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Suomen Historiallinen Seura on alan tieteellinen keskusseura 
Suomessa. Seura järjestää esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia 
sekä kansallisia ja kansainvälisiä konferensseja ja hoitaa alan 
kansainvälisiä suhteita. Jäseninä on noin 900 tutkijaa ja harrastajaa. 
Vuosijäsenmaksu on 25 euroa vuodessa (opisk. 22 €). Jäsenet saavat 
maksutta jäsenlehden ja noin 25 % alennusta niin seuran omista kuin 
monien lähitieteiden seurojen julkaisuista Tiedekirjassa (Kirkkokatu 
14) ja SKS:n kirjamyymälässä (Mariankatu 7). Verkkokirjakauppa on 
osoitteessa <kirjat.finlit.fi>. Tilausta tehdessänne kertokaa olevanne 
Suomen Historiallisen Seuran jäsen! Historiallisen Aikakauskirjan 
tilausmaksu on seuran jäsenille 33 euroa.

Jäsenhakemuslomake on helpointa täyttää SHS:n kotisivulla osoit-
teessa <www.histseura.fi>. Lomakkeita voi tilata myös seuran 
toimistosta tai lähettää vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostilla 
tai kirjeenä.



Suomen Historiallisen Seuran historia

Organisaa�on on syytä tuntea menneisyytensä, erityises� kun kyse on 
historiantutkijoiden omasta yhteisöstä. Suomen Historiallinen Seuran 
perustamisesta tulee vuonna 2015 kuluneeksi 140 vuo�a, joten on jo aika 
analysoida menny�ä ja samalla luodata tulevaisuuteen. 

Seuran hallitus on ryhtynyt valmistelemaan työnimellä Tieteen ja yhteiskunnan 
vuoropuhelu – Suomen Historiallinen Seura (1875–2015) kulkevaa hanke�a. 
Projek�n tarkoitus on tuo�aa teos, jossa seuran kau�a annetaan pitkän 
aikavälin moniulo�einen kuva historiantutkimuksesta ylipäätään, suomalaisten 
historiakäsityksistä sekä historian käytöstä kansallisissa ja kansainvälisissä 
yhteyksissään. Seuran ja sen ak�ivijäsenistön historiasta on kirjoite�u 
varsin paljon, mu�a usein esitykset ovat olleet nimenomaises� seuran 
historiaa tai vastaavas� keski�yneet vahvoihin yksilöihin. Nyt suunni�eilla 
olevassa hankkeessa yhdistetään eri näkökulmat ja kootaan ne luontaisissa 
konteksteissaan kokonaisuuksiksi. 

Hankkeessa on yhtäältä kyse seuran roolista historiankirjoituksen ja 
�edeyhteisön kentässä ja toisaalta seuran ja yhteiskunnan välisestä suhteesta. 
Näin hanke pureutuu mitä suurimmassa määrin historiantutkimuksen ja 
historiankirjoituksen yhteiskunnalliseen vaiku�avuuteen. Tärkeiksi tee-
moiksi nousevat esimerkiksi seuraavat: historiantutkijat ja -kirjoi�ajat, 
julkaisutoiminta historiantutkimuksen muutosten ja pysyvyyden osoi�ajana, 
SHS:n rooli �edeyhteisössä sekä seuran ja historiantutkijoiden vuorovaikutus 
ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 

Projek�lle on vali�u toimituskunta, johon ovat vuonna 2012 kuuluneet 
professori Petri Karonen (päätoimi�aja), professori Tiina Kinnunen, dosen� 
Marjaana Niemi, professori Markku Peltonen, professori Irma Sulkunen, 
professori Kari Teräs sekä toiminnanjohtaja Elina Katainen. 

Projek�n tuloksena syntyy laaja, �eteellises� kiinnostava teos. Suunnitelman 
mukaan hankkeen kokonaiskesto on kolme vuo�a. Projek�n kunnianhimoisena 
tavoi�eena on valmistua vuoden 2015 loppuun mennessä eli juhlistamaan 
tasavuosia. Yhteensä projek�in on tarkoitus rekrytoida parisenkymmentä 
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kirjoi�ajaa, joista puolenkymmentä on niin sano�uja pääkirjoi�ajia. Lisäksi 
mukaan pyritään o�amaan erityisteemojen sekä �etolaa�koiden kirjoi�ajia. 
Laaja kirjoi�ajajoukko lisää merki�äväs� toimituskunnan työtä, mu�a myös 
varmistaa parhaan mahdollisen asiantuntemuksen ja jakaa kirjoitusvastuuta. 

Kirjaprojek�n rahoitus kerätään suurimmaksi osaksi sää�öiltä ja rahastoilta. Tältä 
osin pää on jo saatu auki, sillä Oskar Öflunds S��else ja Jenny ja An� Wihurin 
rahasto ovat myöntäneet hankkeelle avustusta. Syksyn aikana toimituskunta poh�i 
hankkeen jatkosuunnitelmia, mukaan lue�una aikataulutus ja kirjoi�ajavalinnat. 

Petri Karonen, puheenjohtaja



Vahva vaihtoehtoinen historia�eteellinen keskustelu 
keskellä Eurooppaa 

Saksa on kiista�a maa, jossa tehty historiantutkimus on – ruotsalaisen ohella 
– perinteises� toiminut tärkeimpänä mallina suomalaisille historioitsijoille. 
Näin on ollut ainakin niin kauan kuin saksaa pitkänä kielenä lukeneet ovat 
hoitaneet professuureja historian alalla. Tavallaan meillä on näin vieläkin, 
erityises� verra�una muihin Pohjoismaihin tai Alankomaihin, jotka ovat 
historiallisessa katsannossa yhtä lailla kuuluneet Saksan kul�uuriseen 
vaikutuspiiriin mu�a jotka ovat toisen maailmansodan jälkeen − yleis- ja 
kielipolii�sista syistä – etääntyneet Saksa-yhteyksistään. Ruotsalainen 
historiantutkija saa�aa todeta Saksan olevan “saari”, kun taas suomalaisia 
yhdistää Saksaan esimerkiksi Das Deutsch-Finnische Historikerseminar, jonka 
seuraavaan kokoontumiseen Berliiniin helmikuussa 2013 lähete�in jälleen 
vii�senkymmentä esitelmäehdotusta. 

Kieli- ja �edepoli�ikkaa Saksan suuntaan

Suomalaisista yliopistokirjastoista löytyy edelleen kiite�äväs� saksalaista 
historian alan tutkimuskirjallisuu�a, vaikka tendenssi onkin tätä muiden 
“harvinaisten” kielten ohessa karsia. Englannin ylivallan vahvistumista tukeva 
tehokkuusaja�elu heijastaa peruskoulun aikakaudella saksaa korkeintaan 
lyhyenä kielenä lukeneiden sukupolvien vieraantumista saksalaisesta 
historiantutkimuksesta. Kun vielä tätä kirjoi�avan perusopintojen aikaan 
1980-luvun lopulla suomalainen historian ja poli�ikan tutkimus pi� yleises� 
saksalaista keskustelua lähtökohtanaan, käänne englanninkielisen maailman 
suuntaan on viimeksi kuluneiden parin vuosikymmenen aikana ollut 
dramaa�nen. 

Niinpä saksalaisen historiantutkimuksen virtauksista raportoiminen Suomen 
Historiallisen Seuran jäsenlehdessä alkaa tuntua ihan tarpeelliselta, sillä 
alle viisikymppiset tutkijat eivät saksalaista keskustelua väl�ämä�ä enää 
erityisemmin huomioi tai ylipäätään tunne. Kansainvälisissä paneeleissa 
hakemuksiamme arvioivat useammin englannin- kuin saksankielisistä maista 
lähtöisin olevat tutkijat. Harva saksalainen historian alan aikakausleh� tai 



kustantaja sai Julkaisufoorumin luokituksissa sellaisen paikan, joka sille kaiken 
kohtuuden nimissä olisi kuulunut. Tieteellisiä julkaisukanavia rankataan 
meilläkin englanninkielisen maailman �eteenteon malleja kumula�ivises� 
vahvistavilla menetelmillä. Päästäksemme esille korkealle sijoitetuissa lehdissä 
meidän onkin jatkossa imitoitava englanninkielistä historia�eteellistä diskurssia 
ja unohde�ava saksalainen. 

Viime vuosikymmenten kieli- ja �edepoli�ikan vaikutukset historiantutkimukseen 
herä�ävätkin kysymyksiä: Onko saksan taidon suhteellinen heikkeneminen 
ja angloamerikkalaisiin käytäntöihin sopeutuminen johtamassa siihen, e�ä 
priorisoimme tutkimusaiheita vali�aessa, niiden kansainvälisiä konteksteja 
rekonstruoitaessa, historiallisten ilmiöiden vertailukohteita etsi�äessä ja 
tutkimuksesta raportoitaessa angloamerikkalaiset mallit, koska noiden maiden 
historia�eteellisiin diskursseihin meidän on nyt vain mukaudu�ava? Ja onko 
niin, e�ä samalla varsin anakronis�ses� sivuutamme ne historiallises� usein 
relevan�mmat tutkimusaiheet, konteks�t, vertailukohdat ja keskustelun, joita 
Saksa meille tarjoaisi?

Opintomatkalla Saksaan ja saksaan

Suomesta lähdetään toki Saksaan edelleenkin. Omalla kohdallani tutkimuskausi 
Freiburg Ins�tute for Advanced Studiesin School of Historyssa tammi-
heinäkuussa 2012 oli opintomatka niin saksalaisen historiantutkimuksen 
tämän päivän virtauksiin, saksan kieleen kuin saksalaisen �edepoli�ikan 
kiemuroihinkin. Minullekin Saksa oli aiemmin ollut seura�avista 
historiantutkimuksen kansallisista diskursseista vasta viidennellä sijalla 
bri�läisen, ruotsalaisen, suomalaisen ja alankomaalaisen keskustelun jälkeen. 
Tutkimuskauden pääty�yä eri�äin korkeatasoiseksi osoi�autuneen saksalaisen 
historia�eteellisen keskustelun asema aja�elussani onkin jo aivan toinen. 

Toisaalta on selvää, e�ä tuo keskustelu on joiltakin osin luonteeltaan varsin 
erityistä ja Saksa-keskeisyydessään joskus saarellista ja itserii�oistakin 
ja e�ä yhteistyössä saksalaisten kanssa on omat haasteensa. Vaikka 
saksalaiset tutkijat puhuvat pääsääntöises� erinomaista englan�a, Saksassa 
historiantutkimuksen alalla toimiminen edelly�ää edelleen eri�äin vahvaa 
akateemisen saksan hallintaa, jo�a voi seurata papereista lue�uja esitelmiä 
ja osallistua keskusteluun. Englannin kielen käy�ö lingua francana ei ole 
lainkaan yhtä luontevaa kuin pienemmissä pohjoisen Euroopan maissa. Olinkin 
kevätlukukaudella paikallisen kollokvion ainoa puhuja, joka pi� esitelmänsä 
saksan sijaan englanniksi. Miksipä englannin tarvitsisikaan olla nykymaailmassa 



�eteen ainoa kansainvälinen kieli: on toki hyvä, e�ä tarjolla on vaihtoehtoja 
angloamerikkalaiselle kielelliselle ja �eteelliselle ylivallalle.

School of Historyn nousu

Saksaan matkatessa silmissä siinteli paitsi mahdollisuus keski�yä uuden, 
Saksankin historiaa koskevan tutkimusaiheen liikkeelle saa�amiseen myös 
toive siitä, e�ä perinteistä humanis�sta tutkimusta arvostavassa ja yliopistojen 
bisneshenkisestä ohjauksesta säästyneessä maassa olisi löyde�ävissä 
jonkinlainen tutkijan lintukoto. Sellaisia keskimääräiset saksalaiset yliopistot 
eivät �etenkään tarjoa, sillä kilpailu rahoituksesta ja viroista on vielä 
moninkertaises� kovempaa kuin Pohjoismaissa. Liikkuvuus yliopistojen välillä 
on aivan eri tasolla ja saksalaisten tutkijoiden siirtyminen professoreiksi 
Sveitsiin, Alankomaihin ja Yhdysvaltoihin arkipäivää.

Toisaalta lintukotojakin löytyy. Niistä kunniamaininnan ansaitsee vuodesta 
2007 läh�en lii�ohallituksen Excellenz-ohjelman myöntämän 64 miljoonan 
euron rahoituksen pohjalle rakenne�u Freiburg Ins�tute for Advanced 
Studies ja erityises� sen School of History. Koulun perusideaa pidetään 
ihmis�eteiden alalla mallikelpoisena: kansainvälinen asiantun�japaneeli 
valitsee vuosi�ain parinsadan hakijan joukosta 15–20 Senior ja Junior 
Fellow’ta tutkimusins�tuu�in vierailemaan. Vali�ujen joukossa on erityisen 
paljon tutkimuskaudella olevia muiden saksalaisten yliopistojen historian 
professoreita mu�a myös merki�äviä ulkomaalaisia tutkijoita ja lupaavia post 
doc -tutkijoita. Tutkijat ostetaan vapaiksi normaaleista virkavelvoi�eistaan, 
heille kustannetaan toisen asunnon kulut Freiburgissa, taataan työrauha 
kauniissa huvilassa Schwarzwaldin juurella, tarjotaan erinomaiset avustavan 
henkilökunnan, tutkimusavustajien ja kirjaston palvelut, ja heidät velvoitetaan 
ainoastaan osallistumaan muutaman kerran viikossa yhteisille lounaille ja 
kerran viikossa kollokvioon, jossa he vuorollaan esi�elevät tutkimustaan. Tosin 
tutkimus kuin tutkimus asetetaan FRIAS:issa �ukemman kri�ikin kohteeksi 
kuin muissa �edeyhteisöissä. Saksalainen tutkijaseminaari kyseenalaistaa 
ja argumentoi puolesta ja vastaan paljon voimakkaammin kuin bri�läinen, 
suomalainen tai erityises� ruotsalainen. Mu�a sellaistahan �eteellinen 
keskustelu dynaamisimmillaan on.

School of Historysta muodostui viiden toimintavuotensa aikana se paikka, 
johon historiantutkijat eri puolilta Saksaa ja kasvavassa määrin myös ulkomailta 
halusivat päästä. Se profiloitui uusimman ajan Euroopan vertailevan historian 
tutkimuskeskuksena, jonka kaltaisia ei EUI:n ohella monia ole. Kansainvälisessä 



�eteellisessä arvioinnissa FRIAS:issa toimineiden historioitsijoiden tekemän 
tutkimuksen korkeaa tasoa kiitel�in varaukse�omas�. Freiburg on  erinomainen 
paikka havainnoida paitsi saksalaisen myös laajemmin eurooppalaisen 
historiantutkimuksen virtauksia, sillä Ranskan läheisyys ja yliopiston panostus 
romaanisen Euroopan tutkimiseen tuovat ohjelmatarjontaan lisänsä. 

Selvää on, e�ä Saksassa jatkuu 1960-luvulla nousseen yhteiskuntahistorian 
ylivalta: tutkimusaiheista monet keski�yvät sosiaalihistoriaan, lähenevät 
menetelmiltään yhteiskunta�eteitä ja pyrkivät usein analysoimaan modernin 
saksalaisen hyvinvoin�val�on syntyä ja ongelmia (Monika Wienfort, Cornelius 
Torp, Sonja Levsen). Kielellisten käänteiden vaikutus aatehistoriallisemmassa 
tutkimuksessa tuntuu mu�a jää kul�uurisen käänteen varjoon. Uusi 
kul�uurihistoria tuntuu vahvana ja linki�yy lähihistorian sosiaali- ja 
taloushistoriallisiin teemoihin (Mar�n Geyer, Chris�ne Krüger, Ulrich Herbert, 
Thomas Lindenberger), mu�a myös käsitehistoriallinen pitkän aikavälin 
tutkimus on edennyt jälkikoselleckilaiseen, vertailua korostavaan vaiheeseen 
(Jörn Leonhard, Willibald Steinmetz). Silmiinpistävää on perinteisemmän, 
pitkäl� lähihistoriaan keski�yvän polii�sen tapahtumahistorian (Gabriel 
Gorodetsky, Jörg Baberowski) rinnalle noussut, sosiologiaan linki�yvä 
väkivallan historian tutkimus (Horst Carl, Richard Bessel, Wolfgang Knöbel, 
Hans Joas). Vertailevan tutkimuksen tavoi�eena on säilynyt Saksan kehityksen 
ymmärtäminen suhteu�amalla se erityises� Britannian ja Ranskan vastaavaan 
(Ronald Asch, Corine Defrance); pienten Pohjoismaiden historiaa ei Saksassa 
tunneta, eikä se tunnu suurvaltojen historiaan keski�yviä tutkijoita erityisemmin 
kiinnostavankaan. Samaan aikaan poikkikansallinen historiantutkimus edistyy 
esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen (Sandrine Ko�), sotaa käyneiden maiden 
(Daniela Luigia Caglio�) ja akselivaltojen historian rinnakkaisen tutkimuksen 
alalla (Daniel Hedinger, Lucy Riall). 

Kaikkiaan saksalaisen tutkimuksen implisii�senä tehtävänä on säilynyt 
toisen maailmansodan katastrofin ja holokaus�n kokemusten käsi�ely. 
Kaikkein pisimmälle tässä on mennyt Buchenwaldin muistokohteen 
(Gedenkstä�e) johtaja Volkhard Knigge tuotannossaan. Juuri diktatuuri- 
ja sotakokemusten kaikenka�ava käsi�ely ja �etoisuus historiapoli�ikan 
merkityksestä (Svenja Goltermann, Stephan Scheuzger) lienee se tekijä, 
joka selvimmin ero�aa saksalaisen tutkimuksen muissa maissa tehtävästä. 
Se antaa historiantutkimukselle raskaita sävyjä mu�a toisaalta ylläpitää 
sellaista krii�stä funk�ota, joka useimpien maiden varsin na�onalis�sessa 
historiankirjoituksissa häipyy taka-alalle.



Yksilölliseen tutkimukseen keski�ymistä vai “huippua” massayliopiston 
tasolla?

Freiburgin School of History olisi ollut täydellinen paikka myös suomalaisille 
historiantutkijoille koulu�autua ymmärtämään saksalaisen tutkimuksen 
nykysuuntauksia ja avartaa lähestymistapojensa pale�a. Excellenzini�a�ven 
toisen vaiheen rahoi�ajat pää�vät kuitenkin toisin: FRIAS:ille ei myönne�y 
jatkorahoitusta vuosille 2012–2017, ja koko Freiburgin yliopisto mene� 
samalla asemansa kahdentoista huippuyliopiston joukossa. Gö�ngen oli 
toinen tunne�u putoaja; Baden-Wür�embergistä jatkoon menivät Tübingen 
ja Konstanz. Päätöksen seurauksena koululla on käyte�ävissään enää leika�ua 
exit-rahoitusta, ellei osaval�o tai jokin ulkopuolinen taho tule apuun. Itse FRIAS 
näy�ää säilyvän, mu�a saksalaisen ja kansainvälisenkin historiantutkimuksen 
lippulaivaksi muuhun organisaa�oon liitetystä School of Historysta ei enää 
luvassa olevalla rahoituspohjalla ole.

FRIAS:in jatkon torpedoiminen oli kesän saksalaisen �edepolii�sen keskustelun 
skandaaliuu�nen. Mitä oikein tapahtui? Aluksi syyksi epäil�in tarve�a 
saada huippuyliopistoja uusiin osaval�oihin, puhdasta kateu�a eri aloilla 
menestyny�ä Freiburgia kohtaan ja myös yliopiston sisäistä vastakkainase�elua 
tutkimukseen vetäytyvän tutkijaelii�n ja �edekun�en arkitodellisuuden 
välillä. Freiburgin huippuyliopistokonsep�lle ilmaantui lehdistössä niin 
�ukkoja arvostelijoita kuin varaukse�omia ylistäjiäkin. Lausuntojen saavu�ua 
päätöksen syyksi paljastui pitkäl� arvioin�kriteerien muu�uminen: kun vuonna 
2007 kiite�in pyrkimystä tarjota korkeatasoista tutkimusta tekeville yksilöille 
ihanteellinen ympäristö keski�yä työhönsä muista velvoi�eista vapaina, 
vuonna 2012 kaiva�in konsep�a, joka olisi uudistanut vahvemmin koko 
yliopistoa sen tutkimuksen ja opetuksen tasoa nostamalla. Myös �eteenaloja 
olisi ehkä pitänyt välillä vaihtaa. Opiskelijajärjestöt ja ne professorit, 
joiden hakemuksia FRIAS:iin ei ollut hyväksy�y, eivät ins�tuu�n menetystä 
surreet, kun taas FRIAS:in toiminnan itse kokeneet olivat vakuu�uneita sen 
merkityksestä sekä yksi�äisille projekteille e�ä �eteen sisäiselle ja �eteiden 
väliselle vuoropuhelulle yleensä. 

Toki linkki �edekun�in olisi voinut olla toimivampi ja ins�tuu� dynaamisemmin 
moni�eteinen, mu�a surullista on, jos edes Saksan Lii�otasavalta ei ole 
valmis panostamaan ihmis�eteille ihanteellisten tutkimusympäristöjen 
rakentamiseen. FRIAS:in menestykselliseltä konsep�lta katkais�in siivet jo sen 
nousukiitovaiheessa. FRIAS:in tarina osoi�aa osaltaan, miten tärkeää meidän 
on olla �etoisia �eteellisestä ja �edepolii�sesta keskustelusta alallamme 



Saksassa ja saksalaisesta akateemisesta kul�uurista yleensä. Kokeilunarvoisia 
käytänteitä olisivat esimerkiksi maisteri- ja tohtoriseminaarien yhdistäminen 
ja temaa�nen jako sekä opiskelija-assisten�en integroiminen professorien 
tekemään tutkimukseen. Dynaamisia seminaareja ja avustavaa henkilökuntaa 
kaiva�aisiin meilläkin, saksalaisia hierarkioita tuskin kuitenkaan, ja myös 
huippuyliopisto-ohjelma ailahtelevuudessaan on tuskin mallikelpoinen se-
kään.

Pasi Ihalainen

Uutuuksia SHS:n sarjoissa!

Helena Pilke: Korsu-uu�sia! Rintamaleh�en jatkosota
Jatkosodan alussa päämaja perus� rintamaleh�ä tyydy�ämään taiste-
levan armeijan �edonnälkää ja viihteen janoa sekä julistamaan sota-
propagandaa. Tiukas� valvo�ujen virallisten leh�en rinnalle syntyi kor-
sujen nurkissa puolivillejä, esto�omia julkaisuja. Teos on ensimmäinen 
laaja tutkimus suomalaisista rintamalehdistä. Se sisältää paljon näy�eitä 
leh�en teksteistä ja kuvista ja valo�aa myös sota-ajan �edonvälityksen 
kokonaiskuvaa. Historiallisia Tutkimuksia 260|39 €|ISBN 978-952-222-
386-9.

Ma� Lackman: Sotavankien pako Muurmannin ratatyömaalta 
1915–1918
Kolmen vuoden aikana noin 1000 saksalaista ja itävaltalaista sotavankia 
pakeni pakkotyöstä Muurmannin ratatyömaalta. Pako tapahtui suoma-
laisten avustuksella Suomen Lapin kau�a Ruotsiin ja Norjaan. Tutkimus 
pohjautuu viranomaisten ja ak�vis�en aineistoihin ja muistelmiin, jotka 
valaisevat vakuu�avas� sotavankien pakoa, sen avustamista ja vankien 
pääsyä turvaan. Historiallisia Tutkimuksia 261|38 €|ISBN 978-952-222-
389-0.

SKS:n �edekirjalue�elo: h�p://kirjat.finlit.fi/kuvat/�edekirjalue�elo_2012.pdf



Voiko historia(a) hyvi�ää?

“Anteeksipyyntöjen aikakausi”

Eräänä viime helmikuun päivänä YLE 1 -kanavan iltapäivän uu�slähetyksessä 
oli kolme uu�sta, joiden yhteisenä nimi�äjänä oli julkinen anteeksipyyntö. 
Ensimmäinen uu�nen kertoi, e�ä Saksan lii�okansleri Angela Merkel oli 
esi�änyt anteeksipyynnön sen vuoksi, e�ä maan poliisiviranomaiset eivät 
olleet huomanneet vuosia jatkunu�a maahanmuu�ajataustaisiin Saksan 
kansalaisiin kohdistunu�a murhien sarjaa, jonka takana oli äärioikeistolainen 
ryhmi�ymä. Toinen uu�nen raportoi, e�ä Yhdysvaltain presiden� Barack 
Obama oli pyytänyt anteeksi afganistanilaisilta sitä, e�ä joukko amerikkalaisia 
so�laita oli pol�anut Koraaneja. Kolmas uu�nen puolestaan kertoi, e�ä Timo 
Soini oli kieltäytynyt esi�ämästä Olli Rehnin vaa�maa anteeksipyyntöä Soinin 
Brysselin Bobrikov -vertauksesta. 

Tämä noin kymmenen minuu�n mi�ainen uu�slähetys oli anteeksi-
pyyntöaiheisten uu�sten määrässään aika poikkeuksellinen, mu�a se 
havainnollistaa ilmiötä, jota on kuva�u sanoilla “anteeksipyyntöjen aikakausi”: 
julkisuudessa on nykyään runsaas� hyvityspuhe�a. Hyvityspuhe on tässä 
käsite�ävä laajas�. Se voi olla sanoja, kuten anteeksipyyntöjä ja pahoi�eluja, 
mu�a myös tekoja, kuten seppeleiden laskemista, muistolaa�ojen 
paljastamista tai myös korvausten maksamista sekä maan tai muun omaisuuden 
palau�amista. 

Yllä mainitut YLE 1 -kanavan uu�soimat anteeksipyynnöt koskivat pääosin 
aivan tuoreita tapahtumia. Anteeksipyyntöjen aikakauden kiinnostava piirre 
on kuitenkin ollut hiukan kaukaisempaa historiaa koskevien symbolisten ja 
muidenkin hyvitysten ja hyvitysvaa�musten yleistyminen. Historian moraalista 
arvioin�a ja historiallisia vääryyksiä koskeva puhe alkoi lisääntyä noin 20 
vuo�a si�en. Syynä on yhtäältä se, e�ä useat epädemokraa�set hallitukset 
Euroopassa ja Etelä-Amerikassa sekä Etelä-Afrikassa kaatuivat kylmän sodan 
pää�ymisen suorana tai välillisenä seurauksena. En�sten vallanpitäjien toimia 
on puitu noissa maissa sen jälkeen eri tavoin. Toinen, tosin vaikeammin 
todenne�ava syy hyvityspuheen paisumiselle on, e�ä kul�uurisen 
kansalaisuuden kysymysten noustua enemmän esiin myös symboliset eleet 



on ale�u kokea tärkeiksi. Lisäksi on mahdollises� sekin, e�ä yhteiskunnallis-
taloudellisiin reformeihin kykynsä ja halunsa mene�äneet val�ojohtajat ovat 
kokeneet helpoksi alkaa hyvi�ää symbolises� historian vääryyksiä sen sijaan 
e�ä tartutaan nykyisiin konkree�in rakenteellisiin epäoikeudenmukaisuuk-
siin.  

Myös Suomessa on keskusteltu viime vuosina verraten vilkaas� monista 
historian kipeistä ja moraalises� ladatuista aiheista, kuten vuodesta 
1918 ja vuosista 1941–1944. Keskustelu on ollut tyypillises� lyhyitä 
deba�puheenvuoroja ja tutkimusten loppuluvuissa esite�yjä pohdintoja 
historian moraalisten painolas�en käsi�elystä. Näihin kysymyksiin fokusoi-
valle laajemmalle teokselle on ollut �laus, jopa tarve, sillä voidaan ajatella, 
e�ä historiallisten vastuiden käsi�elyä useista näkökulmista poh�va teos antaa 
yhteiskunnallisia ja historiapolii�sia kysymyksiä harrastavalle yleisölle aineksia 
tarkastella historian ja nykypäivän suhteen ee�siä ulo�uvuuksia ja siten 
syventää historia�etoisuu�a ja historiakul�uurin ja -poli�ikan lukutaitoa. 

Voiko historiaa hyvi�ää – eri �eteenalojen näkökulmia 

Historiallisten vääryyksien käsi�elyä voidaan aiheena lähestyä monista 
suunnista ja eri käsi�ein: oikeus�eteilijälle aihe�a koskevat olennaiset 
kysymykset ovat osin erilaisia kuin teologille tai filosofille, ja kul�uuripsykologi 
ja poli�ikan tutkija taas poh�vat eri näkökoh�a kuin perinteentutkijat. Kun 
heidät saatetaan saman pöydän ääreen, aihe avautuu rikkaampana kunkin eri 
�eteenalan tuodessa esiin kannaltaan tärkeitä näkökulmia. Juuri tämä on ollut 
idea ar�kkelikokoelmassa Voiko historiaa hyvittää? Historiallisten vääryyksien 
korjaamisesta ja anteeksiantamisesta. Kirja paneutuu historiallisten hyvitysten 
ja anteeksiantojen teemoihin kahdeksan tekijän voimin. He edustavat filosofian, 
poli�ikan tutkimuksen, oikeus�eteen, teologian, perinteentutkimuksen, 
psykologian, historiandidak�ikan sekä polii�sen historian tutkimusaloja.

Filosofi Juha Räikkä poh�i, mitä anteeksianto tarkoi�aa ja milloin sitä pidetään 
asianmukaisena sekä mitä anteeksianto edelly�ää anteeksipyytäjältä. 
Kuuluuko esimerkiksi häpeän tunne aina aitoon anteeksipyyntöön, ja mitä 
eroa on häpeän ja katumuksen tunteilla tässä yhteydessä? Oikeus�eteilijä 
Panu Minkkinen kääntää näkökulman toiseen suuntaan ja kysyy, mikä on 
oikeuden suhde anteeksiantoon ja armoon. Anteeksianto on lahja, mu�a 
entä jos vääryyden uhri ei ole halukas antamaan anteeksi? Miten kunnioi�aa 
uhrin oikeu�a kaunaan mu�a sil� hakea yhteiskunnallista ratkaisua, jossa 
anteeksiannollakin on paikkansa?



Polii�kan tutkija Tuomas Forsberg tarkastelee sitä, miten historiallisiin 
vääryyksiin lii�yvät käytännön sovi�eluprosessit eroavat anteeksipyynnön 
ideaalimallista, joka on selvä, yksiseli�einen anteeksipyyntö. Jälkimmäistä 
voi olla vaikea toteu�aa poli�ikan tosimaailmassa, mu�a epätäydellinenkin 
anteeksipyyntö voi rii�ää aivan hyvin, eikä historiallinen anteeksipyyntö ole 
väl�ämä�ä sovinnon ensimmäinen vaan myöhempi askel. Historiandidak�kot 
Sirkka Ahonen ja Jan Löfström hahmo�elevat puolestaan menneisyyden 
vääryyksien käsi�elyn tradi�oita. Niitä ovat myy�sten näkökulmien kuten 
kärsimysmyy�en käy�äminen, universaalin oikeudenmukaisuuden ajatukseen 
vetoaminen ja kollek�ivisten vääryyden kokemusten iden�tee�kertomukset. 
Mikko Ketola käsi�elee roomalaiskatolisen kirkon, erityises� paavi Johannes 
Paavali II:n, pahoi�eluja kirkon virheistä. Teologiselta kannalta ne ovat 
olleet hankala asia: miten Kristuksen perustama kirkko voisi olla muuta kuin 
virheetön? Kysymys, arvostellako itse kirkkoa vai sen yksityisiä jäseniä, on ollut 
sekä teologises� e�ä kirkkopolii�ses� tulenarka kysymys.

Ulla-Maija Peltonen käsi�elee kertomuksia hauraasta hyvyydestä, vääryyden 
keskellä osoitetusta inhimillisyydestä. Hän poh�i, miten pahan teon 
väl�ämisestä tai toisaalta hyvi�ämisestä kerrotaan ja mitä merkityksiä näillä 
kertomuksilla on kertojalle, uhrille ja väärintekijälle. Kertomuksissa on mones� 
läsnä pyrkimys käsitellä syyllisyy�ä ja katkeruu�a mu�a myös ylläpitää uskoa 
ihmisyyteen ja yksilön kykyyn tehdä hyvää ja vastustaa pahaa. Kul�uuripsykologi 
Juhani Ihanus puolestaan analysoi, miten yksilö pyrkii muistamisen sekä 
poissulkemisen prosesseilla säily�ämään mielen tasapainon traumaa�sten 
kokemusten jälkeen luomalla näitä kokemuksia työstäviä käsityksiä historiasta. 
Hän tarkastelee myös historioitsijan asemaa traumaa�sen menneisyyden 
käsi�elijänä.

Jan Löfström selvi�ää, miten suomalaiset lukiolaisnuoret aja�elevat 
historiallisten vääryyksien hyvi�ämismahdollisuudesta ja mitä heidän 
tulkintansa kertovat heidän historia�etoisuudestaan. Miten he esimerkiksi 
näkevät nykyisyyden ja menneisyyden välisen jatkuvuuden sekä sukupolvesta 
toiseen ulo�uvat oikeudet ja velvollisuudet? Teoksen jälkisanoissa poli�ikan 
tutkija Heino Nyyssönen solmii yhteen lankoja sekä poh�i anteeksiannon, 
muistamisen ja unohtamisen suhteita esimerkkien avulla. Hän muun muassa 
toteaa, e�ä vaikka sanontatavoissa aika tekee asioita, aika itsessään ei paranna 
haavoja eikä kypsytä sovintoon, vaan sen kaiken tekevät ihmiset polii�sina 
subjekteina.



Teoksen kohdeyleisönä ovat muistamisen sekä historiallisten iden�tee�en 
polii�sista ja ee�sistä merkityksistä kiinnostuneet kansalaiset. Pyrkimyksenä 
teosta laadi�aessa on ollut, e�ä lukija voi yksissä kansissa keskustelu�aa 
aihe�a koskevia erilaisia mu�a toisiaan täydentäviä tulkintoja.

Jan Löfström

Voiko historiaa hyvittää? Historiallisten vääryyksien korjaamisesta ja 
anteeksiantamisesta. Toim. Jan Löfström. Gaudeamus: Helsinki 2012.

Suomen Historiallisen Seuran kuulumisia

SHS:n syksyn päätapahtuma on lokakuun lopulle ajoi�uva Historian-
tutkimuksen päivät, joka alkaa samoihin aikoihin kuin tämä jäsenleh� 
tulee painosta. Päiville odotetaan noin 250 osallistujaa. Tieteiden talolla 
kookoontuvia työryhmiä on lähemmäs 60, minkä lisäksi kuullaan kolme 
luentoa. Harvardin yliopiston historian laitoksen johtaja David Armitage 
puhuu aiheesta The interna�onal turn in intellectual history, Ro�erdamin 
yliopistossa työskentelevän Pieter Spierenburgin luennon otsikko on 
Exploring the global history of homicide and organized murder ja Pariisin 
CNRS:n apulaisprofessorin Jenny Anderssonin A poli�cal history of the 
future, towards a new field of history wri�ng.

***

SHS:n toimisto on ollut elokuusta alkaen uusissa �loissa Tieteiden talolla. 
Huoneeseen pääsee toisen ja kolmannen  kerroksen portaikossa olevasta 
ovesta, jonka yläpuolella on teks� Ope�ajien huone, Kanslia.



TUTUSTU Historialliseen 
Aikakauskirjaan os.
h� p://pro.tsv.fi /haik/

TILAA leh�  SHS:n jäsenhintaan 
33 € os. h� p://pro.tsv.fi /haik/
� laukset.htm

KESKUSTELE historiasta HAik-
foorumilla os.
h� p://agricola.utu.fi /keskustelu/
viewforum.php?f=11%22

Historiallisella Aikakauskirjalla on oma keskustelufoorumi Suomen 
historiaverkko Agricolassa. Sieltä löytyvät lehden sisällyslue� elot, 
pääkirjoitukset, lehdessä julkaistut keskustelupuheenvuorot ja 
vain sähköisessä muodossa julkaistava mielipiteenvaihto HAikin 
herä� ämistä aiheista.

Keskustelufoorumilla voi kommentoida julkaistuja ar� kkeleita, kirja-
arvioita ja keskustelupuheenvuoroja. Se tarjoaa mahdollisuuden 
nopeisiin kommen� eihin ja vilkkaaseen mielipiteenvaihtoon. 

Käy tutustumassa HAik-foorumiin osoi� eessa
h� p://agricola.utu.fi /keskustelu/viewforum.php?f=11%22

Uudistunut Agricola on osoi� eessa agricola.utu.fi 



 

Historia-alan ajankohtaiset tapahtumat ja mielenkiintoiset 

tilaisuudet löydät parhaiten verkossa

www.histseura.fi
ja 

agricola.utu.fi

Käy tutustumassa!
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