolmannen aallon ihmisoikeusajattelun mukaisesti jokainen
yksilö voi siis vedota suoraan perusoikeuksiinsa. (Hallberg, 1.0 Johdanto, 2009.)
Merikosken aikainen perusoikeusajattelu tarkasteli tarkasteli niitä yksilön vapauspiirinä myös
valtion toiminnoista.10 Nykyään yksilön vapauksilla ja oikeuksilla ymmärretään paitsi
perusoikeusjärjestelmän keskeinen merkitys Suomen oikeusjärjestelmässä myös yksilön
itsemäärämisoikeus.11 Suomen vuoden 1919 hallitusmuoto oli perinteinen 1900-luvun perustuslaki,
mikä turvasi useimmat perinteiset vapausoikeudet, mutta sen perusoikeusturva ei ollut niin laaja
kuin vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen jälkeen. Suomen perusoikeussäännöstössä onkin otettu
huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräykset ja soveltamiskäytäntö, sillä Suomi liittyi
Euroopan Neuvostoon vuonna 1990, jonka jälkeen sopimus velvoitti myös sitä. Suomi on siis 1990luvulla kehittynyt nopeasti perusoikeuksien saralla. (Hallberg, 1.0 Johdanto, 2009.)
Keskeistä vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa oli saada eliminoitua perustuslain ja lakien
välisten tulkintojen väliset ristiriidat. Eduskunnan perustuslakivaliokunta korostikin, että
perusoikeussäännösten soveltaminen tuomioistuimissa ei riippunut siitä, että oliko tuomioistuimilla
mahdollisuus jättää soveltamatta perustuslain kanssa ristiriidassa olevaa lakia. Valiokunta lausuikin
seuraavasti:
”Normaalissa perusoikeuksien soveltamistilanteessa tuomioistuimessa perusoikeussäännökset
ja tavallisen lain säännökset vaikuttavat yhdessä ratkaisun perusteena.
Käytännössä sellaiset ratkaisutilanteet, joissa olisi selvä ja ratkaisematon ristiriita
perustuslain ja lain säännösten välillä, ovat äärimmäisen harvinaisia. Jos tällainen
tilanne tulisi esille, ei tuomioistuimen hallitusmuodon 92 §:n 2 momentin vakiintuneen
tulkinnan mukaan ole mahdollista todeta lakia perustuslain vastaiseksi. Oletetut
ristiriidat ovat käytännössä useimmiten näennäisiä ja poistettavissa tulkinnalla.
Tuomioistuinten tulee valita perusteltavissa olevista lain tulkintavaihtoehdoista
sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien tarkoituksen toteutumista ja joka
eliminoi perustuslain kanssa ristiriitaisiksi katsottavat vaihtoehdot. Tältä osin voidaan
puhua perustuslainmukaisesta tai perusoikeusmyönteisestä laintulkinnasta.”12
Perustuslakivaliokunnan lausumassa oli muutakin tärkeää kuin se, että tavoitteena oli eliminoida
lain ja perustuslain välisten tulkintojen ristiriidat. Se toi myös oikeuselämään perustuslainmukaisen
ja perusoikeusmyönteisen laintulkinnan käsitteet. Lopullisesti tulkinnallisista ristiriidoista päästiin,
kun perustuslakiin sisällytettiin säännös perustuslain etusijasta.13 (Viljanen, 2005.)
Ristiriitaisuutta perusoikeustraditioon on tuonut myös poikkeuslakimahdollisuus. Poikkeuslaki on
sisällöltään perustuslain vastainen laki, minkä vuoksi ristiriita on mahdollista hyväksyä vain
perustuslain säätämisjärjestyksessä. Poikkeuslakeihin suhtaudutaan kuitenkin nykyään pidättyvästi
ja lakiehdotuksia on alettu muuttaa siten, että ristiriita perustuslain kanssa poistuu ja ja
10

Merikosken ajattelusta Lakimies 2002/5 s.699, Antero Jyränki
Ks. Hallituksen esitys eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta, HE309/1993
12
Ks. PeVM 25/1994 vp, s. 4–5.
13
Ks. Suomen perustuslaki, 106 §
11

84

Iltakoulun Apollon I / 2013
Perusoikeudet ja parlamentarismi Suomen perustuslaissa

perusoikeussäännökset saavat enemmän lainsäädäntöä ohjaavaa vaikutusta. Suomi olikin pitkään
jäljessä kansainvälisestä perusoikeuskehityksestä, sillä se ratifioi Euroopan ihmisoikeussopimuksen
vasta 1990. (Hallberg, 1.0 Johdanto, 2009.)

Lopuksi
Tälle ajalle ominainen perustuslaki ja ihmisoikeusajattelu kulkevat käsi kädessä. Konteksti, jossa
perusoikeuksien turvaaminen on tapahtunut, on selitetty ylempänä. Ihmisoikeusajattelua pyritään
tuomaan esille Euroopan ihmisoikeussopimuksen muodossa. Kuinka tämä kaikki on tapahtunut?
Modernista konstituutiosta tälle ajalle ominaiseen konstituutioon siirryttäessä merkittävin rooli on
ollut valtioilla ja tämä prosessi on ollut alun alkaen poliittinen päätös (Grimm, 1991).
Konstitutionalisoitumiseen liittyy keskeisenä piirteenä Euroopan ihmisoikeussopimuksen
sisällyttäminen valtion moderneihin perustuslakeihin. Voidaankin todeta, että moderni perustuslaki
rajoittuu vain valtioon, mutta silti valtiot ovat rajanneet omaa vallankäyttöään sisällyttämällä
perustustuslakiin vallankäyttöä rajaavia ominaisuuksia.14 Vallankäytön on tapahduttava yksilön – ei
valtion tai kansan – hyväksi. Suomi on siis konstitutionalisoinut itsensä siten, että tälle ajalle
ominainen
vallankäyttö
on
yhteensopivaa
sen
primäärin
elementin,
Euroopan
ihmisoikeussopimuksen, valossa.
Myös parlamentarismin merkitys on muuttunut uuden perusoikeusajattelun myötä. Valtion
sisällöllisesti rajattu vallankäyttö on vienyt voimia parlamentarismilta, sillä valtio ei ole enää
primääri huolenaihe – yksilöt ovat. Lainsäädäntö ulottuu myös ylivaltiollisiin entiteetteihin, kuten
Euroopan unioniin. Sen lainsäädäntö ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus rajaavat
kansallisten parlamenttien lainsäädäntövaltaa ulottaen oman valtansa hierarkisesti korkeammalla.
Myös tuomioistuinten oikeus tarkastaa lakien perustuslainmukaisuutta problematisoi modernissa
konstituutiossa keskeisenä olevaa vallanjaon periaatetta. Moderni konstituutio perustui
parlamentaarisille järjestelmille, mutta nyt konstituution vaihtuessa voimme tarkastella
parlamentarismin problematisoitumista. Tälle ajalle ominainen konstituutio kyseenalaistaa
parlamentaarisen demokratian, jonka näkökulmasta jokainen kansanvaltaa vähentävä sisällöllinen
rajoite nähdään ongelmana (Judge, 1993.)

14

Lisätietoja vallankäytön oikeudellistumisesta ks. Tully, 2002, 211-214
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Kaupunkitilan vaihtoehtoiset käyttömuodot
Ville Rantala
Johdanto
Tutkin esseessäni kaupunkitilan muutoksia ja sitä, miten jokainen meistä kykenee vaikuttamaan
kaupunkitiloihin yksityisen olohuoneen tapaan. Tukholmalainen kaupunkitaiteilija Akay (2006, s.
176) ei näe kaupunkitilaa valmiiksi suunniteltuna ja vakaana, vaan hänen käsityksensä mukaan se
on tila, jota voidaan järjestää ja muokata oman mielen mukaisesti. Kaupunkilainen voi joko itse
muovata ympäristöään tai vain havainnoida ympäristön muutoksia oleskellessaan kaupunkitiloissa.
Molemmissa tapauksissa kaupunkilainen on kuitenkin sisällä kaupungissa yhtenä sen osana – kuin
palapelin palasena – eikä vain ulkopuolinen tarkkailija.
Myös valtausliikkeet muokkaavat kaupunkitiloja. Ne ovat odottamattomia ja hetkellisiä liikkeitä,
jotka vahvistavat kaupunkitilojen julkisuutta. Tila ei voi olla julkinen, jos se on joko täysin
kontrolloitu tai täysin anarkistinen. Kaupunkitiloja voidaan tutkia niin monumentaalisina ja yleisinä
tiloina kuin hetkellisinä ja syrjäytyneinä tiloinakin. Julkiset tilat voidaan määritellä usealla eri
tavalla, sillä esimerkiksi lakitekstin tulkinta julkisesta tilasta on täysin erilainen kuin
yhteiskuntatieteilijän näkökulma, joka painottaa enemmän tilojen sosiaalisia- ja yhteiskunnallisia
suhteita.
Julkisen tilan monipuolisessa tarkkailussa tuleekin ottaa huomioon erilaiset olosuhteet, joiden
avulla voidaan helpommin analysoida tiloja kattavasti. Tilojen yksityiset ja julkiset elementit eivät
ole niin yksioikoisia, miten niitä on aiemmin tulkittu. Yksityinen ja julkinen sekoittuvat julkisissa
tiloissa ja ovat jatkuvassa prosessissa, jossa ne vaikuttavat toisiinsa ja murtavat toistensa rajoja.
Julkista tilaa voidaan havainnoida relationaalisena tilana, jota muovaavat alituisesti sosiaaliset
suhteet. Kyseinen tila on riippuvainen yhteiskunnallisista, kulttuurisista ja sosiaalisista suhteista.
Tarkastelen Kymäläisen artikkelin mukaisesti julkisia tiloja relationaalisina, sosiaalisina ja
materiaalien välisinä tiloina sekä yhteiskunnallisen kannanoton tiloina. Julkisen tilan tulkintoja on
kuitenkin monia, sillä sekä julkinen että tila ovat moniuloitteisia sanoja, jotka voidaan käsittää eri
tavoin. Tutkimuskirjallisuudessa julkinen tila liitetään useimmin sosiaalisiin kohtaamisiin ja
toiseksi yleisimmin fyysiseen paikkaan. Kolmanneksi yleisin tila on ymmärtää se neuvottelujen ja
kamppailujen tilana, jossa voidaan tuoda esiin erimielisyyksiä (Staeheli & Mitchell, 2007, s. 797.)

Määritelmiä julkiselle tilalle
Staehelin ja Mitchellin tutkimuksen lähtökohtana olivat erilaiset tavat määrittää julkista. Joskus
julkinen liitettiin valtioon ja hallintoon, joskus taas painotetaan yhteisön ja kansalaisuuden
merkitystä. Julkisuuspohdintojen tärkeyttä perusteltiin mm. sillä, että riippumatta siitä, miten
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julkinen määritellään, se kietoutuu aina omanlaisiinsa spatiaalisuuksiin. Esimerkiksi poliittisten
ajatusten julkinen esiintuominen yhdistyy tietynlaisiin oloihin, yhteisöjen sisäinen ja niiden välinen
vuorovaikutus taas edellyttää ja tuottaa omanlaisiaan tiloja. Julkisuuden muodot voivat liittyä niin
kauppakeskusten ja markkinoiden tapaisiin paikoitellen kaoottisiin tiloihin kuin tiloihin, joissa
julkinen ja yksityinen on selkeästi jaoiteltu toisistaan. (Staeheli & Mitchell, 2007, s.797.)
Suomessa julkinen tila on määritelty seuraavasti: ”Julkisella kaupunkitilalla tarkoitetaan tilaa, joka
on asemakaavassa määritelty katu-, katuaukio, -tori, -puisto, -virkistys tai liikennealueeksi tai joka
on asemakaava-alueen ulkopuolella mainitussa käytössä” (Turun kaupungin rakennusjärjestys,
24§). Tällainen määritelmä näkee tilan vain fyysisenä alueena, muttei tarkistele sen sosiaalisia tai
tai yhteiskunnallisia suhteita. Lakitekstille on luonnollista olla hyvin konkreettista, mutta
yhteiskunnallisia suhteita tutkiessa tämänkaltainen määritelmä on kovin suppea. Tila nähdään kuin
säiliönä, jonne tietynlainen toiminta voisi sijoittua.
Relationaalisen tilakäsityksen mukaan julkinen tila muokkautuu jokapäiväisen elämän sosiaalisissa
suhteissa ja ihmisten toiminnassa. Ne puolestaan eivät ole kontekstistaan riippumattomia:
ulkoilmakulttuuri, poliittinen kulttuuri, sää, ihmisten mielialat ja tapahtumahetki vaikuttavat siihen,
millaiseksi julkinen tila kullakin kertaa muotoutuu. Doreen Massey (2005) on kirjoittanut osuvasti
julkiseen tilaan liittyvän tutkimuksen nykyisistä haasteista, sillä hänen mukaansa julkisen tilan
kaupallistumista ja yksityistämistä tulee tarkastella kriittisesti. Kaupallistuminen ja yksityistäminen
saattavat nimittäin siirtää julkisen tilan kontrollia pois demokraattisesti valituilta henkilöiltä.
Julkisen tilan kritiikissä tulee kuitenkin Masseyn mukaan olla varovainen, sillä julkisen tilan ajatus
on usein romantisoitu käsitys jokaiselle kuuluvasta vapaasta tilasta, joka mahdollistaa
itseilmaisuudellisen vapaan käyttäytymisen eräänlaisessa tyhjiössä.
Turhan romantisoitu näkemys julkisesta tilasta ei Masseyn mukaan ota huomioon sitä, että
perimmiltään julkinen tila syntyy epätasa-arvoisten sosiaalisten suhteiden myötä. Kaikille avoimien
aukioiden, torien ja katujen tasa-arvoistavaan julkisuusideaaliin tulisikin hänen mukaansa suhtautua
varauksella, sillä ristiriitaiset identiteetit ja ihmisten omat preferenssit sekoittavat jatkuvasti tällaisia
tiloja sisältäpäin. Vaikka tilat olisi suunniteltu miten tasa-arvoisiksi ja yhdenvertaisiksi niin ne
elävät jatkuvaa dynaamista prosessia, johon ihmiset alituisesti vaikuttavat. Tilat eivät ole
automaattisesti julkisia, vaikka huomio kohdennettaisiinkin sosiaalisiin suhteisiin ja konflikteihin.
Tilat voivat kuitenkin muuttua sellaisiksi, kun tilan käytöistä ja käyttötapojen legitiimiydestä
aletaan kiistellä. (Massey, 2005, 152-153.)
Kun tarkastellaan sosiaalisia tiloja relationaalisen tilakäsityksen mukaan, niitä ei voi erotella vain
jakamalla tilat yksityisiin ja julkisiin. Jako on auttamattomasti vanhentunut ja keskustelu tiloista on
saanut aikaan mm. tilojen hybridionaalisuuden käsitteen, jolla viitataan siihen, että tilat ovat jossain
määrin sekä julkisia että yksityisiä. (Iveson, 2007, s. 9.)

Tilan sosiaalisuus ja materiaalisuus
Tila on aina sekä sosiaalinen että materiaalinen, sillä jokaisessa materiaalisessa tilassa on aina myös
sosiaalisia argumentteja ja henkilökohtaisesti tärkeitä kiinnekohtia. Jopa pienet hetkelliset elementit
voivat vaikuttaa pitkäaikaisella tasolla kaupungin tiloihin esimerkiksi tunteellisten ja
merkityksellisten tasojen kautta. Toisaalta tilan relationaalinen tulkinta tulee fyysisten puitteiden
avulla edistettäviä julkisia tiloja, vaikka julkinen tila syntyisikin sosiaalisissa suhteissa ja
kohtaamisissa sekä suhteissa sosiaalisiin konteksteihin.
Julkinen tila edellyttää, että ihmisillä on keskenään jaettuja tietoja ja intressejä, jotka saavat heidät
myös ottamaan haltuunsa osia fyysisestä tilasta (Hannay, 2005, s. 15-16). Tilojen fyysinen ja
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sosiaalinen puoli edellyttävätkin toistensa huomioonottamista, joten näiden tilojen yksinkertainen
jakaminen olisi varsin hedelmätöntä ja vaikeaa. Ivesonin (2007) mukaan tutkimuskeskusteluja jakaa
kaksi lähestymistapaa julkiseen tilaan. Julkinen tila ymmärretään materiaaliseksi paikaksi, joka on
yleisölle avoin tai mikä tahansa tila, joka on poliittisen tai muun toiminnan myötä vallankäytön
paikka. Julkinen tila syntyy jälkimmäisessä tarkastelutavassa yhdessä toimimisesta, eikä se
välttämättä edellytä tiettyä fyysistä tilaa, vaan voi olla olemassa myös siitä riippumatta. (Iveson,
2007, s.10.)
Molemmissa julkisen tilan ymmärtämisissä on myös heikkoutensa, sillä ensimmäistä tapaa
edustavat materiaalisen julkisuuden tilan puolustajat viljelevät usein menettämisen ja
uudelleenvaltaamisen diskursseja. Heidän kiinnostuksensa on usein siinä, miten tietyt ryhmät
valtaavat takaisin tilaa sitä hallinnoivilta ryhmiltä. Osan mielestä tilan kaupallistuminen on
kaventanut sen demokraattisuutta ja toiset katsovat, että tilaa tulisi vallata takaisin sen
suunnittelijoilta. Näkemyksessä jää Ivesonin mukaan huomioimatta muun muassa median ja
verkkojen mahdollistama julkiseen elämään osallistuminen. (Iveson, 2007, s.7-8.)
Vallalla olevat julkisen tilan puhetavat luovat kahtiajakoa niin julkisen ja yksityisen tilan, tilan eri
käyttäjäryhmien kuin materiaalisen ja sosiaalisen tilan välille. Kymäläisen (2009, s. 112) mukaan
nämä kaikki kahtiajaot tulisikin purkaa. Niin materiaalisessa kuin vaikkapa median ja verkon
välisessä tilassa on vaikea piirtää rajaa yksityisen ja julkisen välille. Esimerkiksi julkiset puistot tai
kadut rajautuvat usein yksityisten kerrostaloasuntojen seiniin ja yksityisestä olohuoneesta voi
tarkastella julkisia tiloja vaikkapa Google Earth -sovelluksen avulla. Lisäksi median esityksellinen
maailma on osa katujen maailmaa. (Kymäläinen, 2009, s. 112.)

Yhteisöllisyys julkisissa tiloissa
Julkisten tilojen sosiaalisten ja materiaalisten elementtien kytköksiä kuvastaa hyvin the Barsky
Brothersin projekti Albano House, joka otti kantaa tapahtumiin, joiden myötä kaupunki muuttuu.
Kaupungeissa on projektin mukaan alueita, jotka unohtuvat ihmisiltä tai joita ihmiset eivät ole ikinä
tulleet ajatelleeksi. Esimerkiksi teollisuusalueita tai taloja saattaa kadota ilman, että ihmiset tulevat
ikinä huomanneeksi tätä kaupunkitilan muutosta. Näin saattaa käydä riippumatta siitä, miten suuri
tai pieni alueen merkitys on ollut kaupunkitilan historiassa. Albano House -projekti liittyi juuri
tämänkaltaiseen Tukholman teollisuusalueeseen, joka oli yli sadan vuoden ajan (1882-2003)
kuulunut lukuisten ihmisten elinpiiriin.
Projektillaan Akay ja Peter kiinnittivät huomiota alueen muutokseen, sillä Albano oli kymmenien
vuosien ajan ollut merkityksellinen kyseisen alueen kulloisillekin toimijoille. Kaksikko rakensi
oman piilopaikan lukotettujen asuntojen suojiin, josta he tarkkailivat alueen tuhoutumista ja
nauttivat siitä ennen kuin se tuhoutuisi. He tiedottivat projektista etukäteen uusille naapureilleen
sekä alueella työskenteleville rakennustyöläisille, joilta he saivat myös työvälineitä käyttöönsä
rakentaessaan omaa idyllistä piilopaikkaansa. (Akay & Peters, 2006, s. 103-105.)
Barskyt rakensivat talonsa parissa kuukaudessa ja Albanyn alueen tuhoutumiseen meni noin vuosi.
Talosta oli avarat näkymät, jotka laajenivat jatkuvasti, sillä aluetta purettiin koko tutkimuksen ajan.
Akay ja Peters huomasivat, että heille kummallakin oli projektin aikaisiin naapureihinsa paremmat
suhteet kuin oikeisiin naapureihinsa. He kutsuivat taloon Tukholmassa vierailevia tuttaviaan ja
silloisia naapureitaan. (Akay & Peters, 2006, s. 110.)
Alueen yhteisöllisyyden kasvu olikin kiinnostava ilmiö, jota ei useinkaan saavuteta, vaikka
kaupunkitilojen suunnittelussa pyrittäisiinkin siihen. Christianian vapaakaupungin asukkaat ovat jo
usean vuosikymmenen ajan rakentaneet itselleen modernin kaupunkisuunnittelujen ideaalista
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poikkeavaa asuinaluetta. Kuten niin usein vapaakaupunkien tapauksissa, myös Christianiassa jotkut
toimintatavat sijoittuvat laillisen ja laittoman rajamaille. Christianiassa käytetään paljon laittomia
huumeita ja rakennetaan luvattomia taloja (Miles, 2008, s.12). Tällaisesta käyttäytymisestä seuraa
usein myös laittomia yhteenottoja. Christianiassa tapahtui esimerkiksi vuonna 2008 mellakka, jossa
kiisteltiin laittomasta rakennuksesta.
Niin Albanon teollisuusalueella kuin Christianiassa
yhteisöllisyys tuleekin vahvasti esiin arkielämässä.
Voimmekin näiden kahden esimerkin perusteella pohtia, että syntyykö yhteisöllisyys
kaupunkitiloissa suunnittelun lopputuloksena vai edellyttääkö se syntyäkseen jotakin
poikkeuksellista. Albanossa ja Christianiassa kaupunkitilaa käytettiin normaalista poikkeavalla
tavalla ja ihmiset tukivat toisiaan. Kummassakin tapauksessa asuinalueen ihmisiä painosti myös
muualta tullut uhka, joka saattoi lisätä yhteisöllisyyden tunnetta alueella. Christianian
vapaakaupunkia on painostettu jo pitkään vapaakaupungin aseman menettämisellä ja Albanon
tapauksessa kyse oli alueen täydellisestä muuttamisesta.
Albano-projekti antaa paljon aineistoa, jonka avulla on mahdollista tutkia tilan materiaalisten ja
sosiaalisten suhteiden limittymistä toisiinsa. Alueen julkinen tila oli jatkuvan dynaamisen prosessin
alaisuudessa, sillä se koki jatkuvaa muutosta. Rakennuksia purettiin jatkuvasti ja toiminnot sekä
palvelut alkoivat hävitä alueelta. Alue ei enää kuulunut siellä työskentelevien elämänpiiriin ja
ihmisiä liikuskeli alueella entistä vähemmän. Materiaalisen tilan muutokset aiheuttavat väistämättä
muutoksia myös sosiaalisessa tilassa. Kymäläisen mukaan (2007, s. 105) alue saattoikin ilmentää
yhteisöllisyyttä, joka vaati juuri tietynlaisen tilan ollakseen olemassa. (Staeheli & Mitchell, 2007, s.
794.)

Julkisen tilan mahdollistajat
Voiko odottamattomuus muodostaa uhan tilan toivotulle järjestykselle? Jokapäiväistä elämäämme
ja julkista sekä urbaania järjestystä rajoittavat jatkuvasti oikeudelliset normit, määritelmät,
diskurssit ja käytännöt (Delaney et. al., 2001, xiv). Katujen ja puistojen mikromaantieteellisessä
tarkastelussa julkiset tilat näyttäytyvät niin materiaalisina, sosiaalisina kuin oikeudellisina ja
kehollisina tiloina. Juuri mikromaanisella tasolla nousee näkyviin tilapäisyyden ja
odottamattomuuden merkitys julkisen tilan mahdollistajina. Tilapäiset käytöt hallitsevat
kaupunkitilaa rajallisen ajan, jonka kuluessa ne muovaavat kaupungin sosiaalisia tiloja ja voivat
myös muodostaa kaupungin visuaaliselle, sosiaaliselle ja oikeudelliselle järjestykselle uhkia.
(Kymäläinen, 2007, s. 108.)
Julkisen tilan merkityksiä ja rajoja saatetaan uudelleenkirjoittaa esimerkiksi rakennustyömailla,
tapahtumissa, mielenosoituksissa ja kaupunkitaiteen avulla. Nämä ovat alati läsnä kaupunkitilassa ja
niitä herkästi muovaavia elementtejä. Tilapäisissä käytöissä on olennaista juuri se, että niiden myötä
julkisten tilojen merkitykset ovat hetkittäisiä ja tilapäisyys tuo kaupunkitilaan tietynlaista
odottamattomuutta. Tämänkaltainen odottamattomuus voi merkitä paljon muutakin kuin
esimerkiksi graffiteja, tapahtumia tai kaupunkitaiteen projekteja.
Jos tiloja tulkitaan relationaalisen kaupunkikäsityksen mukaan, huomio voidaan suunnata
tilapäisyyteen, liikkeeseen ja muutokseen, kun tarkastellaan julkisia tiloja. Juuri tämänlainen
huomion suuntaaminen on monipuolistanut tutkimusintressejä siten, että kiinnostus on laajentunut
myös kaupungin väliaikaisiin ja epävirallisiin toimintoihin. Aiemmin tutkimuksissa keskityttiin
lähinnä virallisiin ja monumentaalisiin kaupunkitiloihin. Epäviralliset ja väliaikaiset toiminnot eivät
ole ennalta hyväksyttyjä ja seulottuja, joten ne tuottavat paljon monipuolisempaa julkista tilaa kuin
viralliset toiminnot. Epävirallisten toimintojen kautta voidaan koetella virallisia säädöksiä ja
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selvittää empiirisesti, että mikä loppujen lopuksi on sallittua ja mikä kiellettyä julkisten tilojen
tarjoamassa toimintaympäristössä.
Julkisen tilan kriittinen tarkastelu ja monipuoliset lähestymistavat ovat tarpeellisia, mutta kriittinen
keskustelu aiheesta vaikuttaa usein melko yksipuoliselta. Jo aiemmin on mainittu, että
keskusteluissa julkisesta tilasta lähdetään usein siitä, että jotakin tilaa koitetaan vallata takaisin tai
että tilasta on menetetty jotain sellaista, mikä on aiemmin tehnyt siitä julkisen. Julkisen tilan on
myös nähty murenevan myös esimerkiksi siksi, että järjestys on lisääntynyt alueella, alue on
yksityistynyt ja kaupallistunut tai antisosiaalisten ryhmien käytös on muokannut tilaa (Iveson, 2007,
s.6).
Vaikuttaa siltä, että yleisesti hyväksytty totuus nykypäivän keskusteluissa on muuttunut suuntaan,
jossa julkinen tila on entistä yksityisempi, epädemokraattisempi ja suljetumpi. Vaikka katetut
kaupalliset tilat olisivatkin syrjäyttäneet ennen niin avointa tilaa, se ei kerro paljoakaan siitä,
millainen julkinen tila on sosiaalisessa mielessä. Voihan olla, että ennen niin autio avoin tila on
saanut lisää sosiaalisuutta, kun siitä on muodostunut iloinen kahvilakatu. Vaikka kaupunkitilat ovat
saattaneet ennen olla fyysisesti avoimempia, on niillä ollut usein myös vahvempi sosiaalinen
kontrolli. Siten muutos fyysisessä tilassa tai sen omistussuhteissa ei tee tilasta automaattisesti
epädemokraattisempaa ja suljetumpaa. (Kymäläinen, 2007, s.109.)
Historiallisessa katsannossa julkiset muutos- ja menettämispuheet tuntuvat kohtuuttoman
liioitelluilta. Roomalaista forumia ja kreikkalaista agoraa pidetään usein julkisen tilan
malliesimerkkeinä (Hannay, 2005, s.125). Esimerkiksi agora oli kohtauspaikka, jossa voitiin vaihtaa
filosofisia ja poliittisia ajatuksia sekä myydä erilaisia tuotteita. Se oli kuitenkin rajattu ja
ulossulkemisen käytäntöihin perustuva tila, jossa pystyi toimimaan vapaasti vain homogeeninen
vapaiden miesten ryhmä. Muut pääsivät paikalle korkeintaan myymään tuotteita tai tekemään muuta
työtä. Tämänkaltainen nostalgisoiva viittaaminen agoraan kertoneekin enemmän julkisen tilan
ideaalista ja toiveista siitä, millainen se voisi olla kuin siitä, mitä se itse asiassa on ollut. (Mitchell,
1995, s. 116.)
Julkisista tiloista puhuttaessa esimerkiksi kreikkalainen agora tai ranskalainen puisto voivat olla
hyviä teoreettisen keskustelun aiheita, mutta julkisen tilan käytön tutkiminen tulisi ennemmin
suhteuttaa kontekstiin, jossa sitä tutkitaan. Julkisen tilan eri aspektit viittavat usein sekä julkisen
tilan että siihen liittyvän vallankäytön moninaisuutta. John Allenin (2003) mukaan myös valta on
relationaalista ja sosiaalisen kanssakäymisen tulos. Vallan ilmenemismuodot vaihtelevatkin
tilanteiden ja kontekstien mukaan. Valta siis ei ole paikantunut tiettyihin toimintoihin tai paikallisiin
sijainteihin. Hänen mukaansa tulisikin keskittyä vallan ilmenemismuotoihin sen sijaan, että
keskityttäisiin vallan tutkimiseen yleisessä mielessä. (Allen, 2003, s. 2-6.)
Vallan ilmenemismuodoiksi Allen nimeää dominoinnin, auktoriteettiasemat, viettelevyyden,
manipuloinnin ja pakottamisen. Nämä liittyvät myös julkiseen tilaan esimerkiksi viettelevien
mainosten tai torimyyjän manipuloimisyritysten kautta. Tarkoin vartioitu tavaratalo antaa
mielikuvan kontrollista, kun taas nuorten pussikaljoittelu vapaalla puistoalueella saa ihmiset
tuntemaan vapaudentunnetta. Jokaisessa julkisessa tilassa on kuitenkin omat käyttäytymisnorminsa,
joiden mukaan henkilöt käyttäytyvät. Pääsemme jälleen relationaaliseen tilakäsitykseen, jonka
mukaan valta ilmeneekin ihmisten välisissä suhteissa, jotka toteutuvat tietynlaissa tilanteissa ja
tietynlaisissa paikoissa. (Kymäläinen, 2009, s. 111.)
Don Mitchellin (1995, s. 115) mukaan julkinen tila voikin olla suunniteltu, järjestyksessä ja
turvallinen, jolloin se on ylhäältäpäin kontrolloitu ja mukava. Tilassa tarvitaan kuitenkin hieman
epäjärjestyksellisyyttä ja tilapäisyyttä, jotta se on julkinen tila. Täysin normiton ja ”vapaa” tila olisi
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yhtä lailla rajoittava kuin totalitääristen rajoitusten vallassa oleva tila. Julkisesta tilasta julkisen
tekeekin sen hetkellisyys ja tilapäisyys, josta ilmenee, että tila on ihmisten monipuolisessa käytössä.

Valtausliikkeet kaupunkitilojen muokkaajina
Valtausliikkeitä pidetään odottamattomina ilmioinä tilanteissa, joissa poliittisten diskurssien mahdit
ovat vaikuttaneet lähes voittamattomilta. Rättilän artikkelissa (2012, s. 2) pohditaan Occupy Wall
Street -liikkeen uusia ja yllätyksellisiä piirteitä, jotka ovat osaltaan muovanneet kaupunkitiloja ja
tuoneet niihin odottamattomuuksia ja yllätyksellisiä tilanteita. Liike on vaikuttanut syksyllä 2011
käytyyn globaaliin talouskriisikeskusteluun ja muuttanut sen puhetapoja. Se on lisäksi toiminut
suoran demokratian mukaisesti paikan päällä ilman poliittista johtoa tai valmisteluelimiä.
Julkiset performanssit ovatkin usein ennemmin tilataidetta kuin perinteisen käsityksen mukaista
poliittista toimintaa. Yksi performanssitaiteen ominaispiirteistä on sen kokeilunhalu kaikkea
valtanormeista poikkeavaa toimintaa julkisissa tiloissa vastaan ja halu kokeilla, että millaista
toimintaa tiloissa voidaan toteuttaa. Performatiivinen liikehdintä ottaakin tietoisesti etäisyyttä
tilojen virallisiin käyttötarkoituksiin, joiden tapana on postmodernin käsityksen mukaan
konstruoida tilojen käyttäjät ennemminkin yleisönä kuin sen tekijöinä ja toimijoina. (Rättilä, 2012,
s.7.)
Liikehdintöjen toimintatapaan liittyy tyypillisesti myös vallanpitäjiä härnäävä ote. Ne koettelevat
tahallaan auktoriteettien pinnan kestävyyttä haastaakseen ja kyseenalaistaakseen kuria ja järjestystä.
Kulynychin (1997, s. 334) mukaan protestoijat asettautuvatkin tietoisesti kommunikoinnin
marginaaliin näyttääkseen puhutun ja sanotun rajat. Valtauksia ja niistä noussutta julkista kohua
onkin pidetty uhkana, johon on reagoitu voimakkaasti. Keväällä 2012 New Yorkin pormestari
Michael Bloomberg päätti ympäröidä Zuccotti-puiston korkeilla aidoilla, sillä vaikka puisto on
yleisölle avoin, sinne ei saa jäädä oleskelemaan tai perustamaan leirejä. (Rättilä, 2012, s.14-15.)
Valtausliikkeet voivat painostaa poliittisia päättäjiä ja muuttaa julkista mielipidettä. Ne voivat myös
vaikuttaa yhteiskuntaan syvemmällä kulttuurisella tasolla muokaten ihmisten ajattelutapoja ja
tottumuksia. Valtausliikkeet voivat jopa koskea koko yhteiskunnan perustaa, sen järjestymistä,
hallinnointia ja poliittisen kanssakäymisen muotoja. Jälkimmäinen skenaario voi luoda esimerkiksi
itsehallinnollisia yhteisöjä tai perustaa paikallisia valuuttoja. Kun valtausliikkeet muokkaavat
kaupunkitiloja, voi tulevaisuuden ennakointi olla haasteellista. (Rättilä, 2012, s. 21-22.)

Pohdiskelua julkisen tilan ongelmallisuudesta
Onko kaupunkitiloissa tarpeeksi julkisia alueita, joissa ihmisten on mahdollista toteuttaa itseään?
Ryhmä 1:den (POLVOA42/S25 kevät 2013) mukaan kaupalliset intressit hallitsevat liiaksi
kaupunkitiloja. Vapaan ja ilmaisen oleskelun mahdollisuuksia koitetaan estää, sillä esimerkiksi
Tampereella Tullinaukion alueen baareissa on suosituksia, että jokaisen läsnäolijan tulisi ostaa
jotain baarin tuotteita. Lisäksi aluetta rajaavat tiukat kaupungin järjestyssäännöt, jotka kieltävät
monia tekoja, kuten esimerkiksi vapaan katutaiteen toteuttamisen. Tuntuu, että nuoret ovat
epätoivottavat ryhmä kaupunkitiloissa. Ilmaisia ja vapaita julkisia tiloja ovatkin lähinnä puistot,
mikä on Ryhmä 1:den (POLVOA42/S25 kevät 2013) täysin riittämätöntä.
Vapaata julkista oleskelutilaa voisi tarjota esimerkiksi ostoskeskuksista, vaikkakin myös
ostoskeskuksilla on omat järjestyssääntönsä, joita valvovat tiukasti alueen vartijat. Julkista
oleskelua vastaan tuntuvat olevan myös kaupungin asukkaat, joiden mukaan Hämeenkatua ei saisi
muuttaa kävelykaduksi, sillä kaupan elinvoimaisuus kärsisi. Vasta-argumentiksi ryhmä esittää sen,
että vain murto-osa keskustan asukkaista käy autolla kaupassa. Useissa Euroopan suurkaupungeissa
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on hyvin pitkiä kävelykatuja, joista on muotoutunut kaupan keskittymiä, joten ajatus kävelykadusta
saa ainakin hyvin vertaistukea.
Kenties kaupungin yleistä mielipidettä tulisikin muokata jonkinlaisen valtausliikkeen avulla.
Kulynychin (1997) hahmottelema performatiivinen vastarinta voisikin olla hyödyllinen
tämänkaltaisen muutoksen aikaansaamiseksi. Hän lähtee siitä, että politiikan perinteinen,
järjestelmäkeskeinen tapa selittää osallistumista ei toimi nykymaailmassa. Järjestelmä on liian
monimutkaistunut ja teknistynyt, jotta tämänkaltainen tulkinta toimisi siinä. Demokratian kannalta
onkin tärkeää, että epämuodolliset julkiset keskustelut onnistuvat. (Rättilä, 2012, s.11.)
”Vahvistamaan ongelmien painostusvoimaa, siis ei vain jäljittämään ja identifioimaan ongelmia,
vaan myös vakuuttavasti ja vaikuttavasti tematisoimaan niitä, tarjoamaan niille mahdollisia
ratkaisuja, ja dramatisoimaan niitä tavalla, joka pakottaa parlamentaarisen järjestelmän ottamaan
ne huomioon ja käsittelemään niitä”. (Habermas, 1996, s. 359.)
Performatiivinen toiminta ei kuitenkaan ole mitenkään vaaratonta, kuten yhteiskunnalliset
liikehdinnät ovat jo aikaisemmin todistaneet. Poliittiset päättäjät eivät välttämättä katso hyvällä
performanssien heittämää julkista haastetta, vaan voivat suhtautua siihen jopa vihamielisesti.
Performanssihan voi olla uhka yleiselle järjestykselle tai jopa yhteiskuntarauhalle. Jo aiemmin
historiassa yhteiskuntaliikkeet, feminiset liikkeet ja ympäristöliikkeet ovat aikaansaaneet suuria
poliittisia muutoksia, joten miksei valtausliike voisi saada aikaan Tampereelle kävelykatua?
Ryhmä 1 pohti myös Tullinaukion vapaakaupungin perustamista. Kyseinen aukio vahvistaisi
alueellista yhtenäisyyttä ja auttaisi muodostamaan omanlaisensa kaupunkitilan. Kuten jo aiemmin
mainittua, Christianian vapaakaupungin asukkaat ovat jo usean vuosikymmenen ajan rakentaneet
itselleen modernin kaupunkisuunnittelujen ideaalista poikkeavaa asuinaluetta, mutta
vapaakaupungin luonteelle ominaisesti jotkut toimintatavat sijoittuvat laillisen ja laittoman
rajamaille. Ehkä vapaakaupunki olisi turhan radikaali ajatus, mutta hieman vapaamman alueen
luominen keskustan yhteyteen voisi vahvistaa alueen identiteettiä.
Toisaalta vahva alueellinen identiteetti voisi luoda alueellista vastakkainasettelua muuta
kaupunkialuetta vastaan. Ainakin se loisi ihmisille mahdollisuuden vastustaa kaupallisuuden
hegemoniaa ja taistella valtavirtakulttuuria vastaan (POLVOA42/S25 kevät 2013: Ryhmä 1).
Alueen luominen voisi mahdollistaa Albano House -projektin kaltaisen tutkimuksen, jossa
tutkittaisiin urbaanien tilojen muutoksia, yhteisöllisyyden kasvua alueen sisällä ja relationaalisen
kaupunkikäsityksen mukaan tilojen tilapäisyyteen, liikkeeseen ja muutokseen.

Lopuksi
Julkisten tilojen sosiaalisia ja materiaalisia elementtejä on tutkittu erilaisten projektien avulla, joita
käsittelin tässä esseessäni. Albano House -projekti tutki kaupunkitilojen muutoksia, jotka
esimerkiksi rakennushankkeiden kautta muokkaavat näitä tiloja. Projekti havainnollisti hyvin sitä,
että kaupungeissa on alueita, joita ihmiset eivät tule kaupunkitiloissa oleskellessaan ikinä
ajatelleeksi. Kaupunkitiloja voidaan siis käyttää esimerkiksi tutkimuksiin, valtausliikkeiden
toiminnan paikkana tai poliittisen vallankäytön paikkana.
Vapaita julkisia tiloja voidaan käyttää kaupunkitilojen muokkaamiseen ja sen edellytyksiä ovat
esimerkiksi ihmisten jaetut tiedot ja intressit, joiden avulla tilasta tulee julkinen. Julkiset tilat
ovatkin sekä materiaalisia että sosiaalisia paikkoja, joihin ihmiset ovat jatkuvasti kosketuksissa.
Relationaalisen kaupunkikäsityksen mukainen huomion suuntaaminen onkin monipuolistanut
tutkimusintressejä ja kiinnostus on nykyään laajentunut myös kaupungin väliaikaisiin ja
epävirallisiin toimintoihin virallisten ja monumentaalisten kaupunkitilojen sijaan. Julkisen tilan
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kriittinen tarkastelu ja monipuoliset lähestymistavat ovatkin tarpeellisia nykyaikaisessa julkisten
tilojen tutkimuksessa.
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KVPOS5b Rauhantutkimuksen työseminaari – kevät
2012:
Muukalaisuus ja vihollisuus Orson Scott Cardin
romaaneissa Ender ja Kuolleiden puolustaja
Ilkka Tiensuu
1. Johdanto
Yhteiskuntatieteellisiä teorioita ja käsitteitä on mahdollista sovittaa fiktioon (kirjallisuus, elokuvat,
tv-sarjat jne.) ainakin kahdella tavalla. Toinen, ehkä tunnetumpi niistä on analysoida fiktiota niiden
valossa pyrkien hahmottamaan analysoitavan fiktion poliittisia tendenssejä.1 Toinen tapa puolestaan
on käyttää fiktiota esimerkinomaisesti apuna teorioiden selventämisessä.2 Tiivistettynä fiktio voi
siis olla analyysissa joko tutkimuksen kohde tai apuväline.
Mielenkiintoista kyllä fiktion alalajeista nk. spekulatiivinen fiktio3 ei esiinny analyyseissa
kovinkaan usein, vaikka arkirealismin rajojen rikkominen tarjoaa mahdollisuuden valtavirtafiktiota
huomattavasti monipuolisempaan ja omaperäisempään teemojen käsittelyyn, jossa ajatuksia on
mahdollista esittää uusista ja poikkeavista näkökulmista, ja vaikka science fictionissa on ollut jo
Huxleysta ja Orwellista4 lähtien selkeitä yhteiskunnallisia juonteita. Poikkeuksiakin toki löytyy,
mistä esimerkkeinä mainittakoon HBO:n uuden Game of Thrones -televisiosarjan ja sen pohjana
olevien kirjojen tavasta käsitellä politiikkaa tehdyt analyysit 5 tai tutkimus toiseudesta Harry Potter sarjassa6.
Eräs niistä teemoista, joiden käsittelyyn spekulatiivinen fiktio tuo uuden näkökulman, on
rauhantutkimuksessa varsin usein käsitelty aihe: toiseus tai muukalaisuus ja sen suhde konflikteihin.
Fiktiivinen todellisuus, jossa älyllinen elämä ei rajoitu pelkästään ihmisiin, tarjoaa erinomaisen
tilaisuuden käsitellä ryhmien välisiä eroja, ennakkoluuloja, ristiriitoja ja sovinnontekoa tavoilla,
jotka auttavat näkemään nämä ilmiöt uudessa valossa myös reaalimaailmassa.
Hyvä esimerkki juuri näistä teemoja käsittelevästä tieteiskirjallisuudesta on yhdysvaltalaisen Orson
Scott Cardin kirjoittama Ender-sarja, jonka kahta ensimmäistä osaa (joihin tämä essee keskittyy)
pidetään yksinä viime vuosikymmenten parhaista tieteisromaaneista. Sarjan kantavia teemoja on eri
älyllisten olentojen välinen kommunikaatiokuilu uhkaavine ja traagisinekin seurauksineen. Näistä
syistä kirjat tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden muukalaisuuden, viholliskuvien ja
sovinnontekemisen käsitteiden analysoimiseen ja esittämiseen uudessa valossa fiktiivisen
ympäristön kautta. Juuri edellä mainitut tavoitteet ovat tämän esseen aiheena.
1 Hyvä suomenkielinen esimerkki aiheesta on Riukulehto et al. 2001, joka käsittelee 1800-1900 -luvun vaihteen
nuortenkirjojen ideologisia pohjavireitä.
2 Kts. esim. elokuvia hyödyntävä Weber 2005.
3 Kattokäsite fantasialle, scifille, kauhulle ja maagiselle realismille. (Loikkanen 2011).
4 Huxleysta ja Orwellista tieteiskirjailijoina Polvinen 2004 ja Kuutio 2004.
5 Esim. Rosenberg 2011 ja Carpenter 2012.
6 Rana 2009.
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Rakenteeltaan essee on seuraavanlainen: Johdannon jälkeen seuraa lyhyt esittely ensin Cardista
kirjailijana jonka jälkeen käsitellään lyhyesti analyysin kohteena olevat romaanit. Tämän jälkeen
siirrytään esseen varsinaiseen aiheeseen: ensiksi esitellään sarjalle hyvin merkityksellinen jaottelu
muukalaisuuden eri lajeihin ja sen jälkeen käsitellään sitä, miten romaanit käsittelevät
muukalaisuudesta heijastuvia viholliskuvia, niiden aiheuttamia konflikteja sekä sovinnontekoa
peilattuna yhteiskuntatieteellisiin teorioihin aiheesta. Esseen päätteeksi pyritään suorittamaan
jonkinlainen yhteenveto analyysin tuloksista ja arvioimaan, mitä hyötyä niistä voisi olla
rauhantutkimukselle.

2. Orson Scott Card
Vuonna 1951 syntynyt Orson Scott Card ehti ennen kirjailijaksi ryhtymistään opiskella yliopistossa
teatteritaidetta ja englannin kieltä sekä toimia uskontonsa vaatimusten mukaisesti muutaman
vuoden mormonikirkon lähetyssaarnaajana Brasiliassa7. Kirjallisen uransa hän aloitti sovittamalla ja
kirjoittamalla näytelmiä mutta siirtyi jo 1970-luvun lopulla spekulatiiviseen fiktioon, keskittyen
aluksi enemmän novelleihin mutta saavuttaen myöhemmin enemmän huomiota romaaneillaan
(jotka monissa tapauksissa ovat laajennettuja versioita aiemmin kirjoitetuista novelleista). Alan
terävimpään kärkeen hän nousi 1980-luvun puolivälissä voitettuaan romaaneillaan Ender (Ender's
Game, 1985) ja Kuolleiden puolustaja (Speaker for the Dead, 1986) alan kaksi merkittävintä
palkintoa, Hugon ja Nebulan, peräkkäisinä vuosina, saavutus johon kukaan toinen kirjailija ei ole
pystynyt.8 Cardin myöhemmästä tuotannosta eniten huomiota ovat saavuttaneet edellämainittujen
teosten jatko-osat sekä vaihtoehtohistorian näkökulmasta 1800-luvun Pohjois-Amerikkaa kuvaava
Alvin-sarja. Card on kirjoittanut molempia sarjoja vielä 2000-luvun aikana, mutta yleisesti ottaen
sarjojen viimeisimpien osien kuten muunkaan hänen myöhemmän tuotantonsa ei nähdä yltävän
1980-luvun ja 1990-luvun alun tasolle.9 Oman tuotantonsa lisäksi Card tunnetaan
kirjallisuuskriitikkona ja sf-kirjoittamisen opettajana10.
Cardin teokset käsittelevät usein sellaisia teemoja kuin tieteen, totuuden ja uskonnon suhde,
fyysisen vammautumisen ihmiselle tuottamat ongelmat, mediaan sekä kielen ja kulttuurin rajoihin
liittyvät ongelmat, lahjakkaiden lasten sopeutumisvaikeudet ympäristöönsä sekä erilaiset
yhteiskunnalliset mallit. Uskontoon, politiikkaan ja etiikkaan liittyviä teemoja Card on käsitellyt
myös ei-fiktiivisissä kirjoissaan sekä esseissään, joissa myös hänen omat uskonnolliset ja poliittiset
näkemyksensä tulevat selvästi esiin. Uskonnoltaan Card on vakaumuksellinen ja aktiivinen
mormonikirkon jäsen.11 Poliittisesti hän luokittelee itsensä ”konservatiiviseksi demokraatiksi”,
joskin 2000-luvun alun aikana hänen näkemyksensä ovat alkaneet etenkin ulkopolitiikan ja
seksuaalietiikan osalta yhä enenevissä määrin muistuttaa republikaanien uskonnollista oikeistoa12.
Kehityskulku näkyy myös hänen uudemmissa romaaneissaan, joita on kritisoitu moraalisesta
saarnaavuudesta13 siinä missä Card on aiemmin saanut tunnustusta nimenomaisesti kyvystään pitää
vakaumuksensa erossa fiktiostaan14.

7 Arponen 2004, 64.
8 Meriranta 1991, 7-9. Hugo on fanien ja Nebula kirjailijoiden myöntämä palkinto, (http://www.thehugoawards.org/,
http://www.sfwa.org/nebula-awards/).
9 Arponen 2004, 64-68.
10 Meriranta 1991, 7.
11 Arponen 2004, 64-65.
12 Kts. esim. Card 2008 ja 2009.
13 Arponen 2004, 64.
14 Meriranta 1991, 12.
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3. Ender-romaanit
Kuten edellä mainittiin, Cardin Ender-sarjan selvästi arvostetuimmat teokset ovat kaksi
ensimmäistä. Kahta seuraavaa romaania, Kansanmurhaa (Xenocide, 1991) ja suomentamatonta
Children of the Mindia, jotka jatkavat erityisesti Kuolleiden puolustajassa käsiteltyjen teemojen
kehittelyä eteenpäin, pidetään vielä varsin laadukkaina, mutta muut kirjat, jotka ovat enemmän tai
vähemmän rinnakkaisteoksia sarjan ensimmäiselle neljälle osalle, ovat saaneet osakseen selkeästi
enemmän kritiikkiä.15
Kuten jo johdannossa todettiin, tämä essee rajautuu käsittelemään kahta ensimmäistä romaania.
Syinä rajaukseen ovat aineiston pitäminen järkevän kokoisena, kahden ensimmäisen kirjan muuhun
sarjaan verrattuna korkeampi arvostus sekä se, että käytännössä kaikki tämän tutkielman aiheena
olevista sarjan teemoista tulevat käsitellyiksi enemmässä tai vähemmässä määrin kahden
ensimmäisen kirjan aikana. Seuraavassa annetaan lyhyt esittely molemmista kirjoista.
Enderin perusajatuksen tiivistäminen siten, että se antaisi oikean kuvan kirjasta, on hyvin vaikeaa.
Kirjan tuoreeltaan arvostellut New York Timesin kriitikko Gerald Jonas totesi osuvasti, että tarinan
idea kuulostaa sopivan lähinnä Ö-luokan pseudoscifistiseen tv-elokuvaan, mutta että Card on
kyennyt luomaan tämänkaltaisesta asetelmasta erinomaisen romaanin16. Enderiä voikin lähinnä
kuvailla stereotyyppisen ”uhka ulkoavaruudesta” juonikuvion dekonstruktioksi. Ero dekonstruktion
kohteena olevaan populaariin kioskikirjallisuuteen ei ole lähtökohtana olevassa alienhyökkäyksen
uhassa tai siinä, että päähenkilönä on poikkeuslahjakas lapsi, vaan siinä, että kirja ei tippaakaan
romantisoi aihettaan. Päinvastoin, lähtökohdista nousevia teemoja käsitellään suorastaan ahdistavan
naturalistisella otteella aloittaen sellaisista kysymyksistä kuin ”onko mahdollista nähdä
ihmiskunnan lahjakkaimpien lasten aivopesu ja kouluttaminen tappokoneiksi moraalisesti
hyväksyttävänä, jos se on ainut keino taata ihmiskunnan selviytyminen?17”
Jos Ender jäisi käsittelemään ainoastaan tällaisia kysymyksiä, sitä tuskin muistettaisiin muusta kuin
lapsisotilasteeman ja militarismin yleensä analyyttisessa tunteettomuudessaan poikkeuksellisesta
käsittelystä18 (jotain viimeksimainitusta ehkä kertoo se, että kirjan lukeminen on osa Yhdysvaltain
merijalkaväen koulutusohjelmaa19). Loppua kohden kirja kuitenkin astuu täysin uudelle tasolle
nostaen esille sellaisia kysymyksiä kuin ”jos älyllisen muukalaislajin kanssa ei päästä
viestintäyhteyteen, mistä voidaan tietää, että koko konflikti niitä vastaan ei ole traaginen
väärinkäsitys?”20 ja ”mikäli vastaus edelliseen kysymykseen on, että kyseessä oli väärinkäsitys,
miten on mahdollista hyväksyä ja antaa anteeksi syntyneen konfliktin uhrit?”21
Kuolleiden puolustaja jatkaa Enderin lopussa esille nostettujen teemojen käsittelemistä
laajemmassa, systemaattisemmassa ja monipuolisemmassa mittakaavassa. Ihmiskunta on sitten
Enderin tapahtumien levittäytynyt lukuisille planeetoille ympäri galaksia ja kohtaa siellä uusia
älyllisiä lajeja. Siinä missä kommunikaation vaikeus ja muukalaisuus olivat valtaosassa Enderiä
vain vähäisessä roolissa, muodostavat ne koko Kuolleiden puolustajan lähtökohdan. Tyyliltään kirja
on lähes vastakohtainen Enderiin nähden, vailla edellisen aggressiivisuutta ja naturalismia.
Konflikti ei ole olemassaoleva asiantila, vaan pelottava uhkakuva, jonka estämiseen päähenkilöt
pyrkivät.
15
16
17
18
19
20
21

Arponen 2004, 64-68.
Jonas 1985.
Card 1990, 15, 68, 169-170.
Meriranta 1991, 13.
Marin Corps University 2010.
Card 1990, 268-269.
Emt, 335-339.
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Osin juuri rauhanomaisen ympäristönsä takia Kuolleiden puolustajan analyysi teemastaan ja sen
esille nostamat kysymykset ovat huomattavasti Enderiä hienovaraisempia. Card on luonut kirjaa
varten kokonaan oman käsiteapparaattinsa muukalaisuuden eri muodoista22 ja suuri osa kirjan
aihetta koskevasta keskustelusta tapahtuu tätä teoriakehystä hyödyntämällä. Myös kommunikoinnin
analyysi tapahtuu tällä kertaa erilaisesta näkökulmasta: käsiteltävänä on skenaario, jossa eri lajien
välillä on kyllä olemassa yhteinen kieli, mutta tästä huolimatta kaksi erittäin oleellista kysymystä
jää auki: ensinnäkin se, onko mahdollista, että yhteisestä kielestä huolimatta osapuolten tavat
ymmärtää maailmaa ja ajatella ovat niin kaukana toisistaan että toisen ymmärtäminen on täysin
mahdotonta, tai vaikka se olisikin lähtökohtaisesti mahdollista, voivatko osapuolten arvot tai
tärkeinä pitämät asiat olla niin täydellisen vastakkaisia että minkäänlaista keskinäistä
yhteisymmärrystä on turha toivoa?23
Kuolleiden puolustajan käsittelemät teemat eivät suinkaan rajoitu edellä mainittuihin, vaan kirja
nostaa esille myös kysymyksiä vaarallisesta taudista uhkakuvana24 ja monimutkaisen tekoälyn
'ihmisoikeuksista'25. Yksilöiden ja pienyhteisöjen tasolla kirjan merkittäviin teemoihin lukeutuvat
myös totuuden kohtaamisen merkityksellisyys ja totuuden hyväksyminen tienä anteeksiantoon sekä
itseä että toisia kohtaan.26

4. Muukalaisuuden ja vihollisuuden käsittely romaaneissa
Kuten edellisestä luvusta voi havaita, on muukalaisuudella (toiseudella) sekä sen tuottamilla
kommunikaatio-ongelmilla ja uhkaavilla konflikteilla merkittävä rooli analysoitavissa kirjoissa.
Sinällään muukalaisuuden, vierauden tai toiseuden (kaikki enemmän tai vähemmän limittäisiä
käsitteitä) yhteys konflikteihin on rauhantutkimuksessa hyvin tunnettu asia. Niinpä esimerkiksi
James A. Aho esittää vihollisen käsitettä analysoivassa kirjassaan This Thing of Darkness, että
toiseus on välttämätön elementti vihollisen käsitettä konstruoitaessa27. Vilho Harle puolestaan
lainaa René Girardin ajatusta siitä että ilman toiseutta ei olisi mahdollista myöskään rakentaa omaa
identiteettiä, mutta huomauttaa myös, että toisaalta 'vihollinen' on käsitteenä 'toisen' erityistapaus –
siinä, missä toista yleensä käytetään oman identiteetin erottamiseen muista, on puolestaan vihollisen
tehtävä toimia vastaavanlaisessa roolissa hyvää ja pahaa eroteltaessa. Harle tiivistää toisen ja
vihollisen välisen suhteen toteamalla, että vihollinen on aina välttämättä myös toinen, mutta kaikkia
toisia ei voida määritellä vihollisiksi.28
Näihin taustanäkemyksiin verrattuna tutkimuskohteena olevissa kirjoissa on yksi oleellinen
lisätekijä, nimittäin se, että kirjan science fiction -luonteen takia siinä on mahdollista esittää useita
erilaisia toiseuden (tai paremminkin muukalaisuuden) asteita. Koska näillä asteilla on oleellinen
merkitys sille, miten vihollisuus ja konfliktit esiintyvät kirjassa (ja erityisesti sille, miten niistä
keskustellaan kirjan dialogeissa) esittelen seuraavaksi nämä asteet keskittyen erityisesti siihen,
miten niiden voidaan olettaa näkyvän konflikteissa. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan enemmän
sitä, miten kirjassa ilmenevät konfliktit, vihollisuus ja myös sovinnonteko yleisinä käsitteinä.

22
23
24
25
26
27
28

Card 1991, 54. Aiheesta tarkemmin luvussa 4.1.
Emt, passim.
Emt, 333-335.
Card 1991, 82-83, 87-88.
Emt 284-298, 310-312, 315-318.
Aho 1994, 115-116.
Harle 2001, 10-13.
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4.1. Muukalaisuuden asteet
Ender-sarjan kirjojen todennäköisesti merkittävin ja varmasti ainakin helpoimmin mieleenjäävä anti
muukalaisuus- ja viholliskäsitteille on eittämättä Kuolleiden puolustajassa esitetty jaottelu
muukalaisuuden eri asteisiin, johon jo aiemmin viitattiin. Kirjan sisäisen tarinan mukaan jaottelu on
syntynyt seurauksena Enderin tapahtumiin ja niiden herättämiin kysymyksiin mahdollisuudesta
kommunikaatioon eri älyllisten lajien välillä. Pikattina yksityiskohtana (joka käy ilmi myös alla
olevasta, aihetta käsittelevästä sitaatista) todettakoon, että kirjassa kerrotaan jaottelun olevan tehdyn
skandinaavisessa kulttuuripiirissä. Tästä syystä eri muukalaisuuden asteista käytettävistä nimistä
kolme juurtaa juurensa skandinaavisiin kieliin (neljäs on puhtaasti keksitty). Valitun kielen taustalla
tuskin on Cardin tarkoituksellinen viittaus pohjoismaiseen rauhantutkimusperinteeseen, vaikka
toisaalta eipä mikään estäkään tällaista tulkintaa tekemästä.
Teoksessa ilmenevä jaottelu on suoraan lainattuna seuraavanlainen (tarkastelun näkökulma lähtee
ihmisistä):
Ensimmäinen [muukalaisuuden aste] on ulkomaalainen, utlänning29, jollaisena me näemme
omanlaisemme ihmisen, joka asuu muussa kaupungissa tai maassa. Toinen on framling30 […]. Se on
muukalainen, jonka me tunnistamme ihmisenä, joka asuu toisessa maailmassa. Kolmas on raman,
muukalainen, jonka tunnistamme ihmiseksi31, mutta joka on toista lajia. Neljäs on todellinen
muukalainen, varelse32[...] Ne elävät, mutta emme osaa arvioida mitkä syyt panevat ne toimimaan.
Ne saattavat olla älykkäitä, saattavat olla tietoisia itsestään, mutta me emme voi sitä tietää.33
Lainausta lienee syytä avata muutamilta osin selityksin. Kuten luvussa kolme todettiin, Kuolleiden
puolustajassa ihmiskunta on levittäytynyt ympäri galaksia lukuisille eri planeetoille. Valtaosa niistä
on kuitenkin jonkin yksittäisen kulttuurin kolonisoimia, joten ero utlänningin ja framlingin välillä
on paitsi asuinpaikassa, myös siinä, että ensin mainittu jakaa lähes poikkeuksetta yhteisen kulttuurin
jaottelun tekijän kanssa, kun taas jälkimmäisen kohdalla tätä yhteistä pohjaa on huomattavasti
vähäisemmässä määrin. Ramaneiden kohdalla muukalaisuus on taas astetta suurempaa
framlingeihin verrattuna, sillä viimeksi mainituilla on yhteinen biologinen pohja tarkastelun tekijän
kanssa. Ero ramanin ja varelsen välillä puolestaan piilee mahdollisuudessa kommunikaatioon.
(Vaikka varelsen määritelmä sulkeekin sisäänsä myös eläimet tai vaikkapa virukset, valtaosa sanan
käyttökerroista Kuolleiden puolustajassa liittyy skenaarioihin, joissa sitä käytetään itsestään
todennäköisesti tietoisista olennoista, joiden kanssa ihmiset vain eivät pysty saavuttamaan
viestintäyhteyttä. Tällaista varelsea voidaan pitää eräänlaisena ääriesimerkkinä mm. Iver B.
Neumannin käyttämästä käsitteestä ”täysin toinen”34.)
On tärkeää huomata, että muukalaisuuden aste on itsessään neutraali luokittelu, joka ei ota kantaa
esimerkiksi siihen, onko framlingin kanssa helpompi tulla toimeen kuin ramanin. Vierauden määrä
ei millään muotoa tee konflikteista vieraiden (tai vieraampien) kanssa välttämättömiä tai edes
edellytä, että ne olisivat todennäköisempiä kuin yhteisön sisäiset konfliktit, joita on ollut olemassa
aina ja kaikkialla. Lisäksi utlänningin, framlingin ja ramanin erot tulevat annettuina – muukalainen
ei voi siirtyä kategoriasta toiseen sen paremmin omalla kuin määrittelijänkään päätöksellä.

29 Suora käännös ruotsista.
30 Vrt. ruots. främling, ”vieras, muukalainen”.
31 Muotoilu on tässä kohtaa varsin paradoksaalinen, sillä se viittaa toiseen lajiin kuuluvaan muukalaiseen ihmisenä.
Ihmistä käytetään tässä siis kulttuurisena, ei biologisena määreenä (vrt. ”inhimillisyys”).
32 Ruots. ”olio”.
33 Card 1991, 54.
34 Harle 2001, 11. Luonnollisestikin näin pitkälle menevä vieraannuttaminen on mahdollista ainoastaan
spekulatiivisessa fiktiossa, ei reaalimaailmassa.
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Varelse muodostaa poikkeuksen oikeastaan molempiin edellisen kappaleen sääntöihin. Tämä ei
tarkoita sitä, että vieraan lajin määrittäminen varelseksi jollakin tavoin predestinoisi suhteet sen
kanssa konfliktiksi. Toisaalta myöskään minkäänlainen tietoinen rauhantila varelsejen kanssa on
toimivan viestintäyhteyden puutteen takia aivan yhtä mahdoton ajatus kuin vastaavanlainen
rauhantila jonkin eläimen, olipa se sitten sääskiparvi, ihmissyöjätiikeri tai cityhuuhkaja, kanssa.
Rauhantila varelsen kanssa ei siis niinkään ole skenaariona mahdoton, se on vain täysin vailla
loogista sisältöä.
Siinä missä käsite rauhantilasta on yksinkertaisesti varelseihin sopimaton, varelse poikkeaa
kategoriana aktiivisesti muista (etenkin utlänningista ja framlingista) siinä, että varelseus ei ole
annettua tai välttämättä pysyvää. Varelsen rajaus utlänningiin ja framlingiin on kyllä selvä (johtuen
lähinnä siitä, että jaottelua tehtäessä ihmiset ottivat annettuna kykenevyytensä kommunikoida
kaikkien lajitovereidensa kanssa), mutta ramanin ja varelsen välinen ero ei löydy yksin, jos
laisinkaan, ramaniksi tai varelseksi määriteltävästä olennosta, vaan myös määrittelyn tekijässä, joka
lopulta päättää, onko määrittelyn kohteella kapasiteettia kommunikoida älyllisesti hänen kanssaan
(koska viestintä on aina kaksisuuntaista, kysymys voi itse asiassa olla aivan yhtä hyvin myös siitä,
onko määrittelijällä itsellään kyseinen kapasiteetti). Varelseksi määritteleminen on siis hyvin
merkittävä vallankäytön ja toiseuttamisen tapa. Tämän on huomioinut myös koko jaottelun tekijä,
joka kiteyttää ramanin ja varelsen eron tavalla, jonka soisi tulevan huomioiduksi mahdollisimman
suuressa määrin myös reaalimaailmassa aina, kun jotain tahoa leimataan ”toiseksi” tai ”vieraaksi”.
Ramanin ja varelsen ero ei ole arvosteltavassa olennossa, vaan arvostelijassa. Kun julistamme
jonkin muukalaisen ramaniksi, se ei suinkaan merkitse sitä, että hän olisi päässyt moraalisen
aikuisuuden kynnyksen eli [sic!]. Se merkitsee, että olemme itse päässeet sinne.35

4.2. Vihollisuus, konfliktit ja sovinnonteko
Edellisessä luvussa esitelty jaottelu tehdään, kuten todettua, Kuolleiden puolustajassa. Kuitenkin,
kuten aiemmin on jo mainittu, jo Ender käsittelee kysymystä siitä, millaisia ongelmia puuttuvat
viestintämahdollisuudet aiheuttavat kohdattaessa vieraiden älyllisten lajien kanssa. Keskustelu on
romaanille
tyypillisesti
huomattavan
suoraviivaista
(romaanimaailman
sisäisessä
tapahtumalogiikassa voisi ajatella, että edellisen luvun muukalaisuusjaottelu on syntynyt tarpeesta
sofistikoituneemmalle analyysille), mutta siitä käy erittäin hyvin ilmi, miten helposti
kommunikaation mahdottomuus johtaa konflikti syntymiseen ja kuinka konfliktin ratkaiseminen on
tällaisessa tilanteessa käytännössä mahdotonta:
'Niillä ei ole minkäänlaista kieltä. Me käytimme kaikki keksimämme keinot viestiä niiden kanssa,
mutta niillä ei ole edes sellaista koneistoa joka osoittaisi meidän viestivän.[...]'
'Eli koko sota johtuu siitä, että me emme pysty puhumaan toisillemme.'
'Jos toinen ei pysty kertomaan sinulle mitään, et voi olla koskaan varma, ettei hän yritä surmata
sinua.'36
Kaiken kaikkiaan sitaatissa kuvailtu tilanne tuo yhteen monet viholliskuviin liittyvistä klassisista
virhepäätelmistä. Näitä ovat mm. taipumus epäillä aina pahinta vihollisesta37, nk.
peilikuvaparadigma jossa (yleensä tiedostamatta) heijastetaan omat (mahdollisesti jo pahimman
mahdollisen skenaarion epäilyn pohjalta muodostetut) näkemykset ja suunnitelmat myös vihollisen
35 Card 1991, 19. Ajatuksen soveltamisella voisi olla mielenkiintoisia seurauksia esimerkiksi eläinoikeuskeskustelussa.
36 Card 1990, 268-269.
37 Garthoff 1979, 5-7.
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näkemyksiksi ja suunnitelmiksi38 tai nk. kaksoispeilikuva, jossa oletetaan vihollisen näkemysten ja
suunnitelmien olevan varmuudella erilaisia ja tietysti vieläkin pahempia ja tuhoisampia kuin
omien39. Enderin kuvaamassa skenaariossa pahinta on kuitenkin se, että koska kommunikaatio
viholliseen on täysin mahdotonta, ei voida myöskään löytää mitään varmaa yhteistä arvolähtökohtaa
tai jaettua käsitystä rationaalisesta toiminnasta, jolla kyettäisiin varmistumaan siitä, että on
olemassa tiettyjä skenaarioita joiden kumpikaan ei missään tapauksessa halua toteutuvan.
Kommunikaation puute johtaa siihen, että looginen päätös edellä lainatulle keskustelulle kuuluu
seuraavasti: 'Mutta loppujen lopuksi on kuitenkin päädyttävä selkeään johtopäätökseen: Jos toinen
meistä on tuhottava, varmistetaan nyt hemmetissä se, että me olemme hengissä viimeiseksi.'40
Tämän kaameammaksi sodan logiikka ei juuri enää voi mennä. Kyseistä näkemyksen taustalla
olevia syitä voisi ehkä luonnehtia jonkinlaiseksi poliittisen realismin äärimmilleen viedyksi
kärjistykseksi. Morgenthaulla sotilaallisen voimankäytön tarkoituksena on lähinnä ehkäistä toisten
valtioiden voimankäyttö itseä vastaan41 ja Waltz esittää syyn löytyvän ylemmältä tasolta,
järjestelmän ominaispiirteistä42. Enderin maailmassa (tai maailmankaikkeudessa) tilanne on
periaatteessa samanlainen siinä mielessä, että välttämättä kukaan ei varsinaisesti halua sotaa.
Tilanteessa, jossa viestintäyhteys toiseen osapuoleen puuttuu kokonaan, tätä voi vain olla
käytännössä mahdotonta todistaa. Pohjalla ovat samat epäluulot kuin kansainvälisessä
politiikassakin, ero vain löytyy mittakaavasta: konfliktien alkaminen on todennäköisempää, niiden
loppuminen on epätodennäköisempää ja koska antautumiseenkin vaadittaisiin kyky viestintään, on
mahdollisuus sille, että sota käydään äärimmäiseen loppuun eli kansan- tai paremminkin
lajinmurhaan (engl. ”xenocide”) saakka. Tästä vinkkelistä tarkasteltuna ei liene kovin suuri ihme,
että arvioitaessa, onko jokin toimija raman vai varelse, katsotaan moraalisen vastuun varelseksi
julistamisen seurauksista olevan määrittelijällä, ei määrittelyn kohteella.
Kuolleiden puolustajassa esitetään myös muita argumentteja estämään Enderissä kuvatun kaltaisen
skenaarion toteutuminen. Ehkä huomattavin niistä on väite, jonka mukaan varelse-ongelma ei
oikeastaan ole mikään erityistapaus, vaan vain yksi uusi muoto ihmisten ainaiselle vieraan pelolle:
”Te pelkäätte muukalaisia, olivatpa he ulkomaalaisia tai framlingeja. Jos ajattelette, että hän
surmaa tuntemanne ja arvostamanne ihmisen, niin hänen muodollaan ei ole mitään väliä. Silloin
hän on varelse, tai vielä pahempaa – djur43, pelkkä eläin”44.
Tällainen skenaario muistuttaa hyvin paljon fenomenologisen sosiologian esittämää näkemystä
siitä, kuinka ihmisryhmät konstruoivat sosiaalisesti omat huonot puolensa (pelot mukaanluettuina)
viholliseksi määrittelemäänsä tahoon45. Samankaltaisena tilanteena voidaan pitää myös Kuolleiden
puolustajassa esitettyä skenaariota, jossa yhden planeetan asukkaat kantavat heille elämiseen
välttämätöntä virusta, joka kuitenkin uhkaa kaikkien muiden planeettojen asukkaiden henkeä. Riski
sille, että ensin virus ja sen myötä kaikki sen kantajat, oikeastaan koko planeetta, leimautuvat
vihollisiksi, jotka on parasta tuhota (riippumatta siitä, olisivatko he halukkaita pysymään
karanteenissa tulevien sukupolvien ajan), jotta muut planeetat saisivat takuut turvallisuudelleen.46

38
39
40
41
42
43
44
45
46

Emt, 9.
Ibid.
Card 1990, 269.
Morgenthau 2006, 34.
Waltz 1971, 455-456.
Ruots. ”eläin”.
Card 1991, 56.
Harle 2001, 14.
Card 1991, 333-335.
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Mielenkiintoista, joskaan ei kovin yllätyksellistä on, että bakteerit ja loiset ovat reaalimaailmassakin
hyvin tavallinen viholliskuvan muoto.47
Yhtäläisyydet Ender-sarjassa kuvattujen konfliktien ja konfliktiteorioiden välillä eivät jää vain
konfliktien syntyyn ja viholliskuviin, vaan niitä on löydettävissä myös konfliktien lakkaamisessa.
Siinä missä Kuolleiden puolustaja kritisoi ajatusta varelseksi leimaamisesta, esittää Harle
puolestaan kirjassaan The Enemy with a Thousand Faces, että ainut vihollinen, josta tulisi päästä
eroon, on vihollisajattelu itsessään48. Harlen näkemys on toki huomattavasti radikaalimpi kuin
Kuolleiden puolustajan, joka ei näe itse varelsen käsitettä millään tavoin pahana, mutta toisaalta
myös varelse on ajatuksena huomattavasti paremmin yhteensopiva romaanien maailman kanssa
kuin vihollinen nykymaailman.
Myös eräillä ehdotuksilla keinoista sovintoprosessin edesauttamiseksi konfliktin jälkeen on
vastineensa kirjoissa. Näitä ovat lähinnä anteeksiantamisen roolin korostaminen49 ja tapahtuneiden
vääryyksien tarkka kuvailu.50 Näistä varsinkin viime mainittu esitetään mielenkiintoisessa valossa:
tilanteessa, jossa sodan toinen osapuoli on kuollut, kirjoitetaan hänen näkemyksensä sodasta
mahdollisimman puolueettomasti muistiin, sen paremmin hyviä kuin pahojakaan tekoja
kaihtamatta. Noudatettu menettelytapa yleistyy myöhemmin niin, että sitä tekemään syntyy
kokonainen ammattikunta, joka antaa nimensä jälkimmäiselle romaaneista.

5. Johtopäätökset
Edellisillä sivuilla olen esitellyt, millaisia muotoja sellaiset rauhantutkimuksen käsitteet kuin
esimerkiksi toiseus tai viholliskuvat saavat tutkimusaineistona olleessa spekulatiivisessa fiktiossa.
Ainakin omasta mielestäni monet käsitteistä ovat olleet varsin helposti tunnistettavissa ja niiden
analysointi antaa omanlaistaan lisäarvoa käsittelyssä olleille kirjoille.
Alussa mainitsin kuitenkin, että tutkimusaineiston analysointi teorioiden avulla on vain toinen
olemassaolevista vaihtoehdoista. Entä toinen, teorioiden analysointi tutkimusaineiston valossa?
Millaisia uusia huomioita teorioista voi tehdä, kun ne on etäännytetty reaalimaailmasta fiktiiviseen
ympäristöön? Seuraava lista kuvaa joitakin omaan mieleeni nousseita havaintoja.
Ensimmäinen, muukalaisuuden tasoista tullut huomio on se, että vaikka toiseuttamisella ja
viholliskuvan konstruoinnilla on huomattava merkitys uhkakuvien ja konfliktien rakentumisessa, ei
essentiaalisia erojakaan silti tulisi tyystin unohtaa. Konfliktin osapuolten erilaisuus ei ole aina eikä
välttämättä edes ensisijaisesti pelkkä sosiaalinen konstruktio, vaan osapuolet voivat monissa
asioissa olla aidosti erilaisia toimijoita. Erityisen tärkeää nämä erot olisi huomioida silloin, kun ne
haittaavat kommunikaatiota, sillä onnistunut kommunikaatio on konfliktien ehkäisemisessä
elintärkeää.
Toinen, mielestäni sekä erittäin oleellinen että erittäin huolestuttava huomio liittyy varelsen
käsitteeseen. Kuolleiden puolustajassa varelse viittaa ainakin kolmeen erilaiseen ryhmään: lajeihin,
jotka saattavat olla tietoisia, mutta joiden kanssa ei kyetä kommunikoimaan, eläimiin sekä
sairauksiin. Sattumaa tai ei, mutta hieman muunnettuna nämä kolme ryhmää ovat ehkäpä
keskeisimmät vertauskuvat moderneissa viholliskuvissa: ensimmäisenä taudin kantaja, basilli, virus
tai yleensäkin saasta; toisena ali-ihminen tai eläin sekä kolmantena mikä hyvänsä ”taho, jonka
kanssa on täysin mahdotonta neuvotella tai edes ylipäänsä kommunikoida koska se ei tajua
47
48
49
50

Harle 2001, 13.
Emt, 190.
Forsberg 2011, 13-17 ja Card 1990, 336-338.
Forsberg 2011, 7 ja Card 1990, 338-339.
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järkipuhetta”. Varsin sopiva termi viholliskuvan rakentamiselle voisikin olla ”varelsointi”.
(Valitettavaa kyllä, netistä löytyy myös tekstejä, joissa viholliskuvaa rakennetaan nimenomaisesti
varelsen käsitteen avulla. Esimerkit ovat lähinnä yhdysvaltalaisia islam-kriitikkoja, joita ei
artikkeliensa ”Palestinians: Raman or varelse?”51 tai ”Muslims are varelse”52 nimien perusteella
ilmeisesti liikoja kiinnosta moraalisen aikuisuuden kynnyksen ylittäminen.)
Lopuksi myös joitakin analyysin herättämiä positiivisia ajatuksia: Ensinnäkin, jos kirjat saavat
lukijansa uskomaan, että kommunikaatio on mahdollista jopa eri lajien välillä, tämä toivottavasti
antaa luottamusta siihen, että se on mahdollista myös reaalimaailman ihmisryhmien välillä.
Toisekseen, se, että vastuu itselle vieraan toimijan edesottamusten tulkinnasta pahimmin päin on
aina tulkitsijalla on asia, jonka soisi jokaisen muistavan. Ja viimeiseksi: kirjoissa sovinto ja
anteeksianto ovat mahdollisia jopa kokonaisia planeettoja tuhonneiden sotien jälkeen. Toivoa sopii,
että ne olisivat mahdollisia myös reaalimaailman mittakaavaltaan huomattavasti pienemmissä
konflikteissa.

51 Omdurman.org, s.a.
52 s.n. (2005).
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Suattaapi olla, mutta suattaapi olla olemattaki –
Kontrafaktuaalit kansainvälisen politiikan
tutkimusmenetelmänä
Johannes Lehtinen
Johdanto
Tarkastelen tässä esseessä kontrafaktuaalista historian- ja politiikantutkimusta kansainvälisen
politiikan metodologisena suuntauksena. Esseeni rakentuu seuraavasti, esittelen aluksi lyhyesti
tutkimusmenetelmää, sen sisältämiä tiedon kriteerejä ja menetelmän mahdollisuuksia
kansainvälisen politiikan alalla. Keskeisenä kysymyksenä on, missä kansainvälinen politiikka on
tutkittavissa näiden menetelmien avulla. Pohdin, mihin tutkijan tulee suunnata huomionsa, mikäli
hän pyrkii hyödyntämään kontrafaktuaaleja omassa tutkimuksessaan.

Vaihtoehtoiset historian suunnat ja tulevaisuusskenaariot
Kontrafaktuaalinen tai vaihtoehtoinen historiantutkimus tarkoittaa yksinkertaistaen historialla
jossittelua. Menetelmä on varsin lähellä perinteistä historiantutkimusta ja sen alalla käytetään
samankaltaisia aineistoja. Kontrafaktuaalisuuden käsite edellyttää faktan käsitteen määrittelyä.
Lebown mukaan sosiaaliset faktat poikkeavat luonteeltaan ”kovista” faktoista, koska ne eivät
edellytä institutionaalista sosiaalista kontekstia ollakseen olemassa. Tapahtumat ovat erilaisten
typologioiden ympärille rakentuneita sosiaalisia faktoja.1 Historiantutkimuksessa tapahtumat
muodostavat todistusaineiston, jonka pohjalta tutkija vetää johtopäätöksiään tapahtumien
merkittävyydestä ja niiden välisistä syy-yhteyksistä historian muodostumisessa. Tämä ei tarkoita,
etteikö myös ”kovilla” faktoilla olisi merkitystä historiallisen tapahtumisen reunaehtojen
asettamisessa tai jopa tapahtumien katalyytteinä kuten esimerkiksi luonnonmullistusten tai
tautiepidemioiden tapauksessa. Historia on kuitenkin jo itsessään sosiaalinen konstruktio, joka
rakentuu käsitykselle menneistä tapahtumista. Historia siis muodostuu sosiaalisten faktojen
yhdistelemisestä loogiseksi tulkinnaksi menneisyydestä.
Kontrafaktuaalisessa historiantutkimuksessa on olennaista, että sosiaalisten faktojen pohjalta
pyritään vetämään uusia johtopäätöksiä historian potentiaalisista suunnista. Toisin kuin perinteinen
historiantutkimus, joka pyrkii ensisijaisesti tarkastelemaan menneisyyttä sellaisena kuin sen
ymmärretään toteutuneen, kontrafaktuaalinen menetelmä pyrkii hahmottamaan vaihtoehtoisia
kehityskulkuja, historian keskeisiä käännekohtia ja näistä seuranneita rinnakkaisia todellisuuksia.
1 Lebow, 36, 2010.
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Perinteisen historiantutkimuksen alalla kontrafaktuaaliseen historiantutkimukseen on suhtauduttu
kaksijakoisesti. Osa tutkijoista pitää tällaista historialla jossittelua turhana ja hedelmättömänä
tutkimusorientaationa2. Heille historioitsijan ensisijainen tehtävä on kuvata menneisyyttä
mahdollisimman tarkasti juuri sellaisena kuin se tapahtui. On kuitenkin tärkeää huomata, että mikäli
historiantutkimus ei tyydy pelkkään deskriptiivisyyteen eli menneisyyden kuvailemiseen, on
historiantutkijan otettava kantaa myös miksi-kysymyksiin. Uskottavan historiantutkimuksen on
pyrittävä rakentamaan argumentteja, joilla voidaan perustella, miksi jokin tietty kehityssuunta
toteutui ja jokin toinen jäi toteutumatta.3 Tämä edellyttää tutkimukselta historiallisen
kausaalisuussuhteiden analyysia sekä polkuriippuvuuksien ja poikkeuksien merkityksen tarkastelua
historian kehityskuluissa. Kontrafaktuaalinen historiantutkimus on vahvasti skeptinen
deterministisiä historiantulkintoja kohtaan. Tällaisia näkemyksiä edustavat esimerkiksi Fukuyaman
tunnettu näkemys historian lopusta ja liberaalin demokratian voitosta tai vulgäärimarxilaiset
tulkinnat historian kulusta kohti kommunistista yhteiskuntaa. Eräs kontrafaktuaalisen orientaation
vahvuuksista onkin muistuttaa historian ja toisaalta tulevaisuuden kehityskulkujen avoimuudesta ja
ennakoimattomuudesta.
Kansainvälisen politiikan tieteenalan keskeisenä tarkastelukohteena ovat erilaisten intressiryhmien,
valtioiden, kansalaisten jne. väliset kamppailut keskenään ristiriitaisista toimintasuuntauksista.
Erilaisten politiikkasuositusten väliset kausaalisuussuhteet, näistä seuraavat polkuriippuvuudet ja
vaihtoehtoiset lopputulokset ovat olennainen osa alan tutkimusta. Kontrafaktuaalinen
historiantutkimus tarjoaa mahdollisuuden hahmottaa vaihtoehtoisia kehityskulkuja sekä
menneisyydessä että tulevaisuudessa. Historioitsija Eric Hobsbawm on huomauttanut, että historia
toimii aina tavalla tai toisella tulevaisuuden mallina4. Perinteistä historiantutkimusta voidaan siis
hyödyntää erilaisten historian ”oppien” käyttämisessä kansainvälisen politiikan alalla.
Kontrafaktuaalinen historiantutkimus antaa tähän tulkintaan merkittävän lisän. Sen avulla voidaan
hahmottaa useita vaihtoehtoisia kehityskulkuja myös tulevaisuudessa. Historia nähdään avoimena
prosessina, joka voi saada useita erilaisia muotoja. Tämä ei tarkoita, että näitä tulkintoja voitaisiin
rakentaa täysin vapaasti ja tietyistä reunaehdoista irrallaan. Lebown mukaan myös
kontrafaktuaaliset tulkinnat rakentuvat vahvasti sosiaalisten faktojen varaan ja myös näiden
tulkintojen on oltava uskottavia käytettävän todistusaineiston valossa.5 Tulkinnat eivät siis ole
täysin vapaita, mutta keskiössä ovat ne potentiaaliset vaikuttimet ja historian käännekohdat, joiden
kohdalla historian kulku olisi voinut lähteä toisille urille.
Käännekohtien ja vaihtoehtoisten kehityssuuntien hahmottaminen edellyttää historiallisten
kausaalisuussuhteiden uudenlaista tarkastelua. Milja Kurki korostaa, että kansainvälisen politiikan
alalla on teoretisoitu kausaliteetin käsitettä vain hyvin vähän. Hänen mukaansa monikausaaliset
analyysit ovat huomattavasti selitysvoimaisempia kuin yksittäistä määräävää syytä korostavat
tulkinnat.6 Tällaisia yksinkertaistavia tulkintoja ovat esimerkiksi yksinomaan materiaalisia tekijöitä,
normeja tai erilaisia ideologioita korostavat näkemykset. Kurjen mukaan on olennaista huomata,
että erilaiset kausaaliset tekijät ovat vaikuttamassa tapahtumien kehitykseen samanaikaisesti.
Tällöin hedelmällinen tarkastelutapa voikin olla useiden eri kausaalisten vaikuttajien tuominen
analyysin piiriin.7 Kansainvälisen politiikan kannalta tämä tarkoittaa siis kausaalisuusuhteiden
tarkempaa ja syvällisempää analyysiä. Tällöin tieteenalan kenttä on historiallisten tapahtumien
välisten syy-yhteyksien tarkastelussa. Tutkijan on suunnattava katseensa erilaisiin meneillään
olevista poliittisista prosesseista annettuihin tulkintoihin ja esitettävä oma näkemyksensä
2
3
4
5
6
7

Tetlock et. Al, 14, 2006.
mt. 17.
Hobsbawm, 1997, 25.
Lebow, 35, 2010.
Kurki, 2008, 282.
Ibid.
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mahdollisista murroskohdista ja vaihtoehtoisista kehityssuunnista. Samalla hänen on pyrittävä
tunnistamaan keskeiset kussakin tilanteessa vaikuttavat tekijät.
Kontrafaktuaalisen historiantutkimuksen näkökulmasta on olennaista kysyä, missä
kausaalisuussuhteita sisältävän tapahtumaketjun pisteessä tapahtumat olisivat voineet saada uuden
käänteen? Mitkä tekijät olisivat voineet muuttaa historian suuntaa vallitsevien reunaehtojen
puitteissa. Hanson tarjoaa mielenkiintoisen tulkinnan yksilön merkityksestä historian kulkuun.
Hänen mukaansa Themistokleen rooli kreikkalaisten laivaston komentajana Salamiin
meritaistelussa oli ratkaiseva tekijä pitkälle johtavien historiallisten muutosten risteyskohdassa.
Tämän tulkinnan mukaan kukaan muu kuin Themistokles ei olisi saanut kreikkalaisia ryhtymään
ratkaisutaisteluun juuri tuona hetkenä ja tuolla paikalla. Taistelussa saavutettu voitto oli Hansonin
mukaan edellytys länsimaisen kulttuurin kehittymiselle.8 Tällainen tulkinta nostaa
mielenkiintoisella tavalla keskiöön yksilön roolin historian ja kansainvälisen politiikan vaikuttajana.
On toki täysin mahdollista, että joku toinen johtaja olisi toiminut toisin, jolloin historia olisi
lähtenyt varsin erilaisille kehitysurille. Tällaisessa tulkinnassa keskeinen osa kausaliteettia on tietyn
yksilön rooli tietyssä ajallisessa ja tilallisessa kontekstissa.
Grynaviski korostaa että kausaalisuussuhteita analysoitaessa on kyettävä erottelemaan merkittävät
tai mielekkäät syyt vähemmän tärkeistä. Hänen mukaansa kausaliteetin tarkastelussa voidaan sortua
helposti triviaaleihin vastauksiin, mikäli mikä tahansa tapahtumaketjun osa nähdään syynä
seuranneille tapahtumille.9 Esimerkiksi Salamiin meritaistelun tapauksessa, ei ole mielekästä esittää
tulkintaa, jonka mukaan Themistokleen syntymä on syy länsimaisen kulttuurin kehittymiselle.
Tällainen päättelyhän olisi sinänsä loogista, mikäli Hansonin tulkintaan, Themistokleen keskeisestä
roolista länsimaisen kulttuurin pelastaneen meritaistelun voittamisessa, on uskominen. Jos
Themistokles ei olisi syntynyt, ei hän olisi myöskään johtanut kreikkalaisia voittoon. Tällaisten
triviaalien selitysten löytäminen ei kuitenkaan ole mielekästä eikä varsinaisesti kerro mitään
mielenkiintoista keskeisistä näihin tapahtumiin vaikuttaneista kausaalisuussuhteista.
Grynavskin mukaan eräs keino tarkastella historian ja kansainvälisen politiikan kehityskulkuja
kontrafaktuaalisesti on hyödyntää kontrastiivisia kontrafaktuaaleja. Tällöin faktuaalinen tapahtuma
rinnastetaan kontrafaktuaaliseen tapahtumaan, tavalla jossa historialliset reunaehdot ovat varsin
samankaltaiset. Grynasvski käyttää esimerkkinä Kuuban ohjuskriisiä. Kysymys ei siis ole
yksinomaan, miksi tietyllä historiallisella tapahtumaketjulla oli tietynlainen lopputulos. Sen sijaan
voidaan tarkentaa kysymystä esimerkiksi muotoon: ”miksi Hrustsev lähetti ohjuksia Kuubaan
vuonna 1962 eikä 1961?”.10 Tällöin kysymys rajataan olennaisiin osiin kausaalisuussuhteita ja
ilmeiset reunaehdot jäävät vähemmälle huomiolle. Samalla voidaan kuitenkin huomata, että näiden
reunaehtojen puitteissa useat erilaiset kehityskulut olisivat olleet mahdollisia.
Tetlock ja Parker käyttävät esimerkkinä syyskyyn yhdennentoista päivän terrori-iskuja
tapahtumasta, joka ei ollut millään tavoin determinoitu, mutta jolla siitä huolimatta oli varsin
kauaskantoisia seurauksia. He siteeraavat terrori-iskujen tutkimusraporttia, jonka mukaan
”tutkimuksen viitoittama tie syyskuun yhdenteentoista on niin kirkkaasti valaistu, että se jättää
kaiken muun varjoonsa.”11 Entä jos terrori-iskua ei olisi tapahtunutkaan? Olisivatko monet niistä
2000-luvun alussa liikkeelle lähteneistä tapahtumaketjuista, joiden seuraukset valkenevat vain
vähitellen jääneet käynnistymättä tai ottaneet täysin toisen suunnan? Kansainvälisen politiikan
näkökulmasta tällaiset kysymykset ovat täysin keskeisiä, riippumatta siitä suuntaako tutkija
katseensa menneisyyteen, nykyhetkeen vai tulevaan. Kontrastiivisten kontrafaktuaalien kautta
8
9
10
11

Hanson, 2006, 47-89.
Grynaviski, 2012, 9.
ma. 13.
Tetlock ja Parker, 2006, 27.
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etenevä historian tarkastelu voi auttaa
tutkimuskysymysten muodostamisessa.

keskeisiin

kausaalisuussuhteisiin

pureutuvien

Keskeisten kausaalisuussuhteiden ja historian käännekohtein tarkastelun ohella kontrafaktuaalisen
tutkimuksen kannalta keskeistä on erilaisten polkuriippuvuuksien tarkastelu. Tällä tarkoitetaan, että
tiettyjen tapahtumien seurauksena liikkeelle lähteneillä tapahtumaketjuilla on tendenssi olla itseään
vahvistavia. Ruonavaara viittaa tällaisin kehityskulkuihin myös erilaisten sosiaalisten ja poliittisten
instituutioiden synnyn yhteydessä. Hänen mukaansa tietyt kriittiset käännekohdat ovat
avainasemassa tällaisten instituutioiden synnyssä, sillä tietyn kehityskulun lähdettyä alulle, tämän
kehityksen suuntaa voi olla hyvin vaikea kääntää.12 Tetlock ja Parker ilmaisevat saman ajatuksen
vertaamalla historian kulkua lautapeliin, jossa tietyt siirrot toimivat itseään vahvistavina siitä
huolimatta, että lähtötilanteessa käytännössä kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia. Mitä pidemmälle
tietty kehityskulku etenee, sitä pienemmäksi käy poikkeavien tai satunnaisten tapahtumien
mahdollisuus kääntää tätä kehityskulkua.13 Vahvojen polkuriippuvuuksien muuttaminen voi näyttää
liki mahdottomalta. Tässä yhteydessä on kuitenkin tärkeää muistaa, että polkuriippuvuuksien
määrittely on aina teoreettista14. Käsitys historiallisesta sattumanvaraisuudesta – kontingenssista –
syntyy aina kontrastiivisessa suhteessa oletettuun polkuriippuvuuteen. Sattumaksi tulkitaan
nimenomaan sellaiset tapahtumat, jotka eivät näytä sisältyvän oletettuun polkuriippuvuuteen.
Kansainvälisen politiikan tutkimuksessa tämä on olennainen huomio, joka auttaa tarkastelemaan
kriittisesti vallitsevia väittämiä toteutumassa olevista kehityssuunnista. Tutkijan on voitava havaita
nimenomaan poikkeuksia ja potentiaalisia murroksia vallitsevissa tendensseissä.
Hannah Arendtin mukaan poliittisen toiminnan hallitseva piirre on sen ennustamattomuus ja
peruuttamattomuus. Hän korostaan, että toiminnan seuraukset ovat hämärän peitossa ja erilaisten
poliittisten toimien seurauksena syntyvät tapahtumaketjut voivat olla varsin pitkäaikaisia
historiallisia prosesseja. Pisimmillään tällaisen toiminnan seuraukset voivat jatkua koko
ihmiskunnan olemassaolon ajan.15 Historian ja poliittisten kehityskulkujen tarkastelussa tulee siis
voida kiinnittää huomiota ennustamattomuuteen ja avoimuuteen sekä sattuman mahdollisuuteen.
Lebown mukaan yhteiskuntatieteiden alalla kiinnostus suuntautuu nimenomaan tulevaisuuteen ja
erilaisten potentiaalisten skenaarioiden hahmottamiseen. Skenaariotutkimus ei pyri argumentoimaan
vahvaa yksittäistä tulevaisuutta, joka tiettyjen havaintojen valossa vaikuttaa todennäköisimmältä.
Sen sijaan tällainen tutkimusorientaatio pyrkii tunnistamaan tiettyjä ”vaikuttavia voimia” jotka
vievät historiallista tapahtumista tiettyyn suuntaan. Näiden vaikuttimien pohjalta voidaan
hahmotella erilaisia tulevaisuusennusteita, joiden puitteissa voidaan olla avoimia myös
kontingenssille.16 Kontingenssikin toteutuu kuitenkin eri tavoilla eri tilanteissa. Koselleckin mukaan
historiassa toteutuu muutoksia erilaisilla nopeuksilla. Tästä johtuen historia ei ole koskaan täysin
uutta tai täysin ennustettavaa. Tietyt reunaehdot muuttuvat hitaammin kuin toiset. Kaikki ennusteet
rakentuvat menneen varaan ja ne liikkuvat vahvan ja heikon determinismin välimaastossa. 17 Kuten
Hobsbawm huomauttaa – historia toimii nykyisyyden auktoriteettina – sen avulla voidaan yrittää
määritellä millainen nykyisyyden tulisi olla.18 Toisaalta sen enempää nykyisyys kuin
tulevaisuuskaan eivät näytä noudattavan historian mallia. Kontrafaktuaalisen tutkimusorientaation
ja skenaariotutkimuksen vahvuutena kansainvälisen politiikan alalla on nimenomaan havaita
potentiaalisia vaihtoehtoisia kehityskulkuja menneisyydessä ja tältä pohjalta tarkastella myös
tulevaisuutta useiden erilaisten vaihtoehtojen valossa.
12
13
14
15
16
17
18

Ruonavaara, 2006, 58.
Tetlock ja Parker, 2006, 21.
Ruonavaara, 2006, 57.
Arend, 1958, 233.
Lebow, 2007, 236.
Koselleck, 2002, 134-135.
Hobsbawm, 1997, 25.
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