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Julkisuuden muutos kansallisbiografiatyön näkökulmasta  

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran hallitus on nimennyt kolmivuotiskaudeksi 2010–2012 

Kansallisbiografian jatkohankkeelle, ns. KB II:lle toimituskunnan. Sen puheenjohtajana on 

professori Seppo Hentilä ja jäseninä dosentti Anu Koivunen, professori Laura Kolbe, dosentti 

Marko Lamberg, pääsihteeri, dosentti Lassi Saressalo ja tietokirjailija, julkisen sanan neuvoston 

puheenjohtaja Risto Uimonen. Toimituskuntamme tehtävänä on kansallisbiografiatyön jatkaminen, 

eli verkossa jo olevan elämäkertakokoelman ajantasaistaminen ja täydentämisen.  

Edellisen kolmivuotiskauden aikana Kansallisbiografian jatkohanke tuotti verkkojulkaisuna 

teemakokonaisuuden, jonka otsikkona on ”Moninainen Suomi”. Viime tammikuussa julkistettu 

kokoelma sisältää runsaat 200 pienoiselämäkertaa, mutta sitä täydennellään vielä pikku hiljaa.  

Kuluvan vuoden alkupuolella olemme muutamassa toimituskunnan kokouksessa viritelleet 

seuraavaa teemakokonaisuutta, jossa tarkastellaan julkisuuden muutosta. Samaan tapaan kuin 

edellisessäkin hankkeessa päätimme vauhdittaa työtämme asiantuntijaseminaarilla, jossa 

tutkimustehtävää voitaisiin pohtia toimituskuntaa laajemmalla joukolla. Niissä merkeissä olemme 

koolla tänään. Tosin edellisellä kerralla asiantuntijaseminaari taidettiin pitää vasta toisen vuoden 

syksyllä, eli lokakuussa 2008. Alusta lähtien turvauduimme asiantuntijoihin, joiden kanssa 

järjestimme erityisteemoista pienimuotoisia tapaamisia, joissa pohdittiin niin metodologisia 

kysymyksiä kuin kohdehenkilöiden valintojakin. Näin aiomme tehdä jatkossakin.  

Kansallisbiografiatyö on historiantutkimusta, jota tehdään tieteellisen historiantutkimuksen 

menetelmin. Se on perustuslakimme, josta pidämme kiinni kaikessa työssämme. Vaikka 

kansallisbiografiassa julkaistavilla pienoiselämäkerroilla on oma itseisarvonsa – myös ja 

nimenomaan elämäkertoina – etenkin teemakokonaisuuksissa kansallisbiografia toimii tavallaan 

historiantutkimuksen menetelmänä. Toisin sanoen, mutta todella suuresti yksinkertaistaen, 

käytämme kansallisbiografiaa menetelmänä tutkiessamme tiettyjä historiallisesti merkittäviä 

suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä. Edellisessä teemakokonaisuudessa tutkittava ilmiö oli 

suomalaisten monitahoinen moninaisuus, etninen, kielellinen, uskonnollinen, kulttuurinen, jne.  

Historiassa tutkitaan lähes aina muutosta, ainakin silloin, kun tutkimuksen periodi on pitkä tai 

vähintään pitkähkö. Tällä kertaa tehtävämme on tutkia kansallisbiografian keinoin julkisuuden 

muutosta. Muutoksen tutkiminen edellyttää jo määritelmällisestikin aina aikaperspektiiviä. Toisin 

sanoen etsimme erilaisia julkisuuden ilmentymismuotoja niin kaukaa historiasta kuin suinkin 

tarkastelemalla omana aikanaan julkisuuteen nousseita henkilöitä.  

Ensimmäisissä keskusteluissamme puhuimme laveasti mediasta ja julkkiksista, ja taisipa meiltä 

lipsahtaa yhtenä näkökulmana myös niin sanottujen turhien julkkisten tutkiminen. Nämä ovat 
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kuitenkin mitä suurimmassa määrin nykyajan ilmiöitä, eikä median tai ns. julkkisten tutkiminen 

kanna koko tutkimusongelmamme kaarta.  

Julkisuudesta on vääntynyt ja kieleemme vakiintunut käsite ”julkkis”. Ruotsin kielessä vastaava 

termi taitaa olla ”kändis” ja Saksan kielessä ”Promi”, useimmiten kuitenkin vain monikossa 

käytettynä, siis ”Promis”, kun puhutaan julkisuuden henkilöistä ryhmänä. Englannin kielessä olen 

nähnyt käytettävän sanaa ”celeb”, ryhmänä puhuttaessa ”celebrities”, mutta lieneekö sana 

suhteellisestikaan yhtä yleisesti käytössä kuin suomen ”julkkis”, sitä en tiedä.  

Edellisessä toimituskunnan kokouksessa kesäkuussa etsimme terminologiaa, joka olisi 

tutkimustehtävämme kannalta jotenkin yliaikaista ja sitoisi tutkittavan ilmiön yhteen. Silloin joku 

puhui, taisi olla Marko Lamberg, henkilöiden omana aikanaan saavuttamasta maineesta. Maine on 

valikoitunut myös tämän seminaarin otsikoksi.  

Ennen aikaan, kun seurakunnat antoivat vielä jäsenilleen papintodistuksia, henkilötietojen ohella 

siinä kerrottiin, oliko asianomaisen maine hyvä. Suomen sana maine perustuu lähinnä kuulemiseen 

ja puhumiseen, eikä se ole visuaalinen termi. Mitä jostakin kohteesta tai henkilöstä "mainitaan", 

puhutaan ja minkälaisia juttuja hänestä on kuultu? ”Nykysuomen sanakirjan” mukaan maine on 

"arvosteleva maininta", "jotakin koskeva (kerrottuna leviävä) tieto, kulkupuhe, huhu" ja "jostakusta 

tai jostakin toisten keskuudessa vallalla oleva käsitys, mielipide, ‘nimi’. ”Suomen kielen 

etymologisen sanakirjan” (1955) mukaan "maineella" tarkoitetaan "jälkipuhetta" tai "kulkupuhetta".  

Maineen saavuttaminen on joka tapauksessa ollut ja on sitä yhä aikaan, vai pitäisikö sanoa ajan 

henkeen, sidonnainen asia. Yhteiskunnan rakenne ja valtasuhteet ovat määränneet sen, millaiset 

henkilöt ovat maineeseen kohonneet. Tiedonvälityksen muodoilla ja keinoilla, teknisiä välineitä ja 

vempaimia myöten, on tietysti ollut oma merkityksensä – murroskohtina julkisuuden syntyminen 

sanomalehdistön myötä runsaat parisataa vuotta sitten ja sähköisten joukkoviestimien kehitys aina 

viimeistä huutoa oleviin aipodeihin saakka.  

Kun murroskohtia haetaan, sellainen varmasti on vapaa-aikakulttuurin kaupallistuminen, jonka 

myötä viihteestä on tullut markkinoilta ostettava tavara ja viihteen tekijöistä nykymerkityksessä 

julkkiksia. Tosin jo markkinoilta ostettu arkkiveisu saattoi olla kaupallisen viihteen ensimmäinen 

muoto. Suomessa modernista viihteestä oli ensioireita 1930-luvulla, mutta laajamittaisena ilmiö on 

kuitenkin vielä varsin nuori.  

Edellisen kokoelmamme suurimmiksi haasteiksi nousivat mm. seuraavat seikat: • valittavat henkilöt 

eivät nousseet ”itsestään” suuresta kertomuksesta • lähteet eivät olleet julkisissa arkistoissa, eikä 

kirjoitettavista henkilöistä olut yleisiä biografisia tietoja helposti saatavilla • tieteellinen 

perustutkimus oli monilta osin aukkoista, ja jos sitä oli, se oli usein tiukasti kohteeseensa 

kiinnittynyttä • tiedon yleistettävyys ja vertailtavuus oli hankalaa  

Sen sijaan uuden teemakokonaisuutemme henkilöiden voisi sanoa milteipä määritelmänomaisesti 

nousevan esiin suuresta kertomuksesta. He ovat valikoituneet omana aikanaan julkisuuden 

henkilöiksi ja heidän maineensa on kiirinyt laajalle. He suorastaan tyrkyttävät itseään 

kansallisbiografiaan. Ehkä heistä ei ole tietoja julkisissa arkistoissa, mutta heidän biografiset 

tietonsa ovat helposti saatavilla. Valikoimaamme nousevista henkilöistä ei välttämättä ole tehty 

tieteellistä tutkimusta, mutta sitäkin enemmän heistä on kirjoitettu, ja heistä kertovan tiedon määrä 

kasvaa eksponentiaalisesti kuta lähemmäksi nykyaikaa tullaan. Tiedon yleistettävyys ja 

vertailtavuus on tässäkin tapauksessa varmasti hankalaa, mutta niinhän on kaikessa tutkimuksessa. 

Toisin kuin ”Moninaisessa Suomessa” ongelmaksi nousee tarjolla olevan materiaalin runsaus ja 



epätasaisuus. Lähdekritiikin haasteet ovat tälläkin kertaa mittavat. Aikaperspektiivin kattamista en 

pidä voittamattoman ongelmana. Kuta lähemmäksi nykypäivää tullaan sitä suuremmaksi muodostuu 

runsaudenpula. Kaksisataa elämäkertaa ei ole paljon. Tosin on hyvä muistaa, että jo julkaistuissa 

elämäkerroissa on runsaasti sellaisia, jotka soveltuvat teemakokonaisuutemme ongelmanasetteluun. 

Toimituksen alustavasti kokoamalle listalle ilmaantui kolmisensataa sellaista henkilöä, joista on jo 

kirjoitettu elämäkerta. Toimitusvaiheessa niitä on tarkoitus linkittää teemakokonaisuuteemme.  

Miten henkilöiden valinta tapahtuu, onko syytä miettiä, mitä yhteiskunnallisen elämän aloja 

edustavia henkilöitä tulisi valita? Rajaukset ovat todella hankalia, eikä minulla suinkaan vielä ole 

perusteltuja ehdotuksia. Metsään varmasti mentäisiin, jos kohdehenkilöitä alettaisiin valita julkkis-

periaatteella. Minusta kannattaisi edetä päinvastaisessa järjestyksessä elo problematisoida ensin 

tutkimustehtäväämme eli julkisuuden muutosta. Sen jälkeen meillä voisi olla edellytyksiä sekä 

periodisointiin että niiden yhteiskuntaelämän alojen löytämiseen, joilla julkisuuden muutos on 

kulloinkin edennyt.  

Julkisuudessa esiintyvät kulloinkin yhteiskuntaelämän eri alojen johtavat henkilöt, ja keitä he ovat 

olleet, riippuu ajankohdasta, yhteiskunnan rakenteesta ja valtasuhteista. Nykyään he ovat päättäjiä, 

eri alojen asiantuntijoita, tutkijoita, taiteilijoita, urheilijoita, missejä, pop-tähtiä, jne. Ilmieläviä 

julkisuuden henkilöitä on varmasti tuhansia. Erityisen haastavaksi koen kohdehenkilöiden 

valinnassa sen havaitsemisen, milloin henkilön maine edustaa jollakin tavoin omassa ajassaan 

tapahtunutta julkisuuden muutosta, koska juuri tuollaisia muutoksen edushenkilöitä meidän tulisi 

kyetä löytämään.  

Millaiset henkilöt valikoituvat kulloinkin julkisuuteen? Kyllä kai siinä jonkinlaisesta 

vuorovaikutuksesta täytyy olla kyse – tarkoitan vuorovaikutusta julkisuuteen nousevan henkilön 

henkilökohtaisten ominaisuuksien ja kulloisenkin julkisuuden valtavirtojen, tarpeiden ja 

kiinnostuksen välillä. Täytyy siis olla sekä pyrkyä että nostetta, ja niiden on kohdattava toisensa.  

Kuulemme seminaarissamme seuraavat neljä alustusta:  

 "Politics by storytelling" 

YTT, toimittaja Markku Koski 

 Ikijulkkiksista kohujulkkiksiin 

 

Päätoimittaja emerita Elina Simonen 

 Median koukussa koko valveillaoloajan 

 

Tietokirjailija, Julkisen sana neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen 

 Suomen suuriruhtinaskunnan eliitit, pääkaupunki ja julkisuus 

 

Professori Laura Kolbe 

 

Kunkin alustuksen jälkeen on tilaisuus kysymyksiin. Lopuksi, jos intoa vielä riittää, 

keskustelisimme mielellämme projektistamme, joka on, kuten alustuksestani kävi ilmi, vielä 

muotoutumisvaiheessa. 



 


