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Seppo Hentilä  

Historiapoliittinen näkökulma kansallisbiografiaan  

Arvoisat kollegat!  

Kun koolla on joukko kokeneita kansallisbiografian tekijöitä ja muita henkilöhistorian 

asiantuntijoita, on varmaan hyvä aluksi paikallistaa, mistä olemme tulossa ja mihin olemme 

menossa, tai täsmällisemmin, mihin haluaisimme kansallisbiografiatyössä päästä.  

Perustamme on vahva: syksyllä 2007 julkistettu 10-osainen Kansallisbiografia hakee 

mittavuudessaan vertaistaan Suomen historiantutkimuksessa – 6000 elämäkertaa ja niiden 

kirjoittajina noin 700 eri alojen asiantuntijaa.  

Kansallisbiografiatyön myötä Biografiakeskus on juurtunut osaksi SKS:n toimintaa. Hankkeilla on 

useita erityisalojen vaikuttajien biografiakokoelmia, osin yhdessä muiden tahojen kanssa, ja 

kansallisbiografiatyökin jatkuu. SKS:n hallitus nimesi vuoden 2007 alusta kolmeksi vuodeksi uuden 

toimituskunnan, joka paremman puutteessa kulkee nimellä KB II toimitus: puheenjohtajana Seppo 

Hentilä ja jäseninä Anu Koivunen, Marko Lamberg, Laura Kolbe, Lassi Saressalo ja Irma 

Sulkunen.  

Saimme tehtäväksemme 10-osaisen kansallisbiografian toimitustyön jatkamisen, täydentämisen ja 

kehittämisen. Jatko- ja täydennystyö tarkoittaa sekä jo valmiiden artikkelien ajantasaistamista että 

uusien artikkelien toimittamista (”aukkojen” täyttämistä). Korjaaminen ja täydentäminen tapahtuu 

luonnollisesti vain verkossa. Joko toimituksen havaitsemien tai yleisöpalautteen kautta tietoon 

tulleiden selvien, dokumentoitavissa olevien asiavirheiden korjaaminen on sinänsä selkeä tehtävä. 

Aukkojen täyttäminen tarkoittaa sekä valmiiden elämäkertojen päivittämistä että uusien tuottamista.  

Aloittaessamme työmme käytännössä noin puolitoista vuotta sitten päädyimme melko pian siihen, 

että meillä voisi olla mahdollisuuksia korkeintaan kahden uuden avauksen tekemiseen, joista 

ensimmäinen voisi valmistua toimikautemme aikana ja toinen saataisiin kolmantena vuonna, eli 

2009, hyvälle alulle.  

Ensimmäinen avauksemme tuntee työnimen ”Moninainen Suomi”. Kyse on suomalaisuuden ja 

Suomeen identifioitumisen erinäisten katvealueiden ja marginaalien kartoittamisesta 

kansallisbiografiatyön kautta. Hieman epämääräisemmin ilmaisten voimme puhua erilaisten 

vähemmistöjen historian näkyväksi tekemisestä. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, ettei jo 10-osaisessa 

biografiasarjassa olisi elämäkertoja useista sellaisista henkilöistä, jotka olisivat tarttuneet myös 

meidän haaviimme niiden kriteereiden perusteella, joilla olemme koettaneet Suomen moninaisuutta 

tavoittaa. Käytännössä olemme kokoamassa biografiasarjaa, joka käsittää muun muassa 

http://www.valt.helsinki.fi/blogs/shentila/post-51.htm


uskonnollisia, etnisiä, kansallisia, kielellisiä, poliittisia, kulttuurisia, seksuaalisia tai vammaisuuteen 

perustuvia vähemmistöjä. Erityisen haasteellinen ryhmä ovat uudet maahanmuuttajat.  

Moninainen Suomi julkaistaan verkossa Biografiakeskuksen sivustolla vuoden 2009 marraskuun 

loppuun mennessä. Kokoelma käsittää noin 300 elämäkertaa, joista valtaosa on vielä työn alla, 

mutta osa on jo valmiita ja toimituskunnassa tarkastettukin. Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei 

biografioita julkaista ryhmittäin siten, että esimerkiksi romanit, totaalikieltäytyjät tai seksuaalisten 

vähemmistöjen oikeuksien puolesta toimineet olisivat kukin oman otsikkonsa alla. Tuontyyppisiä 

otsikoita ei ylipäätään käytetä, vaan julkaisu jäsennetään 10-osaisen tapaan aakkosjärjestykseen.  

Kokoelmalle haetaan aktiivisesti palautetta, ja sitä täydennetään tarpeen mukaan. Mahdollisesta 

kirjamuotoisesta julkaisemisesta päätetään, kun laajennustyö on pidemmällä.  

Ensi vuoden aikana ryhdytään työstämään seuraavaa biografiakokoelmaa, jossa tarkastellaan 

mediakriittisestä näkökulmasta urheilun, populaarikulttuurin ja viihteen vaikuttajia. Kyse on aivan 

uusista julkisuuden muodoista, joita erityisesti sähköinen media ja internet ovat nostaneet esiin. 

Tämä aihealue kaipaa kansallisbiografiassa muutenkin kipeästi ajantasaistamista.  

Kulkusuunta meillä on siis selvillä, mutta mitkä ovat tavoittelemamme ”moninaisen Suomen” 

tarkemmat koordinaatit. Niiden löytämisessä toivomme tämän seminaarin meitä auttavan.  

Kansallisbiografian laatiminen tarkoittaa itse asiassa kansakunnan määrittelemistä yksilöiden 

toiminnan ja vaikutuksen kautta. Keiden elämä ”edustaa” kansakuntaa? Ketkä ”pääsevät” tai 

”otetaan” kansallisbiografiaan? Miksi taas joitakin toisia ei ole siihen oteta? Valinnat eivät voi 

tapahtua sattumanvaraisesti ”kuka kukin on” -periaatteella. Niissä näkyvät väistämättä valitsijoiden 

omat historiankäsitykset ja historiapoliittiset tarkoitukset. Kun toimituskuntamme tarkoituksena on 

tehdä uusia avauksia, sitäkin tärkeämpää on, että valintojemme perustana olevat tieteelliset ja 

historiapoliittiset käsitykset kirjoitetaan ulos niin pitkälle, selkeästi ja yksiselitteisesti kuin suinkin 

mahdollista.  

Kun tässä yhteydessä käytän käsitettä historiapolitiikka, tarkoitan sillä kaikkia niitä eettisiä, 

sosiaalisia, poliittisia ja tutkimustraditioita koskevia valintoja, joita olemme tehneet 

määritellessämme kansallisbiografiatyömme kohteeksi ”moninaisen Suomen”. Korostan, että 

valintamme ovat – ja niiden tulee olla – perusteltuja ja mahdollisimman avoimia, jotta 

tiedostaisimme itse, mitä olemme tekemässä ja osaisimme kertoa sen myös toisille. Tiivistäen: 

”Moninainen Suomi” on historiapoliittinen kannanottomme siitä, mihin kansallisbiografiatyö on 

mielestämme suunnattava.  

Kansallisbiografialla tuotetaan historiankäsityksiä ja historiatietoisuutta, kuten laajemmin tietysti 

kaikella historiantutkimuksella. Tässä ei ole mitään uutta, sillä kansallinen identiteettipolitiikka on 

kautta maailman sivu ollut historiankirjoituksen tehtävä. Se, mitä nykyään kutsumme tieteelliseksi 

tai akateemiseksi historiantutkimukseksi, on aikanaan 1700- ja 1800-luvulla syntynyt tarpeesta 

määritellä kansakuntaa ja kansallisvaltiota.  

Kansallisbiografia on sekä sisäistä kansallista että ulkoista identiteettipolitiikkaa, jolla ”Suomea” 

määritellään. Se on tavallaan myös ”integraatiopolitiikkaa”, sillä kansallisbiografiaan otetut 

henkilöt ja heidän taustayhteisönsä tulevat tällä tavoin myös otetuiksi siihen yhteisesti hyväksyttyyn 

kansalliseen historiankuvaan, jota kansallisbiografia omalta osaltaan rakentaa. Sen takia meidän on 

kyettävä kriittisesti arvioimaan oman työmme tieteellisiä, kulttuurisia ja poliittisia merkityksiä ja 

tavoitteita.  



Kansallisbiografiatyö on historiantutkimusta. Sitä tehdään kriittisen historiantutkimuksen 

menetelmin. Tieteenalan uusimman kansainvälisen kehityksen, uusien tutkimuksellisten 

näkökulmien ja teoreettis-metodologisten painotusten, tulee näkyä myös Suomen 

kansallisbiografian toimitusperiaatteissa ja toimituskunnan uusissa avauksissa.  

Historiantutkimuksen kannalta merkittävissä Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa kehittyneille 

uusille painotuksille ja näkökulmille on ominaista se, että ne pyrkivät tavalla tai toisella haastamaan 

niin sanottuja suuria kertomuksia. Niiden sijaan korostuvat kertomusten moninaisuus ja monet 

kertomukset. Niissä nostetaan esiin ja pääsevät ääneen myös valtahierarkioiden ulkopuoliset 

”vallattomat” ilmiöt. Uuden historiantutkimuksen painotuksia ja näkökulmia voidaan luetella: arjen, 

”tavallisen pienen ihmisen” ja erilaisten marginaalien historiat, mentaliteetit, sukupuoli, 

monikulttuurisuus, vaihtoehtoiset elämäntavat, jne.  

Edellä mainittujen uusien näkökulmien myötä historiankirjoituksen vanhin genre, biografia, on 

tehnyt komean paluun, kun katsotaan sitä, millainen sen arvostus nimenomaan akateemisessa 

tutkimuksessa oli vielä 1970-luvulla.  

Suomi on, vertailtiinpa lähes millä mittarilla hyvänsä, kansallisesti, etnisesti, kulttuurisesti, 

uskonnollisesti, arvopohjaltaan, jne. vielä hyvin homogeeninen maa. Vaikka ilmiön kansainvälinen 

vertaileminen ei ole ihan helppoa, näin voidaan hyvin perustein väittää. Miksi sitten 

kansallisbiografian teemaksi moninainen Suomi? Voisi hieman kärjistäen sanoa, että juuri siksi, että 

meille monet uudet moninaisuuden muodot ovat vasta selvästi tulossa. Tähän haasteeseen meidän 

on kansallisbiografian toimitustyössä tartuttava.  

Toki Suomikin on aina ollut tietyllä tavalla moninainen. Ja moninaisuuskin on jatkuvasti muuttuva 

suure. Erittäin tärkeää ja haasteellista on suunnata moninaisuuden näkökulma myös ajassa 

taaksepäin. Arvatenkin menneisyyden marginaalien esille nostaminen on toimituskunnan eteen 

nousevista haasteista ensimmäinen ja yksi suurimmista. Kenties onkin niin, että ”oikean” 

suomalaisuuden määrittelyn tietynlainen monopoli on murtumassa, ja myös menneisyydessä olleet 

suomalaisuuden kulttuuriset monimuotoisuudet ovat saamassa nyt enemmän sijaa. Toisin sanoen 

kyse olisi siitä, että suomalaisuutta määrittelevän tutkimuksen traditioissa on tapahtumassa 

tietynsuuntainen murros.  

Suomessa 1800-luvulla muodostuneet säätyyn ja luokkaan pohjautuneet kulttuuriset rakenteet 

kestivät pitkään, jopa toisen maailmansodan yli, mutta sitten ne myös varsin nopeasti hajosivat. 

Sekä että kansallisen yhtenäiskulttuurin ja perinteisten yhteiskuntaluokkien kulttuurin ovat osin 

korvanneet tai niiden rinnalle ovat vahvasti nousseet uudenlaiset osa- ja alakulttuurit. Tämä 

kulttuurinen sirpaloituminen tarkoittaa myös sitä, että yksilöllä voi olla lukuisia erilaisia kulttuurisia 

”rooleja” rinnakkain ja päällekkäin, ja ne nousevat esiin siitä riippuen, missä osakulttuurissa hän 

milloinkin esiintyy.  

Kulttuurista moninaisuutta kirjavoittavia vaikutteita on toki aina Suomeen tullut, mutta viime 

vuosien lisääntynyt maahanmuutto ja modernin informaatioteknologian välineet ovat tätä ilmiötä 

suuresti vahvistaneet. Tätä ei pidä liioitella, eikä ainakaan unohtaa sitä, että itse asiassa 

moninaisuuden lisääntyminen Suomessa ei tarkoita pelkästään uusien ”moninaisuuksien” 

ulkopuolelta Suomeen tulemista, vaan itse asiassa verrattomasti enemmän uutta moninaisuutta 

tuottaa edellä mainitsemani kulttuuris-yhteiskunnallis-henkisten rakenteiden jatkuva muutos, 

eräänlainen osakulttuuristuminen.  



Ehkä nyt sitten olisi lopuksi aika laskeutua harmaista teorioista käytännön savisille kynnöspelloille. 

Moninaisen Suomen hahmottaminen kansallisbiografiaksi on erittäin haastava tehtävä, ja käydä 

niin, että yrityksemme kapsahtaa niin sanotusti katajaan. Emme ihan sattumalta ole antaneet tämän 

päivän seminaarille alaotsikkoa ”Kansallisbiografia historiantutkimuksen tällä puolen”. Tähän 

sisältyy kaksi haastetta, joista myöhempien alustusten pohjalta voimme tarkemmin keskustella. 

Ensimmäinen haaste on ajallinen läheisyys ja toinen haaste on se, että joudumme liikkumaan 

alueilla, jotka ovat aikaisemmassa tutkimuksessa jääneet katveeseen.  

Valittavat henkilöt eivät nouse ”itsestään” suuresta kertomuksesta. Perustutkimus on monilta osin 

aukkoista, ja jos tutkimusta on, se on usein tiukasti kohteeseensa kiinnittynyttä. Käytettävissä 

olevan tiedon yleistettävyys ja vertailtavuus on hankalaa. Kohdehenkilöistä ei ole tietoja 

aikaisemmissa hakuteoksissa eikä julkisissa arkistoissa. Ehkä kaikkein hankalin kysymys on 

pätevien kirjoittajien löytäminen. Joudumme kovin usein turvautumaan kokemattomiin kirjoittajiin, 

joilla saattaa lisäksi olla tiettyyn taustayhteisöön voimakkaasti sitoutunut arvopohja.  

Moninaisen Suomen kansallisbiografiaan otettavien henkilöiden valintakriteereistä on mahdollista 

sanoa vain yleistä, eikä viisastenkiveä ole. Käytännössä noudatamme varmasti aivan samoja tai 

samantyyppisiä kriteereitä kuin edeltäjämme, 10-osaisen toimituskunta.  

• Toiminnan näkyvyys ja merkityksellisyys 

• Edustavuus, ”tyypillisyys” 

 

• Ensimmäisyys, ”uranuurtajuus” 

 

• Erityisyys (tuo uutta entiseen) 

 

• Edushenkilöys 

 

• Oman yhteisön antama tunnustus 

 

• Symbolinen merkitys yhteisössä 

 

Toimituskunnan on turvautunut sekä vähemmistöjen tutkijoiden että eri taustayhteisöjen apuun ja 

asiantuntemukseen sekä kohdehenkilöitä että kirjoittajia etsittäessä. Tästä koituvat 

historiantutkimukselliset ja lähdekriittiset ongelmat eivät ole aivan vähäisiä. Lähteet eivät ole 

julkisissa arkistoissa, eikä kirjoitettavista henkilöistä ole yleisiä biografisia tietoja helposti 

saatavilla. Myös yhteisöjen sisäiset sekä niissä toimivien henkilöiden väliset jännitteet tuovat oman 

lisävärinänsä henkilöiden ja kirjoittajien valintaan.  

Toimituskunta huolehtii siitä, että kansallisbiografiassa julkaistavat elämäkerrat kirjoitetaan 

voimassa olevien eettisten ja tutkimuseettisten normien mukaisesti. Nämä periaatteet on kirjattu 

tarkemmin toimituskunnan hyväksymiin kirjoitusohjeisiin.  

 


