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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.



Takana ak�ivinen vuosi – samoin edessä

Pää�yvä vuosi 2012 on ollut Suomen Historialliselle Seuralle ak�ivinen ja 
tuloksellinen. Vuoden aikana saa�in muun muassa päätökseen monivuo�nen 
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia -suurhanke, jonka tuloksena 
julkais�in kolme laajaa teosta. Uutena tutkimushankkeena käynniste�in 
Seuran historian kirjoitus.

Vuoden aikana pide�in suureksi menestykseksi osoi�autuneet Historian-
tutkimuksen päivät, joista on vääjäämä�ä tullut lyhyessä ajassa sekä pe-
rinne e�ä historiantutkijoiden paraa�paikka ja näyteikkuna. Ylipäätään 
esitelmätoiminnan ylläpitäminen ja kehi�äminen, myös muiden alalla toimi-
vien seurojen ja yhdistysten kanssa yhteistyössä, on tärkeää �eteenalan 
tunne�uudelle.

Suomen Historiallinen Bibliografia -hankkeen rahoituksen jatkosta ei tätä kirjoi-
�aessa ole vielä lopullista �etoa, mu�a kyseisen jo pitkään jatkuneen projek�n 
edistäminen on sekin tärkeää historiantutkimuksen näkyvyyden ja �eteellisen 
�edon yhteiskuntaan leviämisen varmistamiseksi. Lisäksi osin ris�riitaisia 
tunteita herä�ävät julkaisujen luoki�elukriteerit tulevat – halusimmepa tai 
emme – olemaan osa �eteellisen toiminnan arvioin�a tulevaisuudessakin.

Seura on toiminut monissa yhteistyöverkostoissaan ja tehnyt ehdotuksia sekä 
antanut suosituksia ja lausuntoja erinäisistä �eteenalaan lii�yvistä asioista 
ja toiminnoista. Ei liene liioiteltua sanoa, e�ä ak�ivisuus on tuo�anut varsin 
hyviä tuloksia. 

Vuonna 2013 työtä tehdään monilla edellä mainituilla aloilla, mu�a Seuran 
historian kirjoi�aminen on oma tärkeä osakokonaisuus. Hanke�a vauhdi�amaan 
keväälle suunnitellaan keskustelu- ja seminaari�laisuu�a, jossa eri puolilta 
valotetaan ja problema�soidaan historiantutkimusta, historiankirjoitusta 
sekä historiakäsityksiä. Lisäksi seura valmistautuu Joensuussa elokuussa 2014 
pide�äviin pohjoismaisiin historioitsijapäiviin, jotka ovat perinteises� Pohjois-
maiden merki�ävin historiantutkijoiden yhteistapaaminen.

PÄÄKIRJOITUS



Haluan kii�ää kaikkia seuran toiminnassa mukana olevia sekä yhteistyökump-
paneita kuluneesta vuodesta ja samalla toivo�aa kaikki tervetulleiksi mukaan 
ensi vuoden koitoksiin.

Petri Karonen
puheenjohtaja

SUOMEN HISTORIALLISEN SEURAN KUULUMISIA

Toiminnanjohtaja Julia Burman palaa koulutusvapaalta tammikuun alussa ja 
ilmoi�elee silloin päivystysajoistaan ja yhteys�edoistaan.

***
SHS on siirtymässä eneneväs� sähköpos��edotukseen. Jos et halua saada 
Seuralta s-pos�viestejä, ilmoita siitä os. shs@histseura.fi tai
p. 09-228 69 351. Ilmoita myös, jos s-pos�osoi�eesi on muu�unut lii�ymisesi 
jälkeen.

***
Kevätkausi käynnistyy jo tammikuun alkupuolella, sillä Seura on mukana 
10.1.2013 Kruununhaassa järjeste�ävässä Tieteiden yössä. Tervetuloa tuolloin 
Tieteiden talolle ja muihin alueen tutustumiskohteisiin! Tieteiden yö on osa 9.–
13.1. järjeste�äviä Tieteen päiviä, joiden teema on Kriisi – uhka ja alku. Päivien 
ohjelma on osoi�eessa <www.�eteenpaivat.fi>.

***
SHS:n historia -hankkeen aloitusseminaari pidetään 15. helmikuuta klo 17–20 
Tieteiden talolla salissa 309. Ohjelma tulee ko�sivulle <www.histseura.fi> 
alkuvuodesta.

***
Lauantaina 9.3. on Tieteiden talolla Tuglas-seuran kanssa yhteistyössä 
järjeste�ävä Viro 95 -seminaari, jossa alustavat emeritusprofessori Seppo 
Ze�erberg, FT Heikki Roiko-Jokela, FM Ivo Jurvee ja FM Heikki Rausmaa. 
Tarkempi ohjelma on toisaalla tässä lehdessä.

***
Torstaina 4.4.  järjestetään Tieteiden talolla useiden seurojen yhteishankkeena 
seminaari Kasvatus sosiaalisena ja yhteiskunnallisena toimintana. Tarkempi 
ohjelma on toisaalla tässä lehdessä.

***
Muutakin ohjelmaa on luvassa keväämmällä, mu�a siitä enemmän seuraavassa 
lehdessä!



SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA – TOIMINTASUUNNITELMA 2013

ESITELMÄ- ja MUUT YLEISÖTILAISUUDET
Seura järjestää itse sekä yhteistyössä muiden kanssa esitelmä�laisuuksia lukukausien 
aikana.

TUTKIJAKOKOUKSET
Kevätkokous pidetään helmikuussa–maaliskuussa 2013, vuosikokous 9.11.2013. 
Lisäksi tutkijakokouksia pidetään tarpeen mukaan esitelmä�laisuuksien yhteydessä. 

TUTKIMUS- JA JULKAISUTOIMINTA 
1. Suomen Historiallisen Seuran historia -hanke
Seuran aloi�aa oman historiansa tutkimisen, hankkeen on tarkoitus valmistua 2015, 
jolloin seura täy�ää 140 vuo�a.
2. Suomen Historiallisen bibliografian toimitustyö ja verkkoversion toimi�aminen
SHB:n keruu- ja toimitustyötä sekä verkkoversion toimi�amista jatketaan, jos 
rahoitus on saatu kuntoon.
3. Seuran perinteiset �eteelliset sarjat 
Sarjat kustannetaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa, mu�a SHS:llä on niistä 
�eteellinen vastuu ja sen julkaisuvaliokunta hoitaa referee-käytännön.

HISTORIA-ALAN LEHDET JA VERKKOSIVUSTOT
1. Scandinavian Journal of History
Seura vastaa yhdessä muiden pohjoismaisten historiajärjestöjen kanssa lehden 
julkaisemisesta Francis & Taylor’n kustantamon/Routledgen kau�a. Maatoimi�ajana 
on dosen� Marjaana Niemi.
2. Historiallinen Aikakauskirja
Seura vastaa yhdessä Historian Ystäväin Liiton kanssa HAik:n julkaisemisesta.
3. Ennen & Nyt verkkoleh�
Seura on yksi lehden julkaisijajärjestöistä ja osallistuu lehden toimi�amiseen.
4. Agricola – Suomen historiaverkko
Seura osallistuu Agricola-�etoverkon ylläpitoon.
5. Jäsenleh�
Seuran omaa jäsenlehteä julkaistaan 4 numeroa vuodessa.

KOTIMAINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTOIMINTA
1. Tilaushistoriakeskus
Seura on Tilaushistoriakeskuksen jäsenjärjestö. 
2. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Yhteistyötä jatketaan julkaisutoiminnassa.  



3. Tieteellisten seurain valtuuskunta 
Seuran toimisto on Tieteiden talolla, jossa seura TSV:n ak�ivisena jäsenenä käy�ää 
usein muitakin �loja tapahtumissaan. Vuonna 2013 osallistutaan Tieteiden yön 
järjestämiseen muiden jäsenseurojen kanssa.
4. Historia-alan muut �eteelliset seurat
Seura jatkaa yhteistyötä muiden �eteellisten yhdistysten, erityises� historia-alan 
seurojen kanssa. 
5. Jaokset ja toimikunnat
Seuran alaisuudessa toimii jaoksia ja toimikun�a, joiden kokoonpanot vahvistetaan 
kevätkokouksessa. 
6. Kansainvälinen toiminta
Pääosa kansainvälisestä toiminnasta tapahtuu jaostojen kau�a, mahdollisuuksien 
mukaan tuetaan CISH-maailmanjärjestön presiden�n prof. Marja�a Hietalan 
osallistumista kokouksiin.
7. Nordiska Historikermötet
Seura järjestää Itä-Suomen yliopiston historia- ja maan�eteiden laitoksen kanssa 
Pohjoismaiset 28. historioitsijapäivät Joensuussa 14.–17.8.2014. Rahoitusta haetaan 
TSV:ltä ja eri sää�öiltä jo 2013.

MUU TOIMINTA 

1. Tiedotus

Jäsenlehden lisäksi seura �edo�aa toiminnastaan ko�sivulla. Pyritään tehostamaan 
sähköpos�n käy�öä jäsen�edotuksessa.

2. Talouden ja hallinnon kehi�äminen

Seura jatkaa taloutensa ja hallintonsa kehi�ämistä paremmin nykyisiä resursseja 
vastaavaksi. Tämä tapahtuu sekä tehostamalla nykyisten resurssien käy�öä e�ä 
löytämällä uusia ratkaisuja. 

TIETEEN PÄIVÄT 9.–13.1.2013
Kriisi – uhka ja alku, Kriser – hot och begynnelser

Ohjelma: <www.�eteenpaivat.fi>

Ohjelman runkona toimii �etyn teeman ympärille rakentuva luentosarja, jossa 
vali�ua teemaa lähestytään eri näkökulmista. Ohjelma sisältää lisäksi luento-ohjelmaa 
ajankohtaisesta tutkimuksesta, keskusteluja ja väi�elyitä, erikoisseminaareja, näy�elyitä, 
uutuuskirjoja ja planetaarioesityksiä. Päiviin kuuluu Nuorten päivä ja kaupunkitapahtuma 
Tieteiden yö. Päivien yhteydessä jaetaan myös palkintoja, kuten Vuoden �edekirja ja 
Vuoden professori. 



VIRO 95 -HISTORIASEMINAARI

lauantai 9.3.2013 klo 12–16

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 104

klo 12.00 emeritusprofessori Seppo Ze�erberg: Viron itsenäistyminen 
ja Suomi 1918

klo 12.45 FT, dosen� Heikki Roiko-Jokela (Jyväskylän yliopisto): 
Suomen ja Viron problemaa�nen suhde toisen maailmansodan 
pyörteissä ja jälkimainingeissa

klo 13.30 kahvitauko

klo 14.00 FM Ivo Juurvee (Tarton yliopisto): KGB tegemised Soome 
lahel Külma sõja ajal (KGB:n toiminta Suomenlahdella Kylmän sodan 
aikana)

klo 14.45 FM, Tuglas-seuran kirjastonhoitaja Heikki Rausmaa: Suomen 
tuki Viron itsenäistymiselle 1988–1991: ei sanoin, vaan teoin

klo 15.30–16.00 loppukeskustelu

Seminaarin kieli on suomi. Ivo Juurvee esiintyy viroksi ja hänen 
alustuksensa suomennos jaetaan seminaariin osallistuville.

Seminaariin ei ole ennakkoilmoi�autumista.

Järjestäjät: Suomen Historiallinen Seura ja Tuglas-seura

TERVETULOA!



KASVATUS SOSIAALISENA JA 
YHTEISKUNNALLISENA TOIMINTANA

torstaina 4.4.2013, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 505

Alustusten lisäksi seminaarissa on työryhmiä, joihin kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita 
esi�elemään tutkimusaiheitaan. Ehdo�aa voi sekä yksi�äisiä esityksiä e�ä työryhmiä 
(3–4 esitystä) 15.3. saakka. Ehdotuksiin liitetään esityksen otsikko ja lyhyt abstrak� tai 
työryhmän pääotsikko, osallistujat ja lyhyet abstrak�t esityksistä. Kaikki kasvatuksen ja 
koulutuksen historiaan lii�yvät teemat ovat tervetulleita. Seminaariin voi osallistua myös 
ilman omaa esitystä. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Ilmoi�autuminen: 15.3.2013 mennessä sähköpos�tse (jari.salminen@helsinki.fi)

OHJELMA 

10.00 Seminaarin avaus: professori Jukka Rantala, Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian 
seuran pj., HY

10.05–10.35 Pohjoismainen hyvinvoin�val�omalli, hyvinvoin�, kasvatus ja lapsuus 1900-luvulla: 
professori Pirjo Markkola, Historia ja etnologia, JY 

10.35–10.50 Kommen�puheenvuoro: professori Arto Jauhiainen, Kasvatus�ede, TY

Kahvitauko

11.05–11.35 Suomalaisen koulupedagogiikan kasvatus�eteellinen perusta 1900-luvulla:
KT An� Saari

11.35–11.50 Kommen�puheenvuoro ja keskustelua: FM (väit.) Tomi Kiilakoski, 
Nuorisotutkimusverkosto

11.50–12.20 1700-luku, kirjallisuus ja valistus Suomessa: TT Minna Ahokas, Kirkkohistoria, HY 

12.20–12.35 Kommen�puheenvuoro: Docent Jessica Parland-von Essen, HY & Brages Pressarkiv

Lounas (omakustanteinen)

13.30–15.00 Työryhmät
              
15.05–15.45 Loppupaneeli ja keskustelua: Kasvatuksen historian monet mahdollisuudet ja 
tulevaisuuden haasteet

TERVETULOA!

Järjestäjät: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, Suomen Historiallinen Seura, 
Nuorisotutkimusseura, Suomen Kasvatus�eteellinen Seura, Suomen Kirjahistoriallinen Seura
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UTOPIASTA BYROKRATIAAN – SUOMEN YLIOPISTOJEN 1970-LUKU

SHS:n Syyskokousesitelmä pe 9.11.2012 klo 18.00
Tieteiden talo, Sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki
© Marja Jalava, 2012
 

Akateeminen vapaus, sellaisena kuin se nykyään vielä käsitetään, ei ole kenellekään 
hyödyksi. Ei ylioppilaalle, joka usein kado�aa kallista nuoruuden aikaansa. Ei hänen 
vanhemmilleen, jotka mones� ilon ja odotetun avun sijasta saavat murhe�a ja velkoja. Ei 
yliopistolle eikä isänmaalle, jotka panevat suuria kustannuksia ylioppilaiden opetukseen 
toivossa, e�ä aikoinaan saisivat heistä kelpo palvelijoita. […] Maamme ei ole uhrannut 
yliopistollensa niin paljon siksi, e�ä siellä kasvatetaan laiskoja vetelyksiä; laisko�elemista 
voi kyllä oppia opetukse�akin.

Toisin kuin nykylukija voisi ken�es luulla, yllä oleva lainaus ei ole OECD:n, opetus-
ministeriön tai Elinkeinoelämän Keskusliiton viimeisimmästä koulutuspolii�sesta 
kannanotosta, vaan historian professori Ernst Gustaf Palménin kirjoituksesta vuodelta 
1886. Jos Palménin kri�ikki noin 125 vuoden takaa kuulostaa tutulta, samaa voi sanoa 
uudistuksista, joita hän samassa yhteydessä ehdo�: tutkintoaikojen lyhentäminen, 
tutkintoaineiden vähentäminen ja tutkintorakenteen uudistaminen sekä opetusmetodien 
ja opintojen ohjauksen kehi�äminen. Lisäksi hän ehdo� akateemisen tutkinnon 
suori�amiseen �ukkoja aikarajoja, joista opiskelijoiden olisi tullut pitää kiinni opinto-
oikeuden mene�ämisen uhalla.

Kri�ikissään professori Palmén osaltaan myötäili aikakauden yleistä tendenssiä, sillä 
yliopiston vuoden 1852 statuuteista alkaen perustutkintoon tarvi�avien oppiaineiden 
määrää oli pyri�y vähentämään. Samaan aikaan oli kuitenkin voimistunut myös 
humbold�laiseen yliopistomalliin ero�ama�omas� kuuluva tutkimuksen, opetuksen ja 
opiskelun yhteyden eli opintojen suuremman �eteellisyyden vaa�mus, jota Palmén niin 
ikään kanna�. Tuloksena oli siten paradoksi: vaikka tutkintoaineiden määrää karsi�in, 
samalla tutkintovaa�mukset jäljelle jääneissä oppiaineissa jatkuvas� paisuivat, sillä 
sisällölliset, laadulliset vaa�mukset olivat kasvaneet.

Kun filosofian professori Oiva Ketonen vuonna 1964 kirjassaan Valkolakista väitöskirjaan 
arvioi �lanne�a, keskeisimmät ongelmat näy�vät pysyneen ennallaan. Ketosen sanoin:

Olemme jopa ylpeitä tästä meille ominaisesta akateemisesta vapaudesta, joka 
käytännössä usein tarkoi�aa vapau�a kar�aa ponnistuksia. […] Tieteellinen tutkimus ei voi 
nousta suureen kukoistukseen maassa, jossa tohtorit kohta pian valmistumisensa jälkeen 
joutuvat eläkkeelle. […] Kansakunnan kul�uuripoten�aali kasvaa sitä suurem-maksi, mitä 
nuorempina kansalaiset saavu�avat täyden akateemisen kypsyyden ja mitä pidemmän 
ajan he vastaavas� ovat elämässään suorituskykyisiä. […] Pitkä opintoaika on siten jo 
sinänsä kul�uurivaara.

Kollegaansa Palméniin verra�una Oiva Ketosella oli kuitenkin 1960-luvulla käytössään 
huoma�avas� järeämpiä keinoja, joilla hän saa�oi ryhtyä ajamaan yliopistossa hyväksi 
katsomiaan uudistuksia.



Ensinnäkin uudistuksia vauhdi� kova ulkoinen paine. Suurten ikäluokkien “hyökyaalto” 
oli jo iskenyt keskikouluihin ja oli parhaillaan vyörymässä koh� yliopistoja, kuten aika-
laiset huolestuneina olivat panneet merkille.

Toisekseen uudistuksilla oli puoluekentän laajas� läpäissyt ideologinen oikeutus, 
jonka taustalla oli 1950-luvun lopussa Suomessakin läpimurron tehnyt “inhimillisen 
pääoman” käsite. Sen mukaan koulutukseen käytetyt kustannukset eivät olleet 
kansallinen uhraus, kuten vielä 1950-luvulla oli yleises� ajateltu, vaan tuotannollinen 
investoin�, joka maksaisi itsensä takaisin talouskasvun vauhdi�umisena. Tätä ajatusta 
kuvas� suomalaisessa koulutuspolii�sessa keskustelussa läpimurron tehnyt käsite 
“lahjakkuusreservi”, jolla Olavi Niitamon tapaiset kansantalousmiehet tarkoi�vat 
ennen kaikkea maaseudun ja työväenluokan lahjakkaita lapsia, joilla ei ollut mah-
dollisuu�a muuhun kuin pakollisen oppivelvollisuuden suori�amiseen.

Suomeen alkoi myös yhteiskuntasuunni�elun nousun ja siihen lii�yneen suunni�elu-
uskon myötä muodostua päätoimisten suunni�elijoiden amma�kunta. Tätä kehitystä 
heijas� muun muassa Opetusministeriön organisaa�on uudistus vuonna 1966, minkä 
myötä sen henkilökunta kaksinkertaistui ja sisäinen rakenne virtaviivaistui samalla kun 
kaikki korkeakouluasiat 1970-luvun alkuun mennessä keskite�in sen alaisuuteen.

Ylipäätään aikakaudelle leimaa-antavaa oli vahva hallinto- ja suunni�eluop�mismi. 
Usko�in, e�ä julkishallinto pystyy ratkaisemaan yhteiskunnallisen murroksen suu-
ret haasteet tekemällä järjestelmätason uudistuksia, joissa aluksi suunnitellaan ko-
konaisvaltainen ratkaisu, si�en päätetään ra�onaalises� toimenpiteistä ja lopulta 
hallinnoidaan ne yleiskirjeiden, sitovien soveltamisohjeiden ja määräysten sekä korva-
merki�yjen budje�en muodossa. 

Yliopistouudistajien käytössä alkoi 1970-luvun alussa olla myös todellisia taloudellisia 
pakkokeinoja. Yksityisten yliopistojen ja korkeakoulujen taloudellinen perusta oli 
romahtanut toisen maailmansodan jälkeen samaan aikaan, kun niiden oppilasmäärät 
olivat kasvussa ja tehtäväken�ä monipuolistumassa. Jo 1960-luvun puolivälissä val�on 
osuus oli monin paikoin lähes 90 prosen�a yksityisten yliopistojen budje�sta, mikä 
joh� 1970-luvulla yksityisten yliopistojen val�ollistamiseen ja lukukausimaksujen pois-
tamiseen.

Val�on raha ei ollut vas�kkeetonta. Samalla kun Oiva Ketosen johtama niin sano�u 
Presiden� Kekkosen työryhmä ajoi vuonna 1966 läpi korkeakoululaitoksen kehit-
tämislainsäädännön, val�oneuvosto kirjasi pöytäkirjaansa vaa�muksen yliopistojen 
ja korkeakoulujen sisäisestä kehi�ämisestä. Tämä pi� sisällään muun muassa jo 
Palménin tutuksi tekemät vaa�mukset opiskeluaikojen lyhentämisestä, opetuksen 
tehostamisesta ja tutkintojen rakenteen muu�amisesta.

Yliopistomaailmassa val�ovallan �ukentunut ote näkyi 1970-luvulla muun muassa 
hallinnonuudistuksessa, tutkinnonuudistuksessa ja uuden Suomen Akatemian �ede-



poli�ikassa. Läpimurron teki ajatus tutkimuksen painopistealueista, joille rahoitusta 
erityises� halu�in suunnata.

Seuraavassa keskityn ennen kaikkea 1970-luvun tutkinnonuudistukseen, jonka kau�a 
pyrin hahmo�amaan eräitä yliopistojen 1970-lukua yleisemminkin leimanneita piir-
teitä.

Tutkinnonuudistuksen alkumetrejä 1960-luvun lopulla voinee luonneh�a teknokraat-
�seksi. Tavoi�eena oli ennen kaikkea – asian aikalaiskielellä ilmaistakseni – nopeu�aa 
opiskelijoiden “läpivirtausta” luomalla �ukemman kontrollin mahdollistava suoritus-
pistejärjestelmä sekä jakamalla humanis�set ja yhteiskunta�eteelliset tutkinnot 
amma�llisiin ja �eteellisiin opintolinjoihin. Niin kuin usein enemmin ja myöhemmin, 
juuri ihmis�eteet näy�vät muodostavan yliopistolaitoksen “heikon lenkin”, jossa 
kaikkinainen teho�omuus – pitkät opiskeluajat, suuri keskey�äneiden määrä, päämää-
rätön ajeleh�minen – kukois�. Siksi filosofiset ja yhteiskunnalliset opintoalat olivat 
reformaa�oreiden erityisen huolen aiheena.

Tutkinnonuudistus sai kuitenkin uudet, massiiviset mi�asuhteet 1970-luvun alussa, 
kun vuoden 1966 vaalien polii�sta suhdannemuutosta seuraten opetusministe-
riöön ja tutkinnonuudistuksen johtoon nousi eräitä vasemmistolaisia nuoremman 
polven uudistajia. Tavoi�eeksi asete�in nyt suomalaisen yhteiskunnan läpikotai-nen 
demokra�soiminen, jossa koulutusjärjestelmän ja sen osana yliopiston demokra�-
soinnilla oli keskeinen rooli.

Tämän näkemyksen mukaan – jälleen aikalaiskieltä käy�ääkseni – “edistykselliset” 
yliopistohankkeet olivat kahden tulen välissä. Yhtäällä oli teknokraa�nen tendenssi. 
Siinä yliopisto näh�in lähinnä talouskasvua edistävänä “�etotehtaana”, joka tuli 
ra�onalisoida kustannustehokkaammaksi. Toisaalla oli perinteinen von Humbold�n 
nimeen vannova “arkaaishumanis�nen” tendenssi. Krii�koiden mukaan se perustui 
harhakäsitykseen, e�ä �eteenharjoitus voisi olla muusta yhteiskunnasta riippuma-
tonta.

Historian viekkaudesta kertoo se, e�ä 1970-luvun alun tutkinnonuudistus on 
saanut jälkipolvien silmissä kyseenalaisen maineen “putkitutkintojen” luojana, 
jonka keskeisimmäksi innoituksen lähteeksi on nime�y DDR:n koulutusjärjestelmä. 
Tosiasiassa Yrjö-Paavo Häyrysen johtama tutkinnonuudistustoimikunta, koko nimeltään 
“Filosofisten ja yhteiskunta�eteellisten tutkintojen toimikunta” eli tu�avallisemmin 
FYTT, kuitenkin läh� nimenomaan vastustamaan 1960-luvun teknokraa�sia 
tehostushankkeita. Siten se moi� Ketosen ja muiden 1960-luvun reformaa�oreiden 
mallia “akateemiseksi kellokor�järjestelmäksi”, “pisteenmetsästykseksi” ja “akatee-
misten lammaskarsinoiden” luomiseksi, joissa opintoja oli ale�u suunnata liikaa 
elinkeinoelämän tarpeiden mukaan. Vaikka tutkinnonuudistajat toki vii�asivat DDR:n 
malliin, vähintään yhtä paljon he ammensivat edistyksellisestä angloamerikkalaisesta 
korkeakouluaja�elusta, muun muassa University of Wisconsin-Green Bayn poikki-



�eteellisestä laitosrakenteesta ja bri�läisen Sussexin yliopiston moni�eteisistä 
koulutusohjelmista.

Koko tutkinnonuudistuksen leimaa-antavimpana piirteenä oli lähes rajaton koulutus-
op�mismi. Sen mukaan sellaiset perinteiset käsi�eet kuin “älykkyys” ja “kyky” olivat 
harhaanjohtavia, sillä ne pei�vät näkyvistä yhteiskunnallisten tekijöiden ensiarvoisen 
merkityksen älykkyyden muotoutumisessa. Jos ja kun älykkyys sen sijaan ymmärre�in 
ensi sijassa yhteiskunnallis-historialliseksi tuotokseksi, oli myös koulutusjärjestelmä 
suunniteltava uudelleen niin, e�ä vanha kaksijakoinen elii�näkemys ruumiillisesta ja 
henkisestä työstä voi�in yli�ää.

Muun muassa amerikkalaispsykologi Benjamin Bloomiin viitaten usko�in, e�ä 
jos koulutus suunnitellaan ja toteutetaan paremmin, lähes kaikki ihmiset – joitain 
patologisia tapauksia lukuun o�ama�a – voivat hankkia keskiasteen koulutuksen ja 
periaa�eessa jatkaa myös yliopistoon. Samalla tähän koulutusop�mismiin yhdistyi 
lähes yhtä rajaton suunni�elu-utopismi. Tutkinnonuudistustoimikunta näy� uskovan, 
e�ä vuosisatojen saatossa muotoutunut yliopistojärjestelmä oli mahdollista muu�aa 
keskitetyn suunni�elun avulla perinpohjaises� parissa vuodessa.

Tutkinnonuudistustoimikunnan työn tuloksena syntyi vuonna 1972 yli 400-sivuinen 
mie�ntö, joka oli mielenkiintoinen sekoitus varsin abstrak�a teore�soin�a ja mitä 
pienimpiin yksityiskoh�in porautuvaa suunni�elua. Mie�nnön kulmakivenä oli ajatus 
polyteknisestä maisterin tutkinnosta, jossa Homo sapiens eli “�etävä ihminen” sulautui 
Homo faberiin eli “tekevään ihmiseen”.

Polyteknisen tutkinnon ins�tu�onaalisena perustana oli ajatus useista oppiaineista 
koostuvista suurlaitoksista, joiden antama opetus oli tarkoitus järjestää moni�e-
teisissä koulutusohjelmissa. Koulutusohjelmien suunni�elun keskiössä puolestaan 
oli yhteiskunnallisen krii�syyden, teoree�sen �edon ja käytännöllisen amma�-
pätevyyden yhdistäminen niin, e�ä ero amma�llisen ja �eteellisen koulutuksen vä-
liltä katoaisi. Tarkoitus ei kuitenkaan ollut amma�llistaa �eteellisiä tutkintoja, vaan 
�eteellistää myös amma�llinen koulutus niin, e�ä lopputuloksena olisi ollut “avoin 
koulutusjärjestelmä ilman mitään keinotekoisia rajoja”. Kuten uudistajat itse asian 
ilmaisivat, kyseessä oli “korkeakoulusuunni�elun eräänlainen kul�uurivallankumous”.

Toisin kuitenkin kävi. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista mennä tutkinnonuudistuksen 
toimeenpanoprosessin kiehtoviin yksityiskoh�in, joten tode�akoon vain, e�ä 
intensiivisen virkamiestyöskentelyn, kovan polii�sen valtakamppailun sekä öljykriisin 
jälkeisten budje�leikkausten ja yleispolii�sen ilmapiirin muutoksen jälkeen tutkin-
nonuudistuksen toteutus näy� monin osin varsin toisenlaiselta kuin uudistajien 
op�mis�sissa visioissa.

Erityisen ongelman muodos�vat jälleen yhteiskunnalliset ja humanis�set aineet, kuten 
sosiologia ja filosofia. Niiden tapauksessa suunni�elijat eivät kyenneet yhdistämään 



Homo sapiensiin eli “�etävään ihmiseen” Homo faberin eli “tekevän ihmisen” 
amma�llista pätevyy�ä. Kapeas� ymmärre�ynä amma�llisuus – niin oikeute�ua 
kuin sen huomioin� yliopistossa olikin – näy� johtavan “putkitutkintoihin”, joissa 
�eteellisyydelle uhkasi jäädä lähinnä välineellinen ja soveltava rooli. Uudistusta 
vastaan nousikin 1970-luvun loppupuolella laajami�ainen sivistysyliopistoliike, joka 
kokosi riveihinsä yliopistolaisia polii�sen kentän laidasta laitaan.

Vaikka uudistusta oli 1970-luvulla ollut tekemässä enemmän tai vähemmän täys-
päiväises� 13 hengen johtoryhmä, noin 50 valtakunnallista tai yliopistotason koordi-
naa�oria sekä noin 2500 oppiainekohtaista suunni�elijaa, tuloksena oli lopulta 
vanhan ja uuden tutkintojärjestelmän välinen kompromissi, joka pian joh� uusiin 
tutkinnonuudistuksiin.

Niin kuin historiassa aina, yleiskuvan muodostaminen �etystä aikakaudesta on vaikeaa. 
Tämä koskee erityises� sellaista vuosikymmentä kuin 1970-luku, joka itsessään oli 
voimakkaan polii�sen kamppailun aikaa ja josta muodoste�uja historiakuvia aika-
kauden polii�set rintamalinjat edelleen vahvas� sävy�ävät. Lopuksi haluankin “suuren 
synteesin” sijasta korostaa sitä, miten monimuotoinen yliopistojen 1970-luku oli, kun 
sitä tarkastelee esimerkiksi tutkinnonuudistuksen näkökulmasta.

On ensinnäkin syytä korostaa, e�ä “putkitutkinto”-maineestaan huolima�a tutkinnon-
uudistus merkitsi jollain aloilla opetuksen �eteellistymistä ja tutkinnon tason huomat-
tavaa nousua. Näin oli esimerkiksi metsä�eteessä, jossa vanhan metsänhoitajan virka-
tutkinnon korvasi �eteellinen maisterintutkinto.

Toisenlainen menestystarina puolestaan oli luokanope�ajien perustutkinnon 
nostaminen maisteritasolle. Vaikka useimmat kasvatusalan asiantun�jat vastus�vat 
tätä muutosta pitäen uu�a tutkintoa liian teoree�sena, opetusministeriön virkamiehet 
ajoivat uudistuksen väkisin läpi. Myöhemmin juuri maisteritasoinen ope�ajankoulutus 
on noste�u yhdeksi Suomen “PISA-ihmeen” tärkeimmistä selityksistä.

Jollain aloilla taas vanhoja ja uusia tutkintovaa�muksia verratessa näy�äisi siltä, e�ei 
tutkinnossa tosiasiassa tapahtunut mitään olennaisia sisällöllisiä muutoksia. Vanhoja 
asioita ainoastaan ryhdy�in kutsumaan uusilla nimillä. Toisaalta taas esimerkiksi 
kauppa�eteissä ja teknisissä �eteissä tutkinnonuudistukseen sisältynyt yleisopintojen 
määrän tuntuva kasvu pitki� valmistumista noin puolesta vuodesta vuoteen. 

Ylipäätään yleisopintojen mielekkäästä järjestämisestä tuli ongelma monissa �ede-
kunnissa. Niiden sisältöä ei aina koordinoitu kunnolla ja ope�ajina toimi vastavalmis-
tuneita maistereita ilman rii�ävää �eteenalakohtaista pätevyy�ä. Suunta olikin taas 
1980–1990-luvun vaihteessa takaisin koh� yhden tai muutaman oppiaineen tutkintoja, 
mikä antoi aiheen jälleen uuteen reformiaaltoon yliopistoissa.

Yleisemmällä tasolla 1970-luvun yksi suurimmista saavutuksista oli se, e�ä Suomeen 
luo�in valtakunnallises� ka�ava, korkeatasoinen ja ilmainen koulutusjärjestelmä, 



jonka myötä myös maaseudun ja työväestön lapsille avautui mahdollisuus yliopisto-
koulutukseen. Lisäksi yliopistojen sisäisiä päätöksentekojärjestelmiä demokra� soi� in 
1970-luvulla niin, e� ä professoreiden yksinvalta pääosin vaihtui kolmikantaiseen malliin.

Demokra� soitumisen kääntöpuolella oli kuitenkin hallinnon byrokra� soituminen ja 
kokonaisen suunni� elijoiden armeijakunnan pesiytyminen sekä opetusministeriöön 
e� ä yksi� äisiin yliopistoihin. Perintöä 1970-luvulta oli myös “yksi malli sopii kaikille” 
-aja� elu, jonka mukaises�  lähes jokainen virkamiespolvi on si� emmin yri� änyt keksiä 
yliopistolaitoksen uudestaan milloin minkäkin hallintoideologian innoi� amana.

Kun 1970-luvun tutkinnonuudistuksen ideoita moni� eteisistä suurlaitoksista ja koulu-
tusohjelmista lukee yliopiston nykyisten organisatoristen uudistusten pyörteissä, mo-net 
ideat tuntuvat suorastaan hämmästy� ävän tutuilta. Yliopiston lähimenneisyy� ä ei siten 
niinkään näy� äisi luonneh� van kertomus kultakaudesta rappioon tai kertomus rappiosta 
uuteen nousuun, vaan pikemminkin jonkinlainen “ikuinen paluu”, jossa samat kysymykset 
yliopiston luonteesta palaavat aina uudelleen.

Marja Jalava

Esitelmä perustuu Marja Jalavan teokseen The University in the Making of the Welfare 
State. Peter Lang: Frankfurt am Main, 2012.
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