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Suomalaisuus ja identiteettien määrittelyt 
Miten keskeistä suomalaisuuden määrittely on? Oikean suomalaisuuden etsintä?  

Kuka oikeaa suomalaisuutta määrittää – ja missä, ja miten se tapahtuu? Seminaarin pääotsikosta 

päättelen, että suomalaisuuden määrittelyn uudeksi haasteeksi nähdään kulttuurien monimuotoisuus. 

Tai ehkä tarkemmin: on havaittu, että tietyllä tavalla monimuotoisempi Suomi on tulossa myös 

tänne pohjoiseen lintukotoomme. Ja vieläkin tarkemmin: 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.  

Historiantutkijana minua kiinnostavat tietysti ensisijaisesti ne historiapoliittiset foorumit, joilla 

suomalaisuutta määritellään, toisin sanoen historiantutkimus ja julkiset historiakeskustelut.  

Kansakuntaa on Suomessakin rakennettu kansallisella historiankirjoituksella. Niin sanotusta 

historian suuresta kertomuksesta vallitsee Suomessa eurooppalaisittain verrattuna laaja konsensus. 

Tämä johtuu siitä, että Suomi on kansallisesti, etnisesti, kielellisesti, kulttuurisesti, 

yhteiskunnallisesti – ja miltei millä hyvänsä kriteerillä mitattuna – erittäin homogeeninen yhteisö. 

Tämä kaikki, vaikka onkin huikea yleistys, perustuu näppituntumaan, vertailevaa tutkimusta en ole 

itse tehnyt, eikä sellaista ole muidenkaan tekemänä käsiini sattunut.  

Suomalaista historiakonsensusta koskevalle yleistykselle olen kuitenkin viime aikoina saanut jo 

tietynlaista konkreettista vahvistusta. Olen nimittäin noin vuoden työskennellyt Berliinissä 

tutkimuslaitoksessa, jonka nimi on Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas. Laitokseen on 

kytketty paljon nuoria tutkijoita erityisesti eri Itä-Euroopan maista projektiin, jonka tarkoituksena 

on selvittää kansallisten historioiden ja mahdollisen yhteisen eurooppalaisen historian välisiä 

kipupisteitä. Projektin selkeä historiapoliittinen tavoite on selvittää sitä, onko eurooppalainen 

transnationaalinen historiallinen identiteetti ylipäätään mahdollinen. Korostan varmuuden vuoksi, 

että tällä ei ole mitään tekemistä niiden aloitteiden kanssa, joita EU:n piirissä on tehty yhteisen 

eurooppalaisen historiateoksen aikaansaamiseksi.  

Berliinin kollegiumissa käymieni keskustelujen perusteella olen havainnut, eikä se tietenkään ole 

mikään yllätys, että ylivoimaisesti vaikeimmat kansallisten historioiden kipupisteet liittyvät toisen 

maailmansodan kokemuksiin. Ne ulkomaalaiset kollegat, jotka tietävät tuona ajan Suomen 

historiasta sen verran, millä puolella suomalaiset taistelivat, olettavat automaattisesti, että 

aseveljeydestä Hitlerin kanssa on Suomessa käyty raastava ja kansakunnan syvintä olemusta 

ravisteleva historiadebatti.  

Ihmetys on suuri, kun kerron, ettei siitä juuri ole numeroa tehty. Jos joskus Brysselissä jouduttaisiin 

päättämään yhteisen Euroopan historian sisällöstä, niin juuri tässä kohdassa suomalaisten kertomus 

ei muulle Euroopalle kelpaisi. Erillissotateesi ei yksinkertaisesti menisi kaupaksi. Tällainen 

kipupiste meille siis vielä olisi tarjolla, vaikka ei sitä sellaiseksi tunnistettu olekaan.  

http://www.valt.helsinki.fi/blogs/shentila/post-47.htm


Kun olen Berliinin kollegiumissa kertonut, että Suomessa kiistellään kovasti kylmän sodan ajan, 

erityisesti 70-luvun suomettumisesta, jonka omituisin ulottuvuus on kiistely siitä, olivatko Suomen 

yhteydet entiseen DDR:ään maanpetoksellisia vaiko vain moraalisesti tuomittavia. Tätäkään ei ole 

totisesti ymmärretty. Miksi ihmeessä, tehän selvisitte kylmästä sodasta paremmin kuin muut 

Neuvostoliiton naapurit.  

Kun talvisodalla ja torjuntavoitolla lunastettua häikäisevän puhtoista suomalaisuutta katsotaan, ja 

vaikka silmillä olisi aurinkolasitkin, niin kyllähän sen kyljessä tahra näkyy, ja tuo tahra on tietenkin 

suomettuminen. Tältä katsantokulmalta torjuntavoitto- ja suomettumiskeskustelu ovat veljeksiä. 

Suomettuminen on kansakunnan historiassa häpeätahra, joka on saatava poispestyksi 

diskvalifioimalla ne, jotka suomettumisen syntiin syyllistyivät. En hallitse psykohistoriaa, mutta 

mielestäni juuri häpeän käsite voisi tarjota mielenkiintoisen näkökulman suomettumiskeskustelun 

tarkasteluun. Miksi suomettuminen koetaan häpeäksi, mutta aseveljeyttä Hitlerin kanssa ei?  

Toisen maailmansodan kokemus yhdistää suomalaisia poikkeuksellisen voimakkaasti yli 

sukupolvien. Meillä ei ole sellaisia vieraiden joukkojen miehitykseen tai kansanmurhaan liittyviä 

traumaattisia muistoja, jotka yhä jakavat historiankäsityksiä monissa Euroopan maissa.  

Toista maailmansotaa koskevaksi historiatulkinnaksi, jolla on suomalaisuuden määrittelyssä 

huomattava merkitys, on vahvistunut seuraava paradoksi: Suomalaiset voittivat, eivät vain 

talvisotaa vaan myös jatkosodan, eikä siinä paljoa paina se tosiseikka, että taistelimme hävinneellä 

puolella.  

Ajatelkaapa vaikka suomalaista itsenäisyyspäivän viettoa. Missä muualla siihen, tai ylipäätään 

isänmaallisuuteen, liittyy yhtä juhlallista suurta kertomusta, jonka mukaan itsenäisyytemme ydin on 

nimenomaan siinä, että se on talvisodan hangilla ja Talin-Ihantalan torjuntavoitoissa taistelemalla 

hankittu. Siinä on jotakin hyvin samanlaista kuin Suuren isänmaallisen sodan voiton juhlinnassa 

Venäjällä 9. toukokuuta.  

Kaiken kaikkiaan havaintoni on se, että Suomessa historiatietoisuus, siis menneisyyden tapahtumia 

koskevat käsitykset ja tulkinnat, on varsin yhtenäinen. Kansakuntaa jakavia traumaattisia 

kokemuksia ei suomalaisten historiallisessa muistissa enää ole; sellainen ei ole edes vuoden 1918 

sisällissota – enää, vaikka välillä siitä yritetäänkin itsepintaisesti traumaa rakentaa.  

Liittyminen Euroopan unioniin 1995 pakotti suomalaiset miettimään sekä kansallisen että 

valtiollisen tulevaisuutensa horisontteja tietyllä aivan konkreettisella tavalla. Oli mentävä 

äänetyskoppiin ja pantava ruksi jompaankumpaan ruutuun. Silloin seurasi paljon kauhisteltu 

kansakunnan kahtiajakautuminen.  

Kuinka paljon EU:n jäsenyys on koettu nimenomaan suomalaisuuden uhaksi? Häviääkö 

kansakunta, vai häviääkö Suomi-nimiseltä valtiolta itsemääräämisoikeus? Vai saadaanko Brysselin 

pöydissä istumalla Suomelle jotakin lisäarvoa, kenties jopa enemmän kuin karkaamalla taas 

Impivaaraan?  

EU:n mallioppilaaksikin kutsutun Suomen kansalaisten asenteet unionia kohtaan ovat vertailevissa 

mielipidemittauksissa muuttuneet viime aikoina yhä kriittisemmiksi. Kielteisesti unioniin ja maansa 

jäsenyyteen suhtautuvien kansalaisten osuus on Suomessa Ison-Britannian ja Itävallan ohella 

kaikkein suurin.  



Ilmiötä on vaikea selittää, sillä lainkuuliaisuus ja -kunnioitus sekä luottamus esivaltaan, legalismi ja 

etatismi, kulkevat vahvoina perinteinä Suomen poliittisessa historiassa aina niin sanotuista 

sortovuosista lähtien. Kansakunnan kahtiajako ei istu myöskään konsensus-Suomen imagoon eikä 

suomalaisen sopimusyhteiskunnan perinteeseen.  

Kaikkein kielteisimmin unioniin suhtautuville EU on kuin vieras suurvalta, johon Suomi ei kuulu, 

eikä sen tule siihen kuulua. He eivät hyväksy sitä, että Suomi on liittymissopimuksessa luovuttanut 

EU:lle vallan säätää Suomea sitovia oikeusnormeja. Heidän mielestään EU:n päätökset ovat vieraan 

vallan puuttumista maamme sisäisiin asioihin, eikä niitä suomalaisten pidä hyväksyä saati 

noudattaa.  

Mutta suomalaisuuden säilymisen haasteena ei ole vain Euroopan unioni vaan sitä on globalisaatio. 

Pauli Kettunen on 2008 ilmestyneessä artikkelikokoelmassaan” Globalisaatio ja kansallinen me – 

kansallisen katseen historiallinen kritiikki” kiinnittänyt huomiota globalisaatiopuheeseen, jossa 

Suomi esiintyy kansallisena kilpailukyky-yhteisönä. Suomen puolustuksestahan siinä on kyse, 

vaikka suomalaiset monikansalliset yhtiöt kuinka karkaisivat täältä halvempien 

tuotantokustannusten maihin.  

Lopuksi tarkastelen lyhyesti vielä erästä suomalaisuuden hahmottamisen osa-aluetta, jota minulla 

on ollut viime aikoina ilo kovasti pohtia, nimittäin kansallisbiografiatyötä. Kansallisbiografian (KB 

II) toimituskunnan keskeinen tehtävä on kansallisbiografiatyön kehittäminen omilla uusilla 

avauksilla. Niiden tulee perustua kansallisbiografiatyön tieteellisten, kulttuuristen ja poliittisten 

merkitysten ja tavoitteiden kriittiseen analyysiin.  

Kansallisbiografian laatiminen tarkoittaa kansakunnan määrittelemistä yksilöiden toiminnan ja 

vaikutuksen kautta. Keiden elämäntyö ”edustaa” kansakuntaa? Ketkä ovat ”päässeet” tai ketkä on 

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

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

historiankäsitykset ja historiapoliittiset tarkoitukset. Valinnoilla myös tuotetaan historiankäsityksiä 

ja historiatietoisuutta. Kansallisbiografia on tärkeä osa sekä sisäistä kansallista että ulkoista 

identiteettipolitiikkaa, jolla ”suomalaisuutta” määritellään. Se on tavallaan myös 

”integraatiopolitiikkaa”, sillä kansallisbiografiaan otetut henkilöt ja heidän taustayhteisönsä tulevat 

tällä tavoin otetuiksi siihen yhteisesti hyväksyttyyn kansalliseen historiankuvaan, jota 

kansallisbiografiakin on omalta osaltaan rakentamassa.  

Kansallisbiografiatyö on historiantutkimusta. Sitä tehdään kriittisen historiantutkimuksen 

menetelmin. 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 Pohjois-Amerikan 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 niissä 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.  

Kuten sanottu, Suomi on kansallisesti ja kulttuurisesti varsin homogeeninen maa, mutta 

moninaisempi Suomi on selvästi tulossa. Moninaisuuden määrittelyyn ei valitettavasti ole 

viisastenkiveä. Mutta tyydyttävään alkuun päästään luettelemalla, millaisia osa- tai alakulttuureja 



Suomessa ylipäätään on tunnistettavissa: uskonnollisia, kielellisiä, etnisiä, kansallisia, poliittisia, 

kulttuurisia, seksuaalisia, vammaisuuteen perustuva. Haasteellinen ryhmä ovat uudet 

maahanmuuttajat.  

Toki Suomikin on aina ollut tietyllä tavalla moninainen. Toisin sanoen moninaisuuden näkökulmaa 

voidaan soveltaa hedelmällisesti myös ajassa taaksepäin. Arvatenkin menneisyyden marginaalien 

esille nostaminen on toimituskuntamme eteen nousevista haasteista ensimmäisiä.  

Toisaalta moninaisuuden lisääntyminen Suomessa ei tarkoita pelkästään uusien ”moninaisuuksien” 

ulkopuolelta tulemista, vaan itse asiassa verrattomasti enemmän uutta moninaisuutta tuottaa 

perinteisten kulttuuris-yhteiskunnallis-henkisten rakenteiden jatkuva hajoaminen.  

Suomessa 1800-luvulla muodostuneet rakenteet kestivät pitkään, jopa toisen maailmansodan yli, 

mutta sitten ne myös varsin nopeasti hajosivat. Sekä perinteisten yhteiskuntaluokkien kulttuurin että 

kansallisen yhtenäiskulttuurin ovat osin korvanneet tai niiden rinnalle ovat voimakkaasti nousseet 

uudenlaiset osa- ja alakulttuurit. Kulttuurinen sirpaloituminen tarkoittaa myös sitä, että yksilöllä voi 

olla lukuisia erilaisia kulttuurisia ”rooleja” rinnakkain ja päällekkäin, ja ne nousevat esiin siitä 

riippuen, missä osakulttuureissa hän milloinkin esiintyy.  

 


