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LIIAN VALMIS MAAILMA?  
 
Otan tässä pohdiskelussani esille joitakin ajatuksia, jotka ovat nousseet tutkimukseni 
“Valmiiseen tulleet - tutkimus nuoruudesta, kansallisuudesta ja kansalaisuudesta” 
(Harinen 2000) jälkipyykkiä pestessä. Tutkimuksen otsikko on herättänyt jonkin verran 
kriittistäkin keskustelua. Miksi kutsun tutkimukseeni osallistuneita nuoria valmiiseen 
tulleiksi, ja erityisesti silloin, kun olen lähtenyt kerimään työtäni auki kansalaisuuden 
käsitteen kautta? 

 
1. Nuorten osa 
 
Erilaiset yhteiskunnalliset ja ylikansalliset tendenssit ovat viime vuosina synnyttäneet 
paljon sekä tieteellistä että yhteiskunnallista keskustelua kansalaisuudesta. Aikamme 
kansalaisuuspuhe on erityisesti nuorten kohdalla eriytynyt puheeksi osattomuudesta, 
osallisuudesta ja aktiivisuudesta. Keskustelussa ja siihen sisältyneessä huolestunei-
suudessa ei ole ollut kysymys pelkästään nuorten poliittisesta osallistumattomuudesta, 
vaikka juuri se ainakin päättäjien näkökulmasta esitettynä on herättänyt paljon 
tyytymättömyyden ilmauksia. Osallisuus/osattomuuskeskustelu on kytketty myös 
muihin nuorten elämänalueisiin (sikäli kuin politiikkaa yleensä voidaan pitää irrallisena 
“muusta” elämästä, ks. Kuure 1999). Nuorten kohdalla politiikan sulkeminen omaksi, 
keskeiseksi vaikuttamisen alueekseen voikin olla ongelmallista, koska viimeaikaiset 
havainnot ovat osoittaneet, että puhuessaan politiikasta nuoret käyttävät eri käsitteitä 
kuin aikuiset, eikä kyse siis aina ole pelkästään nuorten välinpitämättömyydestä tai 
tietämättömyydestä. Nuorten maailmassa poliittisuus, aatteellisuus, alakulttuurisuus ja 
jopa uskonnollisuus usein sekoittuvat keskenään; nuoret eivät erottele näitä ja mene 
erikseen “tekemään politiikkaa” jonnekin. 

Nuorten yhteiskunnallisesta passiivisuudesta ja aktiivisuudesta on olemassa hieman 
toisistaan poikkeavia käsityksiä ja tutkimustuloksia. Nuorisobarometrien mittaukset 
(esim. Nurmela 1999) antavat yleensä asiasta positiivisemman kuvan kuin teemasta 
toteutetut laadullisemmat tutkimukset (esim. Paju 1999; Harinen 2000). Usein nämä 
laadulliset kartoitukset ovat osoittaneet, että nuoret määrittelevät itsensä avuttomiksi 
paitsi yleisiin yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamisessa myös omiin asioihinsa 
vaikuttamisessa tai oman tulevaisuutensa aktiivisessa muovaamisessa (esim. 
Mikkonen 2000). 

Ilmeistä lienee kuitenkin, että osallisuusteemassa yleinen yhteiskunnallinen polari-
saatiokehitys koskettaa myös nuoria. Polarisaatiotendenssin ympärille voi hahmottaa 
esimerkiksi nuorten sosioekonomiseen taustaan ja sukupuoleen liittyviä tekijöitä ja 
olosuhteita (esim. Käyhkö 2000), mutta selkeästi myös asuinalueeseen kiinnittyviä 
erityispiirteitä. Periferiasta on hankala nousta yhteiskunnallisten tapahtumien ytimeen 
(vrt. Ahola & Kivinen & Hedman 2000), etenkin, kun niin sanotuilla syrjäseuduilla 
asuvilla nuorilla näyttää olevan eksplisiittinen pyrkimys sijoittaa itsensä kauaksi sieltä, 
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missä heidänkin asioitaan käsitellään - Helsingistä ja Brysselistä (ks. Harinen 2000).  
Nuoria tutkittaessa on syytä ottaa huomioon lokaalinen konteksti, joka aina koette-

lee yleisiä määritelmiä ja yleistyksiä. Oman tutkimukseni aineisto tarjoaa jotain 
suuntaviivoja juuri alueelliseen marginaaliin sijoittuvien nuorten osallisuuskokemuksis-
ta. Tutkimani nuoret eivät ole yhteiskunnallisesti erityisen aktiivisia, eivät tietoisesti 
“osallistu”, eivät kuulu järjestöihin, alakulttuureihin tai muihin kiinteisiin muodostelmiin, 
eivät julista mitään aatetta tai “ota kantaa” - tavallaan he siis edustavat niitä nuoria, 
jotka eivät ole missään, vaikka ovat kaikkialla. Tässä esityksessäni keskityn itäsuoma-
laisiin nuoriin, joiden elämänolosuhteisiin ja niitä muokkaaviin kehyksiin liittyy tietty 
sekä historiallinen että aktuaalinen paino. Historiallinen painolasti tulee itärajan, 
historian demonin, tuntumassa elämisestä - kontekstista, jossa rajan yli tulemisen uhka 
saa jokapäiväiseen puheeseen tulevia muotoja, ja jossa myös nuoria jatkuvasti 
muistutetaan siitä, että juuri näillä paikoilla entiset sukupolvet sotivat, “teidän puoles-
tanne”. Aktuaalinen painolasti tulee taas elämän sijoittumisesta periferiaksikin 
nimitettyyn territorioon, jossa sosiaalisiin ja taloudellisiin tilanteisiin liittyvät ongelmat, 
1990-luvun taloudellisen laman kiteytymät ja pitkäkestoiset seuraukset sekä erilaiset 
muukalaisvihamielisyyteen liittyvät “tempaukset” ovat olleet muokkaamassa ilmapiiriä, 
jonka perustelut on haettava jostain muusta kuin taloudellisesta vauraudesta, 
“noususta” tai kulttuurisesta avarakatseisuudesta. Länsimaisesta maailmankuvasta 
(jossa “edistyneisyyttä” mitataan länsimaisuuden asteikolla) peilattuna tutkimani nuoret 
elävät myös hyvin lähellä maailman “väärää” puolta. 

 
2. Valmiiksi rakennettu 
 
Nuoruutta yhteiskunnallisena asemana pohdittaessa on hankala sivuuttaa sukupolvi-
tematiikkaa, suhdetta ja asemaa muihin iän perusteella asetettuihin sosiaalisiin 
kategorioihin. Mannheimin (1974:1927) teoretisoinnin perusteella yhteiskunnalliset 
tilanteet ja niiden dynamiikka syntyvät  sukupolvien vastakkaisliikkeessä: uusi 
sukupolvi elää aina jollakin tavalla maailmassa, jonka aiemmat sukupolvet ovat luoneet 
ja ottaa myös siihen kantaa omalla tavallaan (myös Ziehe 1991). Tässä sukupolvien 
välisessä dynaamisessa liikkeessä toteutuu myös kulttuurisen tiedon vaihto, kulttuuri-
perinnön siirtäminen, muuttaminen ja muokkaaminen (Lyotard 1985). 

Arkipuheessa sukupolvien välinen kulttuurisen tiedon vaihto tulee ilmi monenlaisissa 
(sankari)kertomuksissa, joita edelliset sukupolvet välittävät tai ainakin pyrkivät 
välittämään seuraajilleen. Kulttuuriperinnön välittäminen on perinteisen sosialisaatio-
teoreettisen ajattelun mukaan määritelty melko mekaaniseksi “toimitukseksi”. Viime 
vuosikymmeninä yhteiskuntatutkijat ovat kuitenkin haastaneet kovin suoraviivaisen 
perinnön siirron. Esimerkiksi Giddens (1995) puhuu traditiomarkkinoista, joilla nuoret 
ikään kuin poimivat kulttuurisista kertomuksista sopiviksi katsomiaan elementtejä ja 
sivuuttavat ne, joiden eivät katso olevan itselleen merkityksellisiä. Suomalaisessa 
kontekstissa voitaneen kuitenkin esittää, että tarjotut traditiomarkkinat ovat jokseenkin 
niukat (Harinen 2000), ja jotkut elementit perinteiden välittämisessä toistuvat jatkuvasti. 
Yhteiskuntamme suuret tarinat toistavat itseään, historian kulusta huolimatta. Näitä 
kerrottuja ja uudelleenkerrottuja kulttuurisia metakertomuksia voisi kutsua vaikkapa 
“valmiin tarinoiksi”, joita omasta nuoria ja heidän vanhempiaan haastattelemalla 
kootusta tutkimusaineistostani tunnistan ainakin kaksi. 



 3

Suomalainen historia on maan rakentamisen historiaa (Haapala 1998) - tai ainakin 
tällaisena se on meille ja meitä nuoremmille opetettu. Yksi valmiin tarina rakentuukin 
suomalaisesta historiasta (hyvinvointi)yhteiskunnan tuhkasta nousemisen kertomukse-
na. Niin sanottujen suurten ikäluokkien edustajat ovat mieluusti esittäneet itsensä 
yhteiskunnan rakentajina ja hyvinvoinnin nostattajina. Itsensä uhraaminen yhteiskun-
nan ja tulevien sukupolvien hyväksi on ollut sotien jälkeen keskeinen osa suomalaisten 
ihmisten kunniallisuuden kertomusta - “että  lapset pääsisivät helpommalla”. Nyt ollaan 
tilanteessa, jossa itsensä uhraamisen suhteen päästään helpommalla, ja jossa entisen 
kaltaisten, ylenmääräisten ponnistelujen pohtiminen näyttää tarpeettomalta. Yllättäen 
vanhempien reaktiona ei kuitenkaan ole ollut ensisijaisesti helpotus vaan moraalinen 
paheksunta.  

Nuorten yhteiskunnallinen passiivisuus on yleensä käännetty yksilöllisiksi ongelmiksi 
- laiskuudeksi, (uus)avuttomuudeksi, tyhmyydeksikin. Harvemmin on pohdittu sitä, mikä 
osuus vanhemman sukupolven aktiivisella kulttuuriperinnön siirtämisellä, oman 
sankaruutensa korostamisella on tai voi olla nuorten yhteiskunnallisen asennoitumisen 
muovautumisessa. Asioiden vertaaminen aina jo menneeseen on tapa, jolla vanhem-
mat sukupolvet rakentavat omaa ontologista turvallisuuttaan, mutta nuorten on vaikea 
enää hahmottaa näitä kiinnikkeitä (Ziehe 1991).  Valmiiksi tarjottujen sankarikertomus-
ten vastaanottaminen on voinut olla omiaan luomaan vetäytymisen mentaliteettia, jossa 
osallisuus onkin saamista ja valmiista nauttimista, ja jossa valtio hahmottuu antajana ja 
anonyymina maksajana, ei niinkään poliittista aktiivisuutta odottavana kansalaisuuden 
kenttänä, ja jossa kansalaiset saavat olla tyytyväisiä niin kauan, kuin on jotakin 
saatavaa. Ainakin tutkimukseeni osallistuneet nuoret tuntuvat ottaneen tämän viestin 
hyvin vastaan.  

Vaikka haastattelemani nuoret myös kyseenalaistavat monia asioita yhteiskunnas-
sa, he kuitenkin määrittelevät demokratian valmiiksi asetetuksi ja vaikeaksi haastetta-
vaksi silloin, kun itse kokee kuuluvansa vähemmistöön. Nuorten dynaamisuus jää vaille 
kanavia ja törmää epäoikeudenmukaisuuden kokemuksiin, jotka palautetaan usein 
ikään. Uudessa koulutus- ja työvoimapolitiikassa nuoren kokemus usein on viranomais-
ten pompottelun kohteena oleminen. Nuoret sivuuttavassa ylhäältä alas -periaatteessa 
vapaudesta ja turvallisuudesta käytävä vaihtokauppa kääntyy turvallisuuden eduksi, ja  
vähemmistöön sijoitetut pysyvät paikallaan. Jos - ja kun - järjestelmä esitetään liian 
valmiina ja jähmeänä, jos “aktiivisuus” on luvallista vain etukäteen asetettujen tiukkojen 
rajojen puitteissa, niin syy “passiivisuuteen” lienee jossain muualla kuin nuorten omissa 
asenteissa tai tietoisissa valinnoissa (Nurmi 1998). 

Nykyään puhutaan paljon elämänpolitiikasta, mutta tutkimieni nuorten kohdalla tämä 
puhe ainakin osittain tyhjenee. Oman elämän menestyksekkäästä ohjailusta puhutta-
essa näyttääkin usein olevan kyse jonkinlaisesta “kontrollin illuusion” (Sorvali & 
Lindeman 1992) luomisesta. Elämänpolitiikan teemassa hahmotan tutkimuksessani 
riippumattomuuden paradoksin, millä viittaan siihen, että haastattelemillani nuorilla on 
selkeä pyrkimys autonomisuuteen suhteessa omiin vanhempiin ja sukulaisiin, mutta 
samalla itsestään selvänä hahmottuva ajatus (hyvinvointi)yhteiskunnan huomaan 
heittäytymisestä. Tämä paradoksi johtaa siihen, että herkästi sekä määritellään itsensä 
valmiiseen tulleiksi että tullaan määritellyiksi tällaisiksi myös ulkoapäin. Simolan (1997) 
käsite “kollektiivinen sosiaalivakuutus” kuvaa hyvin sitä, kuinka jokaisella on oikeus 
saada luottaa siihen, että yhteiskunta pitää jäsenistään hyvän huolen. Tämän 
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kollektiivisen vakuutuksen ehdot tutkimani nuoret tuntuvat tuntevan hyvin. Tietty 
häivähdys aikamme asiakkuuspuheesta yltää käsitykseen kansalaisuudestakin: 
kansalainen on hyvinvointiyhteiskunnan tai valtion asiakas, ja asiakashan on aina 
oikeassa. Tästä ei enää ole pitkä matka puheisiin siitä, kuinka “yhteiskunta on sen ja 
sen minulle velkaa”. 

“Valmiiseen tulleet” -tematiikka osittain haastaa näkemyksen nuorista yhteiskunnal-
lisena muutospotentiaalina. Mikäli valmiin odottelu määritellään ongelmaksi, niin 
“ongelmaa” ei ole kuitenkaan syytä langettaa yksin nuorten hartioille: vanhempien 
näkökulmastakaan katsottuna politiikka, osallistuminen, vaikuttaminen - maailman ja 
yhteiskuntajärjestyksen kyseenalaistaminen - eivät ole nuorten asioita. Tässä siis 
voidaan tunnistaa tietoinen ulkona pitäminen. Tänään esimerkiksi kasvatuksen kentällä 
ollaan aatteellisesti varovaisia, ja pyrkimys poliittiseen neutraalisuuteen etenkin 
koulussa on ilmeinen. Politiikan ja yhteiskunnallisen osallistumisen opettaminen on 
ikään kuin siivottu pois kasvatuksen ja opetuksen alueelta - vaarallisenako? Kysymys 
voi tietysti olla myös siitä, että neutraalisuus on diskurssi, jonka rivien väliin kätkeytyy 
paljon erilaisia ideologisia viestejä (esim. Käyhkö 2000; Nevala 2000). Kovin radikaa-
leihin kannanottoihin ja järjestelmän kyseenalaistamiseen nämä viestit eivät kuitenkaan 
yllytä. 

 
3. Valmiiksi taisteltu 
 
Kulttuurisen perinnön, oikeana esitetyn “tiedon” itsestäänselvyys ja sen ymmärtäminen 
kantavat historiallista auktoriteettia, jonka takaamana totuus säilyy ajan kulusta 
huolimatta (Gadamer 1979). Menneisyys ei tahdo mennä ohi tai jäädä taakse. 
Traditionaalisten tarinoiden merkitykset nousevat niiden muodostamista ja perustele-
mista arvojärjestelmistä ja hierarkioista, eettisen ja moraalisen tietämyksen perinnöstä 
ja kollektiivisesta itseluottamuksesta, kansallisesta omastatunnosta ja sosiaalisesta 
uskosta (Knuuttila & Paasi 1995, 67). 

“Valmiiseen tulemisen” toinen ulottuvuus on kulttuurinen ja kansallinen. Toista, 
kenties vielä keskeisempää ja emotionaalisesti sitovampaa kulttuurimme metatarinaa 
voisikin kutsua valmiiksi taistellun kertomukseksi. Talvisodan henki on yksi tämän 
kertomuksen keskeinen symbolinen sisältö.  Kertomus, jossa uhka määritellään aina 
ulkopuoliseksi, ja jossa se myös on jo voitettu (Knuuttila 1998, 206), jatkuu elinvoimai-
sena vuosikymmenestä toiseen. Kansalaisuudesta, kansallisuudesta, suomalaisuudes-
ta, isänmaallisuudesta ja itsenäisyydestä muodostuu suomalaisessa kontekstissa ketju, 
jonka lenkit kiinnittyvät tiukasti toisiinsa. Osallisuuden kokemus  näyttääkin syntyvän 
vahvimmin juuri kansallisena kokemuksena, ei kansalaiskokemuksena. Nuorten 
kannalta katsottuna tämän kertomuksen keskeinen juoni on valmiiksi osoitettu paikka ja 
sen jyrkät rajat. Tähän paikkaan voi asettua rauhassa ja sitä voi vahvistaa edelleen 
maailman parhaana paikkana. Paikkaa ei voi epäillä, kyseenalaistaa, eikä ainakaan 
avata liikaa muille. 

Kun paikka ja siihen kuuluvat asiat kuuluvat itsestään selvästi meille, muista tulee 
uhka, joka voi viedä jotain meille kuuluvaa. Tänään on trendikästä olla suvaitsevainen, 
kansainvälinen ja “monikulttuurinen”, mutta useat nuorten keskuudessa tehdyt 
tutkimukset osoittavat, että kulttuurinen erilaisuus hyväksytään vain tietynlaisena: meitä 
häiritsemättömänä ja mahdollisimman paljon suomalaisuutta muistuttavana. Kansain-
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välisyydestä ja suvaitsevaisuudesta tulee helposti onttoja käsitteitä, joiden pintakin 
murenee arjen käytännöissä (Keskisalo 2000). Kansainvälisyys näyttää usein myös 
merkitsevän sitä, että meillä on oikeus liikkua maailmassa, mutta meillä on myös 
oikeus pitää omaa oveamme vain raollaan, valita tarkasti sisään tulijat (Harinen 2000). 
Muualta tuleva ei oikeutettu asettumaan valmiiseen paikkaan ja pitämään sitä 
omanaan, ei ainakaan, jos hänestä ei ole meille mitään hyötyä. 

“Valmiiksi taistellun” tarinan ylläpitäminen tuskin on omiaan edistämään suvaitsevai-
suutta ja aitoa dialogia muualta tulleiden kanssa. Suomalaisuuspuheen ja talvisodan 
muuttumattoman tradition jatkuva tarjoaminen eivät kenties ole sopivia välineitä uusien 
tilanteiden ja haasteiden edessä, nyt, kun päivittäin jo kohdataan heitä, jotka “eivät 
olleet täällä ensin”. Niin sanotussa kansainvälisyyskasvatuksessa painotetaan paljon 
oman kulttuurisen ja kansallisen identiteetin merkitystä ja sen vahvistamisen tärkeyttä. 
Esimerkiksi Keskisalo (2000) on  kuitenkin sitä mieltä, että oman kulttuurin ja historian 
tunteminen ei välttämättä ole oikea lähde silloin, kun haetaan välineitä muualta 
tulleiden kohtaamiseen. Omien “juurten” jatkuva tarkastelu ja vahvistaminen on ihanne, 
jonka perusteita olisi syytä tarkistaa. 

 
4. Entä jos? 
 
Kansallisista tarinoista tulee ajan kuluessa pyhiä, yhteisöjään yhteen sitovia - ja sehän 
niiden perimmäinen tarkoituskin on. Niiden kyseenalaistaminen voi tuntua pyhäinhä-
väistykseltä, mutta haluaisin silti esittää tässä lopuksi joitakin kysymyksiä - silläkin 
uhalla, että saatan joutua jälleen kerran vastaamaan kysymyksiin epäisänmaallisuu-
destani tai siitä, kuinka epäkunnioittavasti suhtaudunkaan esi-isieni työhön. 

Ehkä tärkein kysymys voisi olla: Mihin vielä tarvitaan jatkuvaa muistuttelua talviso-
dan “ihmeestä”? Mihin nuoret tarvitsevat muistutuksia “vihollisesta”, “vääryyksistä” ja 
“hirmuteoista”, ja miten nämä muistutukset asettuvat suhteessa siihen, että erityisesti 
itäsuomalaiset nuoret arjessaan yhä useammin kohtaavat “vihollisen”edustajia tai 
jälkeläisiä? Tämä kysymys asettaa haasteita sekä historian opettamiselle että medialle, 
jonka osuus esimerkiksi  “itärikollisuuden” mielikuvan konstruoinnissa on ilmeinen (ks. 
Liiten 2000). Kansainvälisyyden suunta ja sisältö jäävät ystävien ja vihollisten 
hierarkiassa kapeaksi. Kun 1960-luvun nuorelle sukupolvelle kansainvälisyys oli - tai 
sen ainakin piti olla - solidaarisuutta ja ystävyyttä (esim. Tuominen 1991), niin nyt, 
kolmannen vuosituhannen alkaessa, se on kehitystä, globalisaatiota ja markkinoita. 
Esimerkiksi opetussuunnitelmien tarkempi analyysi osoittaa, että “kansainvälisyys” 
koulun virallisessa kehyksessä saa muotonsa osana kilpailudiskurssin retoriikkaa 
(Nevala 2000). Tänään on oltava kansainvälinen (= länsimainen, eurooppalainen) 
ennen kaikkea siksi, että menestyisi. Olisko tässä jotain, joka olisi syytä ajatella 
uudelleen? 

Miksi myös hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen sankarit eivät voisi muuttaa 
kertomuksensa sisältöä: Olemme epäonnistuneet melkein kaikessa, nyt on teidän 
vuoronne yrittää? Tai: Ihanteemme eivät toimikaan tässä ajassa, luokaa te omanne? 
Mennyt maailma ei riitä vertailukohteeksi, eikä asioita voi aina peilata siihen, mikä on jo 
ohi. 
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