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Abstract

The post-war educational reform implemented in Japan by the American occupation forces has been
studied widely, and this study discusses the reform policy in the light of American wartime planning
process. Wartime American interest in the imperial educational system was first awakened in the
context of psychological warfare and all information that might help in gaining victory was gathered.
Japan capitulated unconditionally in August 1945, and the plans made for a combat situation were
revised for the new circumstances of occupation.

During the war the most crucial problems were, on the other hand, finding Japanese who would
be responsive to the reform policy, and on the other, persuading the Japanese to be responsive. The
invitation of the United States Education Mission to Japan, which consisted of distinguished
educators that visited Japan in March 1946, proved to be the catalyst for acceptance of reforms. The
report of recommendations of the Mission was also utilised in justifying reform policy for the Allied
partners and for aligning the American officials who were responsible for implementing the reforms.

The new educational legislation came into effect in the 1st of April, 1947. The wartime aims were
essentially attained. The indoctrination of militarism and ultra-nationalism was abolished and
replaced by an extended compulsory education, which emphasized individualism and aimed at the
extensive alteration of Japanese society.
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Tiivistelmä

Japanissa toisen maailmansodan jälkeen amerikkalaisten toimesta toteutettua koulujärjestelmän
uudistamista on tutkittu varsin laajasti, mutta tällä tutkimuksella avataan uusi näkökulma aiheeseen
aloittamalla tarkastelu toisen maailmansodan aikana Yhdysvalloissa muotoutuneista näkemyksistä
Japanin koulujärjestelmästä sekä siihen kohdistetuista haltuunotto- ja muutossuunnitelmista.
Sodanaikainen kiinnostus keisarillista koulujärjestelmää kohtaan lähti liikkeelle psykologisen
sodankäynnin tarpeista sekä niiden toimenpiteiden valmistelusta, joilla vihollismaan
koulujärjestelmä otetaan amerikkalaisjoukkojen haltuun Japanin pääsaarista käytävien taisteluiden
aikana. Suunnitelmat säilyivät pääpiirteissään samoina, vaikka Japani antautui ehdoitta elokuussa
1945, eivätkä amerikkalaiset joutuneet pystyttämään miehityshallintoa taistelutilanteessa.

Jo sodan aikana koulujärjestelmän muuttamisen vaikeudeksi oli ennakoitu japanilaisten vastustus
sekä uudistuspolitiikalle myötämielisten japanilaisten löytämisen vaikeus. Maaliskuussa 1946
Japanissa vierailleen arvostetuista amerikkalaisista koulutuksen ammattilaisista kootun
koulutuslähetystön roolin ja sen jättämän suositusraportin merkitys avautuu nimenomaan
sodanaikaisen suunnittelutyön valossa. Koulutuslähetystöä ei tarvittu muotoilemaan koulu-
uudistuspolitiikkaa vaan avustamaan japanilaisten tekemisessä suopeiksi koulujärjestelmän
uudistusta kohtaan. Koulutuslähetystön suositusraporttia käytettiin myös koulu-uudistustoimien
perustelemisessa muille liittoutuneille sekä riviensuoristajana miehityshallinnon koulu-uudistuksen
toimeenpanosta vastaavien keskuudessa.

Uudet koululait, joilla kumottiin sodanaikaiset koulutusta määränneet säädökset, astuivat
voimaan huhtikuun 1. päivänä 1947. Näin sodanaikana määritellyt tavoitteet oli pääpiirteissään
saavutettu: koulutus militarismin ja äärinationalismin kanavana ja yhteiskuntaryhmiä erilleen
sosiaalistavana mekanismina oli murrettu ja tilalle oli luotu laajennettu yksiön oikeuksia korostanut
oppivelvollisuus, jolla pyrittiin laaja-alaisesti japanilaisen yhteiskunnan muuttamiseen.

Asiasanat: koulunuudistus - Japani - 1942 - 1947, koulutusjärjestelmät - muutos - Japani,
miehitys - suunnitelma - Yhdysvallat





Alkusanat 

Väitöskirjatyö ei onnistu ilman ulkopuolelta tulevaa kannustusta, tukea ja uskoa 
tutkimuksen ja kirjan valmistumiseen. Olen ollut erityisen onnekas, koska olen saanut 
kirjoittaa väitöstyötäni virkeässä akateemisessa ilmapiirissä ja erittäin innostavasta 
aihepiiristä. Paljoa liioittelematta voidaan sanoa, että Japani ja Yhdysvallat ovat olleet 
mielenkiintoni kohteina ja maailmankatsomukseni muodostumisen rakennuspalikoina jo 
hamasta lapsuudesta saakka, ja kiinnostuksella koulujärjestelmää kohtaan olen 
osallistunut perheeni elannon turvaamiseen. Työn edistymisen mahdollisti työskentely 
Suomen Akatemian rahoittamassa, professori Olavi K. Fältin ja professori Kalervo Hovin 
johtamassa Oulun ja Turun yliopistojen yhteisessä Vahvat ja heikot kulttuurit länsimaisen 
ekspansion perustuksessa -projektissa sekä Turun yliopiston koordinoimassa Cultural 
and Social Resilience and Adaption in East and Southeast Asia -tohtorikoulussa, jonka 
tieteellisenä johtajana toimi professori Joseph Y. S. Cheng City University of Hong 
Kongista. Haluan kauniisti kiittää ohjaajiani sekä tutkijatovereitani saamistani 
arvokkaista neuvoista ja kannustuksesta. 

Käsikirjoituksen esitarkastajat Tampereen yliopistosta, professori Auvo Kostiainen ja 
yliassistentti Jarmo Oikarinen, ovat auttaneet työtäni eteenpäin huomioillaan, mistä heille 
runsaat kiitokset. 

Haluan kiittää Nordic Institute of Asian Studies -keskusta kahdesta tutkijastipendistä, 
joiden turvin olen työskennellyt Kööpenhaminassa sekä Scandinavia-Japan Sasakawa 
Foundationia ja Suomalaista Konkordia-liittoa taloudellisesta avusta Japaniin 
suuntautuneen tutkimusmatkan mahdollistamiseksi. Keio-yliopisto Tokiossa tarjosi 
loistavat puitteet vierailevan tutkijan toiminnalle, ja Japanin Valtiopäivien kirjaston 
Modern Political History Materials Roomin henkilökunta ansaitsee kiitoksen 
palvelualttiudestaan. Lisäksi olen kiitollinen lukuisille japanilaisille, jotka ovat tuoneet 
tietooni näkemyksiään ja jopa henkilökohtaisia kokemuksiaan amerikkalaisten 
toimeenpanemasta toisen maailmansodan jälkeisestä koulujärjestelmän uudistamisesta. 

Työtoverit ovat merkittävässä asemassa tutkijan arjessa. Historian laitoksen 
henkilökunta on kokonaisuudessaan tarjonnut miellyttävän työyhteisön, ja erityisesti 
haluan osoittaa lämpimän kiitokseni Seija Jalaginille ja Sinikka Wunschille. Olen paljon 
velkaa heille kuin myös Kaisu ja Eero Tuomaalalle eteenpäin auttamisesta, kommenteista 
ja oikoluvusta. Aikuisiällä muodostuneet ystävyyssuhteet ovat harvinaisia, mutta sitäkin 



 

merkittävämpiä. Myös työhuonetoverini Taina Välimaa on jaksanut tunteella myötäelää 
monet käsikirjoituksen kokoamisen vaiheet, mistä häntä edellä mainittujen lisäksi haluan 
kiittää. Andre Costopoulos on tarkastanut englanninkielisen osuuden, mistä hänelle 
kiitokset. 

Erityiskiitokset kuuluvat läheisimmilleni. Omat vanhempani Soini ja Katri Asikainen 
ovat antaneet korvaamatonta apua minulle ja perheelleni. Suuri kiitos kuuluu puolisolleni 
Jari Okkoselle, joka minut alun perin ohjasi jatko-opintojen taipaleelle. Poikani Ville ja 
Aleksi Okkonen ovat maltillisesti jaksaneet odottaa väitöskirjan valmistumista. Ilman 
läheisteni valoisaa elämänasennetta ja ymmärrystä väitöskirjan kirjoittaminen olisi ollut 
työläämpää. 

 
 
 
Oulussa 17. kesäkuuta 2002     Tuula Okkonen 
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 Johdanto 

Toinen maailmansota päättyi Japanin ehdottomaan antautumiseen elokuussa 1945. 
Liittoutuneiden ei tarvinnut turvautua suunniteltuun maihinnousuun Japanin pääsaarille ja 
japanilaisen yhteiskunnan keskeisten instituutioiden kontrolloimiseen taistelutilanteessa. 
Keisarikunta miehitettiin, ja miehityksestä vastasi käytännössä Yhdysvallat; koska 
kyseessä kuitenkin oli liittoutuneiden yhteisoperaatio, miehitystä valvoi Washingtonissa 
Kaukoidän komissio ja Tokiossa Liittoutuneiden Japanin neuvosto. Miehityksen 
tarkoituksena liittoutuneiden johtajien heinäkuussa sopiman Potsdamin julistuksen 
mukaisesti oli varmistaa, että Japani ei enää koskaan uhkaisi rauhaa ja maailman 
turvallisuutta. Tämän takia japanilainen yhteiskunta piti ensisijaisesti demilitarisoida ja 
demokratisoida. Liittoutuneiden yhteisen tavoitteen lisäksi Yhdysvaltojen päämääränä oli 
tehdä japanilaisista amerikkalaisten1 tavoitteisiin ystävällismielisesti suhtautuva kansa. 

Japanin kukistamista ja sen demilitarisoimisen ja demokratisoimisen perusteita ja 
käytännön toimenpiteitä oli valmisteltu Yhdysvalloissa sodan aikana jo ennen Potsdamin 
julistuksen muotoilua, erityisesti keväästä 1942 lähtien. Sodan päättyminen ja 
miehityksen lähtötilanne poikkesivat suunnitellusta, sillä japanilaiset antautuivat 
taisteluitta pääsaarista. Miehityshallinto toimi Japanin yhteiskunnallisten instituutioiden 
kautta. Liittoutuneiden – käytännössä siis amerikkalaisten – Japanin miehityskausi kesti 
liki seitsemän vuotta. Rauhansopimus allekirjoitettiin Tyynen valtameren itälaidalla San 
Franciscossa syyskuun 8. päivänä 1951, ja Japanin miehitys päättyi 28. päivänä 
huhtikuuta 1952 rauhansopimuksen astuessa voimaan. 

Demilitarisointi ei merkinnyt pelkästään entisen vihollismaan armeijan 
aseistariisumista ja sotasyyllisten saattamista vastuuseen sotarikoksistaan, vaan kaikki ne 
sosiaaliset instituutiot, jotka olivat keskeisesti tukeneet keisarillisen yhteiskunnan 
militaristisia ja äärinationalistisia rakenteita, ja joiden siten katsottiin olleen vastuussa 
Japanin aggressiivisesta politiikasta, piti uudistaa vastaamaan miehittäjien 
demokratiakäsityksiä. Täten myös Japanin koulujärjestelmä, jonka amerikkalaiset näkivät 
merkittäväksi militarismin ja äärinationalismin indoktrinaatiokanavaksi, päätyi 
perinpohjaisen muutoksen kohteeksi. 

                                                           
1 Tässä tutkimuksessa Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen kansalaisia kutsutaan sinänsä 
epätäsmällisellä mutta vakiintuneella nimityksellä amerikkalaiset. 
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Koulutuksella on kaikissa yhteisöissä pyritty vastaamaan yhteiskunnan taloudellisiin 
ja sosiaalisiin vaatimuksiin ja niiden muutoksiin. Teollistumisen myötä oli oivallettu 
koulutuksen yhteys tuotannon tehokkuuteen ja taloudelliseen kasvuun. Koulutuksen 
avulla edellisten sukupolvien arvot ja taidot on siirretty nuoremmille sukupolville. Koulut 
välittivät myös yhteisön arvoyksimielisyyttä opettamalla sanojen merkityksen jäsenilleen, 
mutta koska koulutus saattoi lisätä myös tietoisuutta ja kykyä abstraktiin ajatteluun, oli 
ollut ja on mahdollista, että lisääntynyt tieto nosti esiin arvoristiriitoja.2 Koulujen ja 
koulutuksen merkitys oli muuttunut perinpohjaisesti, kun 1800-luvun lopulla Euroopassa, 
Pohjois-Amerikassa – erityisesti Yhdysvaltojen pohjoisvaltioissa – ja myös Japanissa 
oivallettiin kansallisen koulujärjestelmän merkitys kansallisvaltion muodostuksessa. 
Koulujärjestelmän nopea kehittyminen oli sekä valtion kehityksen tulos että sen 
kehittymisen työväline. Kansallisella koulutuksella pyrittiin muovaamaan kansalaisuuden 
käsitettä, vahvistamaan kansalaisten ymmärrystä velvollisuuksistaan valtiota kohtaan ja 
yhteisön sosiaalisista suhteista, kuten esimerkiksi vallitsevista sukupuolirooleista. 
Japanissa kansallisvaltion muodostusta ajoi ulkomaalaisten aiheuttama uhka, mikä oli 
johtanut koulujärjestelmän uudistamiseen länsimaisten esikuvien mukaan 1800-luvun 
jälkipuoliskolla. Koulujärjestelmään kohdistettiin alati muuttuvia odotuksia kulloisenkin 
valtion elinoikeuteen kohdistuvan kriisin mukaan.3 

Japanin koulujärjestelmää haastoi lännen teknologisen, teollisen ja sotilaallisen 
etumatkan saavuttamisen tavoite, kolonioiden liittäminen keisarikuntaan, omintakeisista 
uskonnollisista ja kulttuurisista lähtökohdista kiinnipitäminen sekä militarismin ja 
ekspansion perusteleminen kansalaisille. Yhdysvaltojen monikulttuurisessa 
yhteiskunnassa koulujärjestelmän tehtävänä oli samoin valaa yhtenäisyyttä isänmaallisin 
tunnuksin. Kun molemmat valtiot lähtivät laajenemaan Tyynen valtameren alueella, 
saivat paikalliset koulut toimia imperialistisen järjestelmän perustelijoina kolonioiden 
asukkaille ja koulutettaville paikallisille virkamiehille. Kun Japani joutui antautumaan 
toisen maailmansodan kulun käydessä sen kannalta yhä epätoivoisemmaksi, ei liene 
japanilaisviranomaisille tullut yllätyksenä amerikkalaisten halu puuttua valloitetun 
keisarikunnan koulujärjestelmään; japanilaiset olivat itsekin toteuttaneet 
koulujärjestelmän uudistamiseen tähtääviä toimenpiteitä valloittamillaan alueilla, ensiksi 
Koreassa ja Taiwanilla, ja myöhemmin esimerkiksi Mantšuriassa ja Tyynenmeren 
saarilla. 

1  Tutkimustilanne 

Japanin sodanjälkeisestä koulu-uudistuksesta on kirjoitettu monissa eri yhteyksissä; itse 
asiassa ei ole osoitettavissa montaakaan sellaista miehitysaikaa käsittelevää tai ylipäätään 
toisen maailmansodan jälkeistä ajanjaksoa kuvaavaa tutkimusta, joissa koulureformia ei 
olisi mainittu. 

Yleensä koulu-uudistus osana amerikkalaisten miehitystoimia kuitataan muutamalla 
lauseella tai yleisellä toteamuksella sen keskeisyydestä Japanin demokratisoimisessa ja 

                                                           
2 ALLARDT - LITTUNEN 1979, 171-179. 
3 GREEN 1997, 9-17. 
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demilitarisoimisessa. Koulujärjestelmän perusteellinen reformi on herättänyt myös 
kiinnostusta irrotettuna toisen maailmansodan jälkeisestä yhteiskunnallisesta ja 
poliittisesta yhteydestään. Koska Japanin muutos muutaman vuosikymmenen kuluessa 
sodassa lyödystä, sotasyyllisestä ja taloudellisesti nujerretusta maasta Aasian 
talousjättiläiseksi ja elintasoihmeeksi on ollut huimaava, on koulu-uudistus haluttu 
ymmärtää sellaiseksi muutoksen välineeksi, josta on mahdollista muidenkin kansojen 
ottaa oppia. Monissa koulu-uudistusta käsittelevissä teoksissa lähestymiskulma on 
enemmänkin kasvatustieteellinen kuin historiatieteellinen, mikä ilmenee lähdekritiikin 
vajavaisuutena tai täydellisenä puuttumisena. Toinen puoli koulu-uudistustutkimuksen 
kentässä edustaa historiatiedettä. Japanin koulu-uudistuksesta tehtyjä väitöskirjoja 
lukeutuu molempiin kategorioihin. 

Ensimmäinen väitöskirja Japanin miehityksestä valmistui Yhdysvalloissa jo vuonna 
1948, ja 1950-luku oli miehitystoimiin kohdistuneiden akateemisten opinnäytetöiden 
kukoistusaikaa, kuten Gary TSUCHIMOCHI on todennut4. Miehitystä käsitelleiden 
väitöskirjojen runsauden aiheuttivat Japanista kotiin ja akateemisille urilleen palanneet 
miehitysupseerit. 

Erityisen monet varhaisimmista amerikkalaisväitöskirjoista käsittelivät nimenomaan 
Japanissa toteutettua koulujärjestelmän uudistusta5. Tämä selittyy sillä, että hyvin monet 
liittoutuneiden miehityshallinnon päämajan koulu-uudistustyöstä vastanneen Civil 
Information and Education Section -osaston (CI&E) henkilökunnasta ja piirikunnissa 
koulu-uudistuksen käytännön toimeenpanosta huolehtineista olivat koulutukseltaan 
kasvatustieteiden tai opetuksen ammattilaisia ja akateemisen maailman edustajia. 
Japanissa hankittuja henkilökohtaisia kokemuksia haluttiin hyödyntää kotimaassa 
yliopistollisissa jatko-opinnoissa. Harry Griffith, joka vastasi CI&E:n koulutusosastolla 
opettajien koulutukseen liittyvien kysymysten valmistelusta, käsitteli vuonna 1950 
ilmestyneessä väitöskirjassaan japanilaisopettajien koulutusta6. Herbert Wunderlich, joka 
vastasi oppikirjojen tarkastuksesta ja opetussuunnitelmareformista, kirjoitti vuonna 1952 
väitöskirjan amerikkalaisten yrityksestä uudelleenkirjoittaa japanilaisoppikirjat7. Samana 
vuonna James Doi, CI&E:n amerikanjapanilainen tulkki, julkaisi oman väitöskirjansa8. 
Mark Orr, joka toimi miehityksen alkupuolella CI&E:n koulutusosaston päällikkönä, sai 
väitöskirjansa valmiiksi kahta vuotta myöhemmin9. Koulu-uudistuksen 
ruohonjuuritasolla piirikunnissa palvelleet Frederic KERLINGER10, Edmond Cross11, 

                                                           
4 TSUCHIMOCHI 1982, 130. 
5 TSUCHIMOCHI 1982, 129. 
6 Harry Griffith, Japanese Normal School Education. Ed. D. dissertation, Stanford University 1950. 
7 Herbert Wunderlich, The Japanese Textbook Problem and Solution. Ed. D. dissertation, Stanford 
University 1952. Erillinen Herbert Wunderlichin artikkeli Reminiscences in Occupied Japan 
julkaistiin vuonna 1986 julkaisussa Research Bulletin of Educational History of the Allied 
Occupation of Japan No. 3. 
8 James I. Doi, Educational Reform in Occupied Japan, 1945-1950: A Study of Acceptance of and 
Resistance to Institutional Change. Ph. D. dissertation, University of Chicago 1952. 
9 Mark Taylor Orr, Education Reform Policy in Occupied Japan. Ph. D. dissertation, The 
University of North Carolina at Chapel Hill 1954. 
10 KERLINGER 1953. 
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Paul ANDERSON12 ja Edward BENOIT13 välittivät värikkäitä kokemuksiaan 
uudistuspolitiikan toimeenpanosta akateemisiin opinnäytteisiinsä. John Nelson keskittyi 
väitöstyössään aikuiskoulutuksen arvioimiseen14 ja John Naoin väitöskirjassa tarkasteltiin 
reformipolitiikkaa yleisemmällä tasolla15. Samoin varsin yleisellä tasolla liikuttiin 
väitöskirjoissa, jotka kirjoittivat John CHAPMAN16, joka palveli päämajan poliittisten ja 
sosiaalisten asioiden neuvonantajana, ja Herman BLUMHAGEN17, joka puolestaan toimi 
kansainvälisen sotarikostuomioistuimen analyytikkona. 

TSUCHIMOCHI on esittänyt, että 1950-luvun varhaiset tutkimustoimet ovat antaneet 
arvokasta apua myöhempien vuosikymmenten tutkimukselle sekä suunnanneet sitä. 
Lisäksi ensimmäisiä tutkimuksia on pidettävä ainutkertaisina tapaustutkimuksina.18 Tämä 
on aivan totta, mutta käytännössä 1950-luvulla Yhdysvalloissa valmistuneiden 
väitöskirjojen vaikea saatavuus rajoittaa niiden hyödyllisyyttä, ja tämä seikka on koulu-
uudistustutkimusta tehneiden ja tekevien henkilöiden hyvässä tiedossa19. On myös 
olennaista myöntää, että 1950-luvun amerikkalaisväitöskirjojen tieteellisen ja 
käytännöllisen toteutuksen taso vaihtelee suuresti. Esimerkiksi puutteet lähdeviitteiden 
merkitsemisessä eivät ole epätavanomaisia20, ja myöhemmän tutkimuksen näkökulmasta 
ongelman muodostaa myös se, että kirjoittaja viittaa lähdemerkinnöissään vain omiin 
muistiinpanoihinsa21, jolloin myöhempi tutkimus ei voi ottaa kantaa väitteen tueksi 
esitettyihin todisteisiin. Myös lähdemateriaalin puute, joka johtui miehitysasiakirjojen 
luokittelusta salaisiksi tai huippusalaisiksi, aiheutti tutkijoille vaikeuksia ilmaista itseään 
joutumatta myöhemmin vastaamaan liian suorasukaisista salassapitomääräyksiä 
loukkaavista ilmaisuista. Käytettävissä olleen lähdemateriaalin määrään ja luonteeseen 
suhteutettuna tutkimuskysymykset olivat liian laajoja ja kestämättömän haastavia. 
                                                                                                                                                
11 Edmond Cross, Japanese Education, 1868–1953: With on Emphasis on Various Phases of 
Education in Aomori Prefecture. Ph. D. dissertation, Teacher’s College, Columbia University 1954. 
12 ANDERSON 1954. 
13 BENOIT 1958. 
14 John M. Nelson, The Adult-Education Program in Occupied Japan, 1946-1950. Ph. D. 
dissertation, University of Kansas 1954. 
15 John Yutaka Naoi, The Educational Reform in Japan after World War II. Ph. D. dissertation, The 
Catholic University of America 1955 
16 CHAPMAN 1954. 
17 BLUMHAGEN 1957. 
18 TSUCHIMOCHI 1982, 133. 
19 Japanin koulu-uudistuksesta 1950-luvulla kirjoitettuja väitöskirjoja ei ole saatavilla 
mikrofilmattuina, ja alkuperäisten kappaleiden tai kopioiden saaminen lainaan riippuu kulloisenkin 
yliopiston kirjaston halusta antaa niitä kaukolainaan. Esimerkiksi Stanfordin yliopiston kirjasto ei 
ole antanut Wunderlichin väitöstyötä kaukolainaan, ja Orrin kirja on ”checked out” North Carolina 
at Chapel Hill -yliopiston kirjastosta. Avuliaimmaksi yhteistyökumppaniksi on osoittautunut 
Japanin Valtiopäivien kirjasto Tokiossa, tosin Orrin ja Wunderlichin väitöskirjoja sielläkään ei ole 
kuin japanin kielelle käännettyinä kopioina. Tämän tutkimuksen kirjoittaja ei ole onnistunut 
lukemaan Orrin, Wunderlichin, Doin, Griffithin, Crossin, Nelsonin ja Naoin väitöskirjoja 
huolimatta Oulun yliopiston kirjaston kaukopalvelun ahkerista yrityksistä teosten tavoittamiseksi. 
20 Esim. BENOIT 1958. 
21 Ks. CHAPMAN 1954. 
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Henkilökohtaisesta osallistumisesta Japanin vastaiseen sodankäyntiin ja sotilaallisiin 
kukistetun vihollisen miehitystoimiin ei ollut kaikissa tapauksissa etua tieteellisen työn 
edellyttämän objektiivisuuden vaatimuksen kannalta. Lähestymiskulma 
tutkimusaiheeseen amerikkalaisissa väitöskirjoissa oli luonnollisesti kulttuurisesti ja 
ideologisesti amerikkalainen, mutta sodan aikana omaksuttu kuva vihollisesta oli 
ensisijaisesti viholliskuva, joka saattoi heijastua myös akateemiseen työhön. Entisen 
vihollisen demilitarisointia ja demokratisointia saatettiin tarkastella jopa amerikkalaisten 
hengellisluonteisena missiona sivistymättömyyttä ja keskiaikaisuutta vastaan22 – tai 
ainakin amerikkalaisten hyvän tahdon eleenä japanilaisia kohtaan koulujärjestelmän 
muuttamisen muodossa23. 

Kaikki miehitysajan koulu-uudistuksesta kirjoittaminen 1940- ja 1950-luvuilla ei 
tapahtunut väitöskirjamuodossa, eikä amerikkalaisten miehitystoimia Japanissa kaikissa 
näissä muissa julkaisuissa yksinomaan ylistetty. Myös koulujärjestelmän 
uudistuspolitiikka nostettiin julkisen keskustelun aiheeksi sen toteuttamisessa mukana 
olleiden henkilöiden toimesta. Miehitystoimien arvioiminen perustui omakohtaisiin 
miehityshallinnon palveluksessa hankittuihin kokemuksiin eikä niinkään kirjallisiin 
lähteisiin. Robert King Hall, joka oli ollut yksi CI&E:n koulutusosaston avainhenkilöistä 
ensimmäisen miehitysvuoden aikana, kirjoitti kriittisen Education for the New Japan 24 -
julkaisun kotiin ja akateemiseen maailmaan palattuaan. Hänellä oli selkeä näkemys 
Yhdysvaltojen velvollisuudesta kontrolloida kukistettua Japania, mutta hänen 
toimintatapansa ei ollut sopusoinnussa virallisen miehityspolitiikan keinojen kanssa, eikä 
yhteentörmäys miehitysjohdon kanssa ollut loputtomiin vältettävissä. Hallin teosta on siis 
luettava pitämällä mielessä sen syntytausta. Mutta Hall, joka pysyi kriittisenä vielä 
tulevinakin vuosikymmeninä25, ei ollut ainoa arvostelija. Robert Textor, joka oli palvellut 
koulu-uudistuksen käytännön toimista vastaavana upseerina Kiotossa ja Wakayaman 
piirikunnassa, julkaisi vuonna 1951 Failure in Japan -kirjan, jonka tarkoituksena hänen 
sanojensa mukaan oli toimia piristeenä rakentavalle keskustelulle Japanin politiikasta. 
Hänen arvostelunsa kärki kohdistui amerikkalaisten epäonnistuneisiin toimiin padota 
kommunismin kannatuksen kasvu Japanissa sekä hankkia yleistä ymmärrystä 
Yhdysvaltojen sotilaallisille toimille Aasiassa. Hänen mielestään radikaalilla koulu-
uudistuksella ei ollut kokonaan onnistuttu horjuttamaan patrioottisten koulujärjestelmän 
palveluksessa olleiden virkailijoiden valtaa. Lisäksi hän kohdisti peittelemättömän 
arvostelunsa amerikkalaisiin vastavakoilusta vastuussa olleisiin joukkoihin, jotka 
suoranaisesti horjuttivat koulutusupseereiden työskentelymahdollisuuksia piirikunnissa26. 
Neljäkymmentä vuotta myöhemmin – Stanfordin yliopiston antropologian 
emeritusprofessorin asemasta lausuttuna – hänen kritiikkinsä oli laantunut. Ensiksikin 
hän olisi ollut valmis vaihtamaan kirjansa nimen, sillä sodanjälkeinen historia oli 
osoittanut, että miehitys oli ollut menestys eikä epäonnistuminen, ja lisäksi se oli ollut 
antropologian näkökulmasta katsottuna hyvin toimeenpantu.27 Hallin kirja on hyvin 
                                                           
22 CHAPMAN 1954, 7-8, 224-225, 232. 
23 KERLINGER 1953, 181. 
24 Hall 1949. Myös Hall 1948. 
25 Hall 1975. 
26 Textor 1951. 
27 TEXTOR 1991. 
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tunnettu koulu-uudistuksen tutkijoiden keskuudessa, mutta Textorin esittämät 
näkemykset sitä vastoin ovat jääneet lähes systemaattisesti vieraiksi tutkijoille. Samoin 
John Montgomeryn28, joka palveli Japanissa yhdeksän kuukautta vuosien 1945–1946 
aikana, vuonna 1949 esittämät arvostelevat äänenpainot esimerkiksi miehityshallinnon 
sisäisen kommunikaation epäonnistumisesta on ohitettu. 

Akateeminen mielenkiinto Japanin koulu-uudistusta kohtaan ei laantunut 
seuraavienkaan vuosikymmenten aikana. Paras 1960-luvulla koulu-uudistuksesta 
kirjoitettu väitöskirja on William Matthew BALTZIN työ. Hän ensimmäisenä tutkijana 
lähti liikkeelle CI&E:n upseereiden pätevyydestä koulu-uudistustehtävään, ja hänen 
arvionsa mukaan he, pääsääntöisesti, olivat koulutuksen ja kasvatuksen ammattilaisia.29 
Hänen väitöstyönsä heikkoutena ovat puutteelliset lähdeviitemerkinnät. BALTZIN 
tutkimustulokset jäivät alan tutkijoilta syrjään. Valtaosa 1960- ja 1970-lukujen 
väitöskirjoista, joita voidaan kutsua toisen sukupolven tutkimuksiksi, edustaa 
metodologiselta lähestymistavaltaan varhaisempia töitä sillä erotuksella, että uusilla 
tutkijatulokkailla ei ollut henkilökohtaisia kokemuksia osallistumisesta Japanin 
miehitykseen30. Miehitysvuosien aikana syntyneet asiakirjat olivat vielä pääsääntöisesti 
salaisiksi luokiteltuja, mikä heijastui tutkimuksiin epäonnistuneiden 
kysymyksenasetteluiden synnyttäminä metodologisina ongelmina. Menneisyyden 
tutkimuksen ja historian kirjoituksen tärkein tutkimusmenetelmä on lähdekritiikki. Tämä 
koskee sekä Japanin koulujärjestelmän toisen maailmansodan jälkeisen uudistamisen 
kuvaamista että amerikkalaistoimenpiteiden arvioimista tieteellisestä näkökulmasta. 
Koska koulu-uudistuksen osalta sekä miehityksenaikaisia dokumentteja että 
Yhdysvaltojen ulkoministeriön asiakirjoja oli tutkijoilla tutkittavanaan vain vähän, ei 
lähdekritiikin käyttö onnistunut ensimmäisten sodanjälkeisten vuosikymmenten aikana. 
Varsin hyvä opinnäytetyö oli Jacqueline HASLETTIN väitöskirja japanilaiskoulujen 
koululiikunnan historiasta31, mutta miehityskauden käsittelyn osalta työn ongelmana oli 
lähteiden riittämättömyys; ilman riittävää alkuperäisen lähdeaineiston määrää 
historiantutkimus ei onnistu menneisyyden rekonstruoimisessa ja luotettavassa 
arvioimisessa. Uudet tuulet alkoivat kuitenkin puhaltaa koulu-uudistustutkimukseen, kun 
amerikkalaisten arkistot avautuivat 1980-luvulle tultaessa. 

Miehityshallinnon asiakirjojen salassapitomääräysten kumoaminen merkitsi uuden 
aikakauden alkua Japanin koulujärjestelmän tutkimukselle sekä Yhdysvalloissa että 
Japanissa. Vuosi 1982 oli koulu-uudistusnäkemysten julkitulemisen huippuvuosi. 
Tuolloin Toshio NISHI julkaisi kuuluisan Unconditonal Democracy, Education and 
Politics in Occupied Japan 1945–1954 -teoksensa32, jossa miehityspolitiikkaa arvioitiin 
laaja-alaisesti ja toteutettua koulu-uudistuksen toimeenpanoa arvosteltiin leimallisesti 
japanilaisesta näkökulmasta amerikkalaistamispolitiikkana, joka oli vihamielistä 
japanilaisia kohtaan. Samoihin aikoihin Gary TSUCHIMOCHI julkaisi alustavaa 
                                                           
28 Montgomery 1949. 
29 BALTZ 1965. 
30 MIWA 1969; MURATA 1969; LEE 1974; AOKI 1957. Hideo Aokin väitöskirja The Effect to 
American Ideals upon Japanese Higher Education, Ph. D. dissertation, Stanford University 1957 
lukeutuu lajityypiltään toisen sukupolven väitöstöihin, vaikka sen onkin valmistunut 1950-luvulla.  
31 HASLETT 1977. 
32 NISHI 1982. 
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tutkimustyötä opinnäytetyötään varten33. Samana vuonna The General MacArthur 
Memorial Foundation -säätiö julkaisi lokakuussa 1980 pidetyn Japanin miehityksen 
yhteiskunnallisia uudistuksia käsitelleessä symposiumissa esitetyt tutkimuspaperit34, 
minkä voidaan katsoa aloittaneen tutkijoiden ja entisten CI&E:n virkailijoiden julkisen 
keskustelun uudistuspolitiikasta. Mark Orr vastusti jyrkästi Harry WRAYN ja Edward 
BEAUCHAMPIN tutkimustuloksia ja “epäkohteliaita” työpapereita35, mitä puolestaan 
voidaan pitää lähtölaukauksena seuraavien vuosikymmenten perusteellisen tutkimuksen 
ja argumentaation kaudelle. WRAYN ja BEAUCHAMPIN tutkimaa lähdemateriaalia ei 
kuitenkaan ole aiheellista syyttää kelvottomaksi. He molemmat olivat päätyneet 
tutkimustuloksiinsa lukemalla Joseph Trainorin tallentamia ja säilyttämiä asiakirjoja36. 
Trainor palveli lähes koko miehityksen ajan CI&E:n koulutusosastolla, ja hänen 
asiakirjakokoelmaansa voidaan pitää varsin valaisevana miehityspolitiikan arvioimisen 
välineenä – vaikka huolellisena paperinsäilyttäjänä pidetty37 Trainorkaan ei taltioinut 
kaikkia käsissään pitämiä asiakirjoja. Symposiumissa saadun palautteen jälkeen sekä 
WRAY että BEAUCHAMP ovat julkaisseet lukuisia korkeatasoisia tutkimuksia Japanin 
koulu-uudistuksen alalta laajemman lähdemateriaalin pohjalta. Tutkimusasenne ei ole 
ollut yksinomaan tai voittopuolisesti amerikkalaismyönteinen. WRAY on laajasti luonut 
katsauksia esimerkiksi moraalikasvatuksen ja yhteiskuntaopin opetuksen muutoksiin, 
yksiraiteisen koulutustasojen järjestelmän luomiseen ja koulutuslähetystön vierailuun.38 
BEAUCHAMPIN näkökulma on ollut enemmänkin kasvatustieteellinen siinä missä 
WRAY on pitäytynyt historiantutkimuksen parissa. Lisäksi WRAY on osallistunut 
virinneeseen keskusteluun amerikkalaisen ja japanilaisen koulujärjestelmän keskinäisestä 
paremmuudesta39. NISHI ja TSUCHIMOCHI ovat keränneet tutkimusaineistoa 
miehityshallinnon uudistustyössä ja esimerkiksi koulutuslähetystön työskentelyssä 
mukana olleilta haastatteluin, mutta WRAY on systemaattisimmin kerännyt 
tutkimusaineistoa haastattelemalla peräti noin neljääkymmentä CI&E:n palveluksessa 
ollutta ja viittäkymmentä entistä Japanin opetusministeriön virkailijaa tai 
kasvatustieteilijää40. 
                                                           
33 TSUCHIMOCHI 1982. 
34 The Occupation of Japan: Educational and Social Reform. The Proceedings of a Symposium 
Sponsored by The MacArthur Memorial, October 16-18, 1980. Edited by Thomas Burkham. 
Norfork, Virginia 1982. 
35 The Occupation of Japan: Educational and Social Reform. The Proceedings of a Symposium 
Sponsored by The MacArthur Memorial, October 16-18, 1980. Edited by Thomas Burkham. 
Norfork, Virginia 1982, s. 194-198. 
36 Joseph C. Trainor Collection käsittää 76 asiakirjalaatikkoa, joiden sisältö on mikrofilmattu 
kuudellekymmenellekuudelle mikrofilmirullalle. Kokoelman julkaisi vuonna 1983 Hoover 
Institution Kalifornian Stanfordissa. 
37 NISHI 1982, 354; UNGER 1996, 62, 156. 
38 WRAY 1996; WRAY 1997; WRAY, 1998; WRAY 2000a; WRAY 2000b; BEAUCHAMP 
1991; BEAUCHAMP 1994; BEAUCHAMP 1995. 
39 WRAY 1999. 
40 WRAY 1997, 101. Osa haastatteluista on julkaistu Meisei-yliopiston julkaisusarjassa Meisei 
University Post-war Education History Center, Sengo Kyoikushi kenkyu No 13, 1999, No. 14, 
2000. WRAY 2000b, 29. 
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TSUCHIMOCHI väitteli vuonna 1990 Tokiossa, ja kolme vuotta myöhemmin hänen 
väitöskirjaansa perustuva teos Education Reform in Postwar Japan. The 1946 U. S. 
Education Mission julkaistiin englannin kielellä suurelle yleisölle. Hän tarkasteli 
kirjassaan amerikkalaisen koulutuslähetystön vierailua Japaniin ja sen japanilaisen 
yhteistyöryhmän roolia uudistuspolitiikan muotoutumisessa. Hänen johtava väitteensä 
oli, että uudistustoimet tehtiin amerikkalaisten ja japanilaisten yhteistyön perustalta.41 
Samana vuonna myös Yoko THAKUR sai miehityksenajan oppikirjauudistusta 
käsitelleen väitöskirjansa valmiiksi Marylandin yliopistossa42. Viisi vuotta myöhemmin 
julkaistu artikkeli toi THAKURIN tutkimustulokset tiedeyhteisön puntaroitavaksi43. 
Hänen näkemyksen mukaan amerikkalaisten toteuttama oppikirjauudistus loi pohjan sille, 
että oppikirjoista, niiden kirjoittamisesta ja julkaisemisesta kiistellään Japanissa 
lakkaamatta. Käytännössä NISHIN ja TSUCHIMOCHIN tunnetut kirjat näkemyksineen 
nousivat Japanin miehityskauden koulu-uudistuksen tarkastelijoille maamerkiksi, ja 
kuvaa ovat täydentäneet WRAYN ja BEAUCHAMPIN artikkelit. 

Lisäksi Japanin miehityskaudesta ja amerikkalaisten uudistuspolitiikasta on 
kirjoittanut koko joukko henkilöitä, jotka tavalla tai toisella olivat mukana joko 
sodanaikaisessa suunnittelutyössä tai miehityksen toimeenpanossa, kuten esimerkiksi 
Hugh Borton, Gordon Bowles, Richard Finn ja Edwin O. REISCHAUER, tai Japanissa 
miehityskautta tarkastellut toimittaja Kazuo KAWAI. 

Miehityshallinnossa työskennellyt Herbert PASSIN toimi Public Opinion and 
Sociological Research Divisionin päällikkönä, ja hän julkaisi vuonna 1965 ansiokkaan 
tutkimuksen Japanin koulujärjestelmän ja yhteiskunnan yhteydestä. Se on saavuttanut 
klassikon aseman Japanin koulujärjestelmän historioiden joukossa. Tämän tutkimuksen 
kannalta on valitettavaa, että PASSININ Society and Education in Japan -teos painottuu 
toista maailmansotaa ja miehitystä edeltäneeseen aikaan.44 Vuonna 1994 Byron K. 
MARSHALLILTA ilmestyi Learning to be Modern, Japanese Political Discourse on 
Education -teos. MARSHALL – esipuheessa esittämien ajatustensa mukaan – pyrki 
tutkimuksellaan korvaamaan PASSININ teoksen Japanin koulu-uudistuksen 
perusteoksena, koska PASSININ kirja oli sekä loppuunmyyty että vanhentunut45. Siinä 
missä PASSIN keskittyi yhteiskunnan modernisaatioon ja sen vaikutuksiin 
koulutuspolitiikassa, MARSHALL piti Japanin koulujärjestelmän kehittymisen kannalta 
tärkeimpinä tekijöinä sentralisaatiota, nationalismia ja elitismiä46. MARSHALLIN 
lähtökohta oli oivallinen, mutta tutkimuksen heikkous miehityskauden osalta vääjäämättä 
oli siinä, että se ei perustunut mihinkään muuhun alkuperäislähteeseen kuin päämajan 
koulutusosaston julkaisemaan Education in the New Japan -raporttiin; muilta osin se oli 
tutkimuksen tutkimista ja referointia. Marshallin ei voida katsoa pystyneen teoksellaan 
korvaamaan PASSININ tutkimusta, vaan korkeintaan hän onnistui täydentämään kuvaa 
Japanin koulutuspolitiikasta vetämällä kehityslinjoja 1990-luvun alulle saakka. 

                                                           
41 TSUCHIMOCHI 1993. 
42 THAKUR 1990. 
43 THAKUR 1995. 
44 PASSIN 1982. 
45 MARSHALL 1994, 1. 
46 MARSHALL 1994, 2. 
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Brittiläisen Leonard J. SCHOPPAN väitöskirja valmistui vuonna 1988, ja siihen 
perustui kolme vuotta myöhemmin ilmestynyt Education Reform in Japan, A Case of 
Immobilist Politics -tutkimus. SCHOPPA tarkasteli Japanin koulujärjestelmän 
uudistamista jatkuvana Meiji-restauraatiosta alkaneena prosessina, johon amerikkalaiset 
yrittivät tuoda egalitaristisia ja demokraattisia vaikutteita, mutta jotka miehityksen 
jälkeisinä vuosikymmeninä jähmettyivät toisaalta opetusministeriön ja toisaalta 
liberaalidemokraattisen puolueen toiminnan tuloksena.47 Tutkimus avaa mielenkiintoisen 
näkökulman koulu-uudistuskeskusteluun, mutta SCHOPPAN näkemykset keskittyivät 
miehityksen jälkeiseen ajanjaksoon, jolloin japanilaiset itsenäisesti osittain jatkoivat 
uudistustyötä ja toisaalta palauttivat vanhan koulujärjestelmän elementtejä takaisin. 

J. Marshall UNGER on tutkinut kirjoitusuudistusta miehitetyssä Japanissa48, ja hänen 
näkemyksistään on ollut runsaasti apua myös koulu-uudistuspolitiikan tarkastelemisessa. 
Japanin koulujärjestelmän uudistamisen tutkijoiden joukkoon eivät varsinaisesti lukeudu 
Marlene MAYO ja John DOWER, mutta heidän näkemyksensä miehityksen 
valmistelusta ja toteutuksesta antavat arvokkaan lisän myös koulu-uudistuksen 
käsittelemiseen. MAYO on tehnyt perusteellista tutkimusta sodanaikaisesta Japanin 
kukistamiseen ja miehittämiseen liittyvästä suunnittelutyöstä, ja hän on pohtinut myös 
koulu-uudistuksen suunnittelua. John DOWER puolestaan on tarkastellut monipuolisesti 
amerikkalaisten ja japanilaisten suhdetta ja sen muuttumista toisen maailmansodan 
päättymisen molemmin puolin. Eiji TAKAMAE on puolestaan piirtänyt kokonaiskuvan 
miehityshallinnon rakenteesta49. 

Miehityshallinnon ja Japanin kouluhallinnon asiakirjat miehityksen ajalta kirjoitettiin 
sekä englanniksi että japaniksi. Samoin koulu-uudistustutkimusta on kirjoitettu ainakin 
englanniksi ja japaniksi. Ne tutkijat, jotka eivät pysty seuraamaan japanin kielellä 
kirjoitettua tutkimusta ja uusimpia tutkimustuloksia, ovat niiden tutkijoiden välittämien 
viestien varassa, jotka osaavat japania. Toistaiseksi ei kuitenkaan voida sanoa, että 
japanintaitoiset tutkijat olisivat nostaneet esille japanilaistutkimuksen piiristä aikaisempia 
käsityksiä mullistavaa tai kumoavaa aineistoa amerikkalaisten toimista Japanissa 
toteutetun koulujärjestelmän uudistamisesta. 

Vaikka kiinnostus Japanin sosiaalistavaan instituutioon on ollut laajaa, tilaa on vielä 
uudelle tutkimukselle ja uudenlaisten tarkastelukulmien ja näkemysten esille 
nostamiselle. Ray MOORE totesi jo vuonna 1981 Japanin miehityksen 
tutkimustilanteesta, että miehityskautta on tarkasteltu kylmän sodan kontekstissa, 
feodalististen jäänteiden murskaamisen ja demokraattisten amerikkalaisarvojen 
levittämisen näkökulmasta sekä – erityisesti japanilaistutkijoiden toimesta – kriittisestä 
Yhdysvaltojen ja Japanin kohtaamisen traagisuuden viitekehyksestä. Hän peräänkuulutti 
amerikkalaisia ja japanilaisia tutkijoita arvioimaan japanilaisten suunnitelmien merkitystä 
esimerkiksi perustuslain muuttamisessa tai maareformin ja koulu-uudistuksen 
toteuttamisessa.50 Mooren vaatimuksen tärkeyttä ei voida kiistää, mutta minkään 
tutkimusaiheen ei pitäisi olla tiettyihin ennalta määriteltyihin kansakuntiin lukeutuvien 
tutkijoiden yksinoikeutta. Amerikkalaisten ja japanilaisten toimien tarkastelu 
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kulttuurisesti ja poliittisesti ulkopuolisten taholta saattaa nostaa esille uudentyyppisiä 
näkökulmia maailmanmahtiaan vahvistavan suurvallan ja sotatoimin kukistetun maan 
kohtaamisen hankauskohdista, kuten esimerkiksi toimintatapakulttuureiden eroihin 
liittyviä seikkoja. Eivätkä ainoastaan japanilaissuunnitelmat ole esille nostamisen 
arvoisia, vaan huomion voi kiinnittää myös amerikkalaisten sodanaikaiseen 
suunnittelutoimintaan, jonka tavoitteena ensiksikin oli toisen maailmansodan voittaminen 
sekä valmistautuminen kukistetun Japanin käsittelemiseen. Koulujärjestelmän 
uudistuksen tutkimuskentästä on toistaiseksi puuttunut sellainen lähestyminen, jossa 
sodan jälkeen toteutettuja uudistuksia olisi tarkasteltu systemaattisesti sodanaikaisten 
koulujärjestelmään ja japanilaisten käsittelemiseen liittyvien näkemysten ja 
suunnitelmien laadinnan valossa. 

2  Tutkimustehtävä 

Väitöskirjatyössäni olen tutkinut, millaiset olivat amerikkalaisviranomaisten näkemykset 
Japanin koulujärjestelmästä sodan aikana, ja miten koulu-uudistusta toteutettiin Japanin 
kukistumisen jälkeen vuoden 1947 uuden koululainsäädännön voimaantuloon saakka. 
Olen halunnut selvittää, mihin vihollisen koulujärjestelmään kohdistuvalla 
suunnittelutyöllä pyrittiin. On hyvin oletettavaa, että amerikkalaisille muodostui sodan 
aikana selväpiirteiset näkemykset Japanin koulujärjestelmästä vahvasti nationalistisena ja 
militaristisena indoktrinaatiokanavana sekä niistä piirteistä, joihin haluttiin kohdistaa 
muutoksia. Näyttäisi todennäköiseltä, että Japanin koulujärjestelmää lähdettiin 
muuttamaan sen kukistumisen jälkeen sodan kuluessa muovautuneiden käsitysten 
perusteella ja sodanaikaisten suunnitelmien mukaan. 

Aikaisempi amerikkalaisten Japanissa toimeenpaneman koulu-uudistuksen tutkimus 
on ollut laadukasta ja huolellista, mutta se on lähestynyt miehitysajan koulu-uudistusta 
lähinnä toisen maailmansodan jälkeisenä teknisenä ongelmana, eli tarkastelu on 
kohdistunut kysymyksiin mitkä uudistukset toimeenpantiin ja miten. Monissa 
tutkimuksissa, kuten edellä on todettu, on ongelmana lähdepohjan kapeus, joten 
tarkastelu ei ole riittävän kattavaa. Koska Japanin koulujärjestelmän uudistaminen on 
varsin laaja aihe, ovat tutkijat monessa tapauksessa työstäneet jotain siivua aihepiiristä, 
kuten esimerkiksi Japanissa vierailleen amerikkalaisen koulutuslähetystön työtä, 
moraalikasvatusta, desentralisaatiota tai oppikirjauudistusta. Silti Japanin koulu-
uudistustutkimuksesta on toistaiseksi puuttunut sellainen lähestymistapa, jossa 
koulujärjestelmää ja sen tietoista muuttamista olisi tutkittu osana sotaakäyvien 
suurvaltojen ja kulttuurien kohtaamista, jossa ennalta valmistellaan sosiaalistavan 
instituution muuttaminen ja sodan päättymisen jälkeen toimeenpannaan suunnitelmat. 
Koska aikaisempi tutkimus ei ole – Yoko THAKURIN tekemää katsausta51 lukuun 
ottamatta – systemaattisesti tarkastellut sodan jälkeen Japanissa toteutettua 
koulujärjestelmän uudistamista nimenomaan sodanaikaisen suunnitelmatyön ja tuolloisen 
tavoitteiden asettelun valossa, tarkastellaan tässä tutkimuksessa historiallisen 
dokumenttimateriaalin ja historiantutkimuksen menetelmien avulla Yhdysvaltojen ja 
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Japanin kohtaamista miehityksenaikaisen koulu-uudistuksen läpiviemisessä 
pohjoisamerikkalaisen ja itäaasialaisen kansakunnan yhteentörmäyksen, 
vuorovaikutuksen ja länsimaisen ekspansiopyrkimyksen sekä valtaproblematiikan 
näkökulmasta käsin. Kahden erilaisen kansakunnan ja kulttuurin kohtaamisen jännitteitä 
on pyritty valottamaan tässä tutkimuksessa esimerkiksi sodanaikaisten vihollismaiden 
keskinäisten toisistaan muotoutuneiden käsitysten ja sodanjälkeisten toimintatapaerojen 
tarkastelun kautta tilanteessa, jossa sodan voittanut osapuoli pyrki ulottamaan 
vaikutuksensa toisen kansakunnan yhteen keskeisimmistä sukupolvien välisen tietojen ja 
taitojen välittämiseen osallistuvasta instituutiosta. Koulutus on osa sitä yksilön 
sosiaalistamista, jossa kulttuuripiirteitä siirretään sukupolvelta toiselle. Meiji-
restauraatiosta lähtien japanilaiset omaksuivat omaehtoisesti länsimaisia kulttuuripiirteitä, 
mutta Japanin tappio toisessa maailmansodassa merkitsi muutosta. Omaehtoisuus hävisi, 
ja uudessa tilanteessa amerikkalaiset toivat ulkoapäin maahan poliittisen ja sotilaallisen 
välttämättömyyden ehdoilla haluamiaan piirteitä52. Tarkastelun kohteena olevia 
kulttuurielementtejä ovat esimerkiksi ajatukset nationalismin tai demokratian 
suotavuudesta, kirjoitusmerkit, kamppailulajit sekä yhteisopetus. Kasvatusinstituution 
tarkastelemista pidetään yleisesti merkittävänä, ja toisen maailmansodan jälkeen 
toteutettujen koulu-uudistusten tutkimus herättää runsaasti yleistä kiinnostusta. Tästä 
osoituksena on esimerkiksi Saksassa 1990-luvulla noussut vahva tutkimusaalto ja 
keskustelu voittoisien liittoutuneiden tavoitteista saksalaisen koulutuspolitiikan 
uudistamisessa. 

Satunnaisia ja maailmanhistoriaa mullistavia käänteitä tapahtuu harvoin. 
Maailmanhistorian tapahtumat perustuvat ensiksikin erittäin hitaasti tapahtuviin 
muutoksiin, kuten esimerkiksi geohistorialliset muutokset, ja toiseksi suhteellisen hitaasti 
muuttuviin tekijöihin, joista olennaisia ovat esimerkiksi talous- ja sosiaalihistorialliset 
seikat. Kolmannen tason muodostavat nopeasti muuttuvat tekijät eli tapahtumahistoria.53 
Tapahtumahistoriaa ei ole olennaista puntaroida irrotettuna hitaasti muuttuvien tekijöiden 
vaikutuksista. Japanissa amerikkalaisten toteuttamaa koulujärjestelmän uudistusta ei siten 
tule tarkastella tapahtumahistoriallisena Yhdysvaltojen ja Japanin suhteiden peilaajana 
lyhyellä aikavälillä elokuusta 1945 huhtikuuhun 1947. Sysäys muutokseen Japanissa on 
aiemminkin lähtenyt liikkeelle kohtaamisesta Yhdysvaltojen tai ylipäätään länsimaiden 
kanssa, ja malleja yhteiskunnan muuttamiseen on tietoisesti ja valikoiden haettu 
ulkopuolelta. Yhdysvaltojen merkitys Japanin uuden ajan historian suuntaajana on ollut 
ilmeinen. Käsitys jatkuvuudesta pätee myös koululaitoksen menneisyyden tarkasteluun; 
sukupolvet vaihtuvat, mutta esimerkiksi koulutuksen yhteisöä vahvistavat päämäärät ovat 
säilyneet – ainakin viime vuosikymmeniin saakka – periaatteiltaan samankaltaisina. 

Koulujärjestelmällä ja koululaitoksella tarkoitetaan tietyn hallinnollisen alueen – eli 
tässä tapauksessa Japanin – oppilaitoksia hallintoviranomaisineen. Koulu-käsite 
merkitsee sekä oppilaitosta että rakennusta tai huoneistoa, ja laajasti ymmärrettynä se 
tarkoittaa myös annettua opetusta ja oppimisen eteen tehtyä työtä. Tässä tutkimuksessa 
koulutuksen tarkastelu kohdistetaan oppivelvollisuuskouluun. Oppivelvollisuus tarkoittaa 
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määräikäisten lasten lakisääteistä velvollisuutta osallistua perustavina pidettyjen tietojen 
ja taitojen hankintaan. Tarkastelunäkökulma on valittu ja rajattu siksi, että yleiseen 
oppivelvollisuuteen perustuvalla koululla ja sen opetussuunnitelmalla pyritään 
tavoittamaan kattavasti kaikki kouluikäiset kansalaiset sosiaaliryhmään tai sukupuoleen 
katsomatta ja heidän perheensä. Koulutuksella siirretään tietoja, joita tarvitaan 
yhteiskunnan jäseneksi tulemiseen, sekä sosiaalistetaan yhteiskunnan jäseneksi 
opettamalla sen toimintamekanismit. Koulutuksella myös valikoidutaan ja erilaistutaan 
erilaisiin yhteiskunnallisiin asemiin, ja koulut legitimoivat tietoa opettamalla sitä.54 
Koulutuksen sisällöllisen suunnittelun ja toiminnan väline on koulujärjestelmän sisällä 
muotoiltu ja hyväksytty opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmalla määritellään tavoitteet, 
joiden mukaan pyritään yhteisön nuoriin jäseniin luomaan arvoyksimielisyyttä ja 
kollektiivista muistia. Kun koulujärjestelmään kohdistetaan muutosvaatimuksia, 
koskettavat ne myös koulutuksen sisältöjä ja päinvastoin. 

Tutkimusongelman rajautumista voidaan perustella myös miehityshallinnon päämajan 
koulutusosaston näkemyksellä oppivelvollisuuskoulun keskeisyydestä koulu-uudistuksen 
päämäärien läpiviemisessä. Japanin amerikkalaismiehityksen alkaessa 37 % väestöstä oli 
ala-asteikäisiä tai sitä nuorempia, ja miehittäjät pitivät olemassa olevaa koulujärjestelmää 
ja sen infrastruktuuria erittäin tehokkaana ja edullisena välineenä japanilaisten 
elämäntavan, ajattelun ja toiminnan muuttamiseksi. Koska tämä yli kolmasosa väestöstä 
oli yhä amerikkalaisnäkemyksen mukaan kehitysvaiheessaan, katsottiin sen olevan vielä 
voitettavissa takaisin uudelleenkoulutuksella.55 

Tutkimuksen aikarajaus ajanjaksolle vuodesta 1942 vuoteen 1947 perustuu Japanin 
koulujärjestelmään kohdistuneen kiinnostuksen ilmentymisen seurauksena kirjoitettujen 
tiedusteluraporttien ilmestymisen alkamiseen ja uusien koululakien voimaansaattamiseen. 
Japanin yhteiskunnan analysointi aloitettiin viimeistään silloin, kun Yhdysvallat tuli 
vedetyksi Tyynenmeren taisteluihin, ja ensimmäiset koulujärjestelmää käsitelleet 
tiedusteluasiakirjat valmistuivat alkuvuodesta 1942. Koulu-uudistuksen etenemisen 
tarkastelu jatkuu huhtikuun 1947 alkuun saakka. Huhtikuun ensimmäisenä päivänä 1947 
alkoi uusi kouluvuosi, ja tuolloin uudet amerikkalaisten valvonnassa kirjoitetut koululait 
astuivat voimaan. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelu lähtee liikkeelle vuoden 1947 koululainsäädännöstä, 
missä yhteydessä uusia lakeja verrataan entisiin koulujärjestelmän toimintaa säädelleisiin 
määräyksiin. Seuraavaksi tutkimus etenee kronologisesti alkaen vihollisen 
koulujärjestelmään kohdistuneista näkemyksistä, sodanaikaisista asiakirjoista ja 
suunnitelmista. Aluksi Japanin koulujärjestelmään kohdistettu mielenkiinto lähti 
liikkeelle psykologisen sodankäynnin tarpeista. Myöhempi sodanaikainen suunnittelutyö 
oli perustunut oletukseen, että Japanin pääsaaretkin piti valloittaa sotilasoperaatioilla, ja 
miehityshallinto sekä keskeisimpien instituutioiden valvonta täytyisi aloittaa 
taistelutilanteessa. Japanin antauduttua lähtötilanne olikin erilainen kuin oli ennakoitu, ja 
antautumisen ja miehitysorganisaation pystytyksen välisen ajan japanilaiset käyttivät 
omatoimisesti valmistautuessaan esimerkiksi Potsdamin julistuksen ehtojen täyttämiseen. 
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CI&E:n perustamisen jälkeen varsinainen amerikkalaisten koulu-uudistustyö lähti 
käyntiin, vaikka jo heti jo elokuussa 1945 käynnistyneen miehityksen alkuvaiheessa sekä 
japanilaiset että amerikkalaiset miehitysjoukot kohdistivat koulujärjestelmään 
muutostoimenpiteitä. 

Uuden koululainsäädännön astuessa voimaan sodanaikaiset suunnitelmat olivat 
saaneet lainmuodon monilta osin. Yhdysvaltojen liittolaiset eivät olleet vielä päässeet 
ilmaisemaan näkemyksiään koulujärjestelmän uudistamisesta, sillä liittoutuneiden 
Kaukoidän komission koulutusta koskeva direktiivi astui voimaan vasta muutaman 
päivän kuluttua tästä. Vuoden 1947 huhtikuun alkuun tultaessa vaikutti siis siltä, että 
suurin urakka koulujärjestelmän uudistamisessa oli takanapäin, vaikka käytännössä 
amerikkalaisten reformityö ja kiinnostus koulujärjestelmän tilan seuraamiseen jatkuivat 
miehityksen loppuun saakka. Jotkut sodan aikana esillä olleet uudistusvaatimukset eivät 
koskaan toteutuneet. 

Tarkastelen Japanissa toteutettua koulu-uudistusta ensiksikin sota-aikaisten 
Yhdysvalloissa muotoutuneiden näkemysten ja suunnitelmien valossa ja toiseksi 
miehityksenaikaisten amerikkalaisdokumenttien kautta uusien koululakien 
voimaantuloon saakka samalla pohtien sodanaikaisten näkemysten roolia 
sodanjälkeisessä koulu-uudistustyössä. Miehityksenaikaiset dokumentit kirjoitettiin sekä 
Tokiossa että Washingtonissa. Lisäksi mielenkiintoinen näkökulma tutkittuun ajanjaksoon 
aukeaa tutkimalla myöhempiä, erityisesti vuosien 1948–1950 kuluessa kirjoitettuja 
koulu-uudistuksen edistymistä kuvailevia raportteja ja niiden välittämää kuvaa vuosien 
1945–1947 uudistusten läpiviemisestä. Vuosien kuluessa raporttien sävy muuttui, ja 
koulu-uudistuksen alun tarkastelu terävöityi; miehityksen loppua kohden myönnettiin 
herkemmin, että koulureformin läpiviemisen alku oli ollut hankala. 

Sodanaikaisen suunnittelutyön tutkimiseen liittyy muutamia erityisiä vaikeuksia. 
Kuten miehityksen suunnittelua tutkinut Robert WARD on todennut, suunnittelutyö on 
tapahtumasarja, jonka täsmällisiä alkamis- ja päättymishetkiä on usein vaikea ilmoittaa. 
Suunnittelu voi alkaa jonkun henkilön tai ryhmän orastavasta havahtumisesta, että käsillä 
on jokin suuri kysymys, josta täytyisi systemaattisesti kiinnostua. Suunnitteluprosessin 
loppupäässä suunnitelmien tekeminen saattaa sulautua niiden toimeenpanemiseen, jolloin 
suunnitelmien edistymisessä ovat vuorovaikutuksessa sekä aiemmin tehdyt suunnitelmat 
että niiden toteutus. WARD on muistuttanut myös, että usein suunnittelutyön eteneminen 
on huonosti dokumentoitu, ja historiantutkimuksen on vaikea päästä siihen käsiksi 
riittävän yksityiskohtaisesti.56 Samaan vaikeuteen on viitannut Yhdysvaltojen 
ulkoministeriössä sota-aikana työskennellyt ja suunnittelutyöhön itse osallistunut Gordon 
Bowles, jonka mukaan suunnitelmien tekeminen ja niiden hyväksyminen oli erittäin 
monimutkainen tapahtumasarja, johon otti osaa satoja ihmisiä joko oma-aloitteisesti tai 
neuvonpyyntöjen jälkeen57. Lisäksi Hugh Borton on selittänyt, että sodanaikaisessa 
suunnittelutyössä mukana olleet tekivät valmisteluja työpaineiden alla, eikä aikaa, 
ainakaan hänellä itsellään, jäänyt henkilökohtaisten päiväkirjojen pitämiseen; toisaalta 
tällaisten muistiinpanojen tekeminen ei olisi ollut mahdollistakaan, koska suunnittelutyö 
oli luokiteltu huippusalaiseksi58. Tässä tutkimuksessa suunnittelutyötä tarkastellaan 
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nimenomaan sodan ajalta, mutta suunnitelmiksi luetaan myös ne ylipäällikölle annetut 
direktiivit, jotka saivat lopullisen muotonsa vasta Japanin antautumisen jälkeen. 
Suunnitelmien edistymisen huono dokumentointi koskee myös koulujärjestelmän 
uudistamisen valmistelua. Esimerkiksi ulkoministeriön Kaukoidän aluekomitean 
pöytäkirjat ovat hyvin ylimalkaisia. 

Miehitystoimien suunnittelun yhteydessä puhutaan Japaniin kohdistuvasta 
asiantuntemuksesta ja asiantuntijoista. Marlene MAYO on pohtinut asiantuntija-termin 
vaikeutta suunnittelutyötä tarkasteltaessa. Periaatteessa asiantuntija voi olla kuka tahansa 
maailmanmatkaaja tai toisen käden tietoja esimerkiksi kirjallisuudesta hankkinut henkilö. 
Toisaalta asiantuntijuus voidaan rajoittaa koskemaan vain niitä, jotka ovat erikoistuneet 
johonkin tiettyyn tieteenalaan, kirjalliseen tai suulliseen kielitaitoon, tai jotka muuten 
ovat huomattavan perehtyneitä aiheeseen.59 Asiantuntijuuden arvioiminen ei kuitenkaan 
rajoitu pelkästään suunnittelutoiminnassa mukana olleisiin henkilöihin, vaan asia tulee 
esille myös miehityksen toimeenpanossa. Tutkijat ovat, jopa hyvin karkealla tavalla, 
arvioineet miehitysjoukoissa tai esimerkiksi amerikkalaisen koulutuslähetystössä mukana 
olleita heidän asiantuntijuutensa perusteella. Koska täysin objektiivista mittaria ei 
tutkijoiden käytössä ole, niin jonkun pitäminen asiantuntijana sisältää subjektiivisia 
tulkintoja. Koulutuksen ja opetuksen jonkintasoisena asiantuntijana voitaneen kuitenkin 
pitää henkilöä, jolla on takanaan opettajan ammatillisen pätevyyden takaava akateeminen 
koulutus ja käytännön kokemusta opettajan tai kouluhallinnon tehtävistä 
koulumaailmassa tai ansioita koulutuksen tutkimuksesta. 

Jatkan vastauksien etsimistä jo lisensiaatintutkimuksessa60 esittämiini kysymyksiin, 
mutta nyt huomattavasti laajemman lähdeaineiston pohjalta. Lähdemateriaalin lisäys 
tarkentaa kuvaa koulu-uudistuksesta, ja osin jopa muuttaa aiempia näkemyksiäni ja 
johtopäätöksiäni. Koska varhaisemmasta Japanin koulujärjestelmän uudistamisen 
tutkimuskentästä on puuttunut näkökulma, jossa koulujärjestelmää olisi tarkasteltu 
sodanaikaisten käsitysten, suunnitelmien sekä tuolloin asetettujen tavoitteiden kohteena 
ja sitten sodanjälkeisen uudistustyön kohteena, olen halunnut tutkia sitä, millaisia 
käsityksiä amerikkalaisilla oli sodan aikana vihollismaan koulujärjestelmästä, mitä 
tarkoitusta varten koulujärjestelmään kohdistettiin kiinnostusta ja millaisia suunnitelmia 
ja tavoitteita heillä oli tämän koulujärjestelmän suhteen Japanin kukistamistilanteessa. 
Tarkastelen myös sitä, millainen painoarvo koulujärjestelmään kohdistetuilla 
näkemyksillä oli suhteessa muuhun Japanin kukistamiseen tähtäävään toimintaan. Mikäli 
koulujärjestelmän uudistamisen painoarvo muuttui, pohdin, miten muutos heijastui 
koulujärjestelmään kohdistettavien reformien sisältöihin. 

Miehityksen käynnistyttyä ylipäällikkö kenraali Douglas MacArthurin päämajan 
yhteyteen perustettiin Civil Information and Education Section, jonka vastuulla oli koulu-
uudistuksen toteuttaminen. Tarkastelen koulu-uudistuksen käynnistymistä sodanaikaisten 
uudistustavoitteiden näkökulmasta pohtien muuttuivatko amerikkalaisten käsitykset 
Japanin koulu-uudistuksen tärkeydestä miehityksen käynnistymisen jälkeen, ja vaikuttiko 
mahdollinen muutos koulu-uudistuksen sisältöihin. Maaliskuussa 1946 Japanissa vieraili 
amerikkalainen koulutusalan siviiliasiantuntijoista koottu koulutuslähetystö, jonka 
tehtävänä oli avustaa ylipäällikköä koulu-uudistuksen toteuttamisessa antamalla 
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uudistussuosituksia. Pohdin millaisia – ja miksi juuri sellaisia – suosituksia 
koulutuslähetystö antoi loppuraportissaan. Tarkastelen suositusraportin todellista 
merkitystä koulu-uudistustyölle ja Japanin uudelle koulujärjestelmälle peilaamalla sitä 
sodanaikaisiin suunnitelmiin. Lisäksi pohdin, mikä oli muiden liittoutuneiden rooli 
koulujärjestelmän uudistamistyössä, ja millä menetelmillä synnytettiin vuoden 1947 uusi 
koululainsäädäntö. 

3  Lähdemateriaali 

Vaikka sodanaikainen suunnittelutyö on vaillinaisesti dokumentoitu, amerikkalaisten 
tuottama Japanin miehitykseen liittyvä asiakirjamateriaalimäärä on sitäkin mittavampi. 
Pelkästään liittoutuneiden ylipäällikön päämaja Tokiossa tuotti yhteensä 60 miljoonaa 
sivua asiakirjoja vuosien 1945 ja 1952 välisenä aikana. Luonnollisesti vain osa tästä 
valtavasta asiakirjamäärästä liittyy päämajan harjoittamaan koulu-uudistustyöhön. Kaksi 
muuta Yhdysvalloissa säilytettävää lähdeaineistokokonaisuutta ovat Yhdysvaltojen 
poliittisen johdon miehityspolitiikkaan liittyvät koulu-uudistusta koskevat asiakirjat ja 
liittoutuneiden maiden koulu-uudistuspolitiikkaan liittyvät aineistot. Lähteet jakautuvat 
käytännössä sen mukaan, minkä organisaation tai kenen yksityisen henkilön hallussa 
asiakirjat ovat olleet.61 

Merkittävimmät koulu-uudistukseen liittyvät lähteet ovat liittoutuneiden ylipäällikön 
päämajan koulujärjestelmän uudistamisesta vastanneen Civil Information and Education 
Sectionin asiakirjoja, jotka sijaitsevat Washington National Records Centerissä 
Marylandissa, mutta jotka ovat myös mikrofilmattuna Tokiossa Japanin Valtiopäivien 
kirjastossa62. Mikrofilmattu arkisto on laaja, mutta osa asiakirjoista liittyy varsin löyhästi 
toteutettuun koulu-uudistukseen; mukana on suuret määrät kopioita kansalaisten 
miehityshallinnolle osoittamista kirjeistä, CI&E:n käytössä olleiden laitteiden 
takuutodistuksia sekä japanilaisia koulujen ja eri oppilaitosten vanhoja ja uusia 
oppikirjoja. Varsinaisten koulu-uudistusasiakirjojen lukemista vaikeuttaa se, että osa 
asiakirjoista on alunperin joko kirjoitettu tai kopioitu huonolaatuiselle paperille. Toisaalta 
osa asiakirjoista on mikrofilmattu kaksoiskappaleina, sillä dokumentteja kerättiin 
arkistoon useiden koulu-uudistustyöstä vastanneiden virkailijoiden huomasta ja samoja 
asiakirjoja päätyi kokoelmaan useiden eri henkilöiden pöytälaatikoista. Miehityksen ajan 
alkupuolen tutkimusta hankaloittaa se, että vuosien 1945–1947 väliseltä ajanjaksolta 
CI&E:n asiakirjoja arkistossa on kaikista vähiten; miehityksen loppua kohti 
dokumenttien määrä lisääntyy. Erityisen vähän asiakirjoja on säilynyt miehityksen 
ensimmäisten kuukausien ajalta. 

                                                           
61 SATŌ 1988, 75, 85. 
62 The Allied Operational and Occupation Headquarters, World War II, Records of General 
Headquarters, Supreme Commander for the Allied Powers. CI&E Documents, (CIE), käsittää 
kaikkiaan noin 2 600 000 asiakirjasivua, ja mikrokortteja on yhteensä 30 969 kappaletta. 
Lähdeviitteessä viitataan kirjaimen ja numeron yhdistelmällä kyseessä kulloinkin olevaan 
mikrokorttiin. Mikrofilmatut CI&E-dokumentit sijaitsevat Modern Political History Materials 
Room –osastolla Japanin valtiopäivien kirjastossa Tokiossa. 
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Tätä tutkimusta varten on tarkasteltu Yhdysvaltojen ulkoministeriön Japanin asioita 
vuosilta 1945–1949 koskevaa Confidential United States State Department Central Files 
Japan Internal Affairs 1945–1949 -arkistoa63. Kolmannen osan lähteistä muodostavat 
Office of Strategic Services -tiedustelupalvelun ja ulkoministeriön tiedusteluraportit64. 
Neljäs tutkittu arkistokokonaisuus on kolmiosainen The Occupation of Japan -
kokoelma65, johon sen toimittaja Makoto Iokibe on koonnut kattavan valikoiman Japanin 
miehitykseen liittyviä asiakirjoja miehityksen suunnittelusta vuodesta 1942 miehityksen 
päättymiseen ja rauhansopimuksen allekirjoittamiseen 1952 saakka. Mukaan on valittu 
runsaasti päämajan eri osastojen ja liittoutuneiden Japanin miehityksen 
valvontaorganisaatioiden materiaalia. Yhdysvaltojen ulkoministeriön asiakirja-
aineistoihin liittyy se tutkijan kannalta tutkimustyötä hankaloittava seikka, että 
Yhdysvaltojen ja Japanin olemassa olevia suhteita mahdollisesti vahingoittavat asiakirjat 
on "suojattu"66 – toisin sanoen tutkijoilla ei ole mahdollisuutta päästä käyttämään kaikkia 
dokumentteja. Tutkimusta varten on lisäksi läpikäyty Japanin valtiopäivien kirjaston 
miehityksen valmisteluun ja toimeenpanoon liittyviä asiakirjakopioita. Näitä ovat Post-
War Programs -komitean kokouspöytäkirjat, GHQ/SCAP General Orders -käskyt sekä 
miehitysaikaiset puhelinluettelot67. 

Tätä tutkimusta varten on edellisten arkistojen lisäksi tutkittu kaksiosainen 
Educational Reform in Japan, 1945–1952 -kokoelma68. Sen ensimmäisen osan ovat 
                                                           
63 Mikrofilmattu arkistokokonaisuus Confidential United States State Department Central Files 
Japan Internal Affairs 1945–1949 (CUSSDCF) muodostuu 42 mikrofilmirullasta, joissa on 
yhteensä noin 42 000 sivua erilaisia asiakirjoja. Sisällysluettelon mukaan rullat 18 ja 22 sisältävät 
tutkimusjakson koulu-uudistusta käsittelevää aineistoa, mutta todellisuudessa sekä koulu-
uudistukseen että tutkimuksen ajanjaksoon liittyviä asiakirjoja on hajallaan eri otsikoiden alla eri 
mikrofilmirullilla. Lähdeviitteessä on merkintä mikrofilmin numerosta ja asiakirjan ruudusta. 
Mikrofilmirullat ovat Oulun yliopiston historian laitoksella. 
64 Office of Strategic Services/State Department Intelligence and Research Reports -arkisto, josta 
tässä tutkimuksessa käytetään lyhennystä OSS/SDIRR, sisältää kuusi mikrofilmirullaa. 
Lähdeviitteessä viitataan mikrofilmin numeroon sekä dokumentin numeroon ja asiakirjasivuun. 
Mikrofilmirullat ovat Oulun yliopiston historian laitoksella. 
65 The Occupation of Japan -arkisto on kolmiosainen. Ensimmäinen osa on U.S. Planning 
Documents 1942–1945, toinen osa on U.S. and Allied Policy 1945–1952 ja kolmas on Reform, 
Recovery and Peace 1945–1952. Kukin osa käsittää yli 500 mikrokorttia, joihin toimittaja on 
yhdistänyt eri arkistoista valittuja dokumentteja, jotka puolestaan jakautuvat osiin kokoelmiensa ja 
aiheensa mukaisesti. Lähdeviitteestä löytyy kokoelman osan numero sekä lähdepaikkamerkintä, 
joka muodostuu numeron, kirjaimen ja numeron yhdistelmästä. Mikrokorttikokoelma on 
Eduskunnan kirjastossa Helsingissä. 
66 SATŌ 1988, 86. 
67 Lähdeviitteisiin päämajan GHQ Documents -asiakirjat on merkitty hyllypaikka- ja NDL (eli 
National Diet Library) -merkinnöillä. 
68 Educational Reform in Japan, 1945–1952, Part I. Edited by Hideo Satow, Eiichi Suzuki, Gary 
H. Tsuchimochi. Congressional Information Service and Maruzen Co. 1990. Kokoelmaan kuuluu 
460 mikrokorttia. Koska mikrokorteissa ei ole juoksevaa numerointia, lähdeviite muodostuu 
numeron, kirjaimen ja numeron yhdistelmästä. Mikrokortit ovat Oulun yliopiston historian 
laitoksella. 
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Hideo Satow, Eiichi Suzuki ja Gary H. Tsuchimochi toimittaneet vuonna 1990. Se 
sisältää valikoiman ylipäällikön päämajan, CI&E:n, liittoutuneiden ja Japanin hallituksen 
asiakirjoja. Mukana on jonkin verran myös sodanaikaisia asiakirjoja. 
Mielenkiintoisimman annin muodostavat ylipäällikön direktiivit Japanin hallitukselle ja 
CI&E:n julkaisut, kuten esimerkiksi Education in Japan, Report of the United States 
Education Mission to Japan ja Education in the New Japan -kirjat, sekä päivittäiset tai 
viikoittaiset toimintaraportit. 

Toisen, vuonna 1996 ilmestyneen osan, on toimittanut Gary H. Tsuchimochi. Hän on 
valikoinut ja koonnut tutkijoiden käyttöön CI&E:n asiakirjoja ja koulu-uudistuksen 
avainhenkilöiden eli päämajan koulutusosaston henkilökunnan tai vuoden 1946 
koulutuslähetystön jäsenten yksityispapereita. Dokumentit on koottu Ronald Andersonin 
(palveli miehitysarmeijassa vuodet 1946–1949), Walter Eellsin (CI&E:n virkailija), 
Virginia Gildersleeven (koulutuslähetystön jäsen), Willard Givensin (koulutuslähetystön 
jäsen sekä vuoden 1950 koulutuslähetystön puheenjohtaja), Mildred McAfeen Hortonin 
(koulutuslähetystön jäsen), Mark Orrin (miehityksen aluksi CI&E:n virkailija, 
myöhemmin sen koulutusosaston johtaja), George Stoddardin (koulutuslähetystön 
puheenjohtaja), Joseph Trainorin (CI&E:n virkailija ja myöhemmin sen koulutusosaston 
apulaisjohtaja), Pearl Anderson Wanamakerin (vuosien 1946 ja 1950 koulutuslähetystöjen 
jäsen), Herbert Wunderlichin (CI&E:n virkailija, vastasi oppikirjauudistuksesta), Lulu 
Holmesin (vastasi CI&E:ssa ylemmästä koulutuksesta ja naisten koulutuksesta), Helen 
Hospin (CI&E:ssa vuodet 1948–1950) ja Thomas McGrailin (CI&E:n virkailija) 
arkistojen papereista.69 Tämän tutkimuksen kannalta Mark Orrin ja Joseph Trainorin 
paperit muodostavat mielenkiintoisimmat osiot. Kokonaisuudessaan Educational Reform 
in Japan, 1945–1952 -kokoelma on valaiseva lähdekokonaisuus. Mutta on pidettävä 
mielessä, että sen dokumentit ovat vain valikoitu kokoelma säilyneistä asiakirjoista, ja on 
mahdollista, että mikrotallennetoimittajat ovat jättäneet kokoelmien ulkopuolelle 
tietoisesti joitakin asiakirjoja. Varsinaisesti tutkijan askaroitavaksi jäävät kysymykset, 
mitä papereita paiskattiin roskakoriin jo miehityshallinnon aikana, ja millaisia papereita 
miehitystyössä tai esimerkiksi koulutuslähetystössä mukana olleet eivät halunneet 
säilyttää kokoelmissaan vuosikymmenten aikoja. Itse asiakirjoista CI&E:n 
koulutusosaston päällikkönä palvellut Mark Orr on muistuttanut, että monet raporteista 
kirjoitettiin vasta päivien kuluttua tapahtumista, eikä esimerkiksi keskustelujen 
nauhoituslaitteita ollut käytössä. Henkilökunnan tekemiin tutkielmiin ja alustuksiin 
annettiin kommentit suullisesti, eli päätöksentekoa ei dokumentoitu kaikilta osin.70 
Lisäksi monista dokumenteista puuttuu sieltä täältä sivu tai sivuja. 

Edellä mainittujen lähteiden lisäksi tätä tutkimusta varten on käyty läpi Joseph 
Trainorin paperit eli Joseph C. Trainor Collection, joka julkaistiin vuonna 1983, 

                                                           
69 Educational Reform in Japan, 1945–1952, Part II. Edited by Gary H. Tsuchimochi. 
Congressional Information Service and Maruzen. 1996. Kokoelmaan kuuluu 562 mikrokorttia, 
joissa ei ole juoksevaa numerointia. Lähdeviite muodostuu numeron, kirjaimen ja numeron 
yhdistelmästä. Mikrokortit ovat Oulun yliopiston historian laitoksella. 
70 Interview with Orr, by Harry Wray, 10.1.1980, s. 21-22. Educational Reform in Japan Part II 1-I-
138. 
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loppuvuoden 1945 ja kevään 1947 väliseltä ajanjaksolta.71 Trainor on säilyttänyt runsaasti 
sekä omia että muiden muistiinpanoja CI&E:n koulu-uudistustoimista, ja ne valottavat 
mielenkiintoisella tavalla miehityspolitiikkaa. Kuten jo edellä todettiin, Trainoria on 
kutsuttu erittäin pikkutarkaksi papereiden säilyttäjäksi, mutta todellisuudessa on hyvin 
vaikeaa arvioida, mitä kaikkea hän ei halunnut säilyttää; läheskään kaikkia keskeisiä 
koulu-uudistusasiakirjoja ei löydy hänen papereidensa joukosta. Lisäksi on muistettava, 
että Trainor ei CI&E:ssa palvellessaan toiminut alusta lähtien koulutusosaston työssä. 

Yksikään koulureformin tutkija ei ole käyttänyt tutkimuksensa lähteenä kaikkea 
olemassa ja saatavilla olevaa lähdemateriaalia, vaan lähteitä on valittu kulloisenkin 
tilanteen ja käytännöllisyysnäkökohtien tai muiden syiden perusteella. Tässä 
tutkimuksessa käytetty lähdemateriaali on siinä määrin laaja, että sen avulla voidaan etsiä 
vastauksia tutkimusongelmiin Yhdysvaltojen osuudesta Japanissa toteutettuun koulu-
uudistukseen, vaikka lähteet sisältävät heikkoja kohtia. 

Tutkimuksen näkökulmaa avartavat miehityksen koulu-uudistustyössä mukana 
olleiden henkilöiden kannanotot, muistelmat tai muistelmaluonteiset kirjoitukset. 
Tällaisia ovat esimerkiksi jo tutkimustilanteen yhteydessä esitellyt Robert King Hallin, 
Robert B. Textorin ja John D. Montgomeryn kirjoitukset. Joseph C. Trainor palveli lähes 
koko miehityksen ajan CI&E:n koulutusosaston henkilökunnassa miehityksen 
ensimmäisiä kuukausia lukuun ottamatta. Muistelmansa Educational Reform in Occupied 
Japan hän kirjoitti kertomansa mukaan pian miehityksen päättymisen jälkeen, mutta ne 
julkaistiin kolmekymmentä vuotta myöhemmin72. Trainor on muistelmankirjoittajana 
hillitty, mutta lukijalle hänkin antaa muistelmateoksille luonteenomaisen kaikkitietävän 
mutta ulkokohtaisen kuvan miehityksen koulu-uudistuksesta. 

Työkokemuksiaan kentältä sekä miehitystoimien ja koulu-uudistuksen arkea on 
kuvannut Jacob Van Staaveren, joka työskenteli siviiliasiantuntijana Yamanashin 
piirikunnassa vuosina 1946–1948 valvomassa koulu-uudistuksen toteutumista73. Kenraali 
MacArthurin muistelmat74 mahdollistavat näkökulman laajentamisen koulu-uudistuksen 
käynnistämisen osalta, mutta muuten muistelmat vaikenevat yksityiskohdista. 
Japanilaisnäkökulmaa amerikkalaisten läpiviemään koulu-uudistukseen valottavat 
miehitysajan ensimmäisen opetusministerin Maeda Tamonin artikkeli75 ja 

                                                           
71 The Joseph C. Trainor Collection. Hoover Institution Archives, Stanford, California, 1983, on 
Trainorin säilyttämien dokumenttien kokoelma, joista tässä tutkimuksessa käytetään lyhennystä 
Trainor Collection. Niin kutsuttujen Trainorin laatikoiden, joita oli 76 kappaletta, asiakirjat ovat 
mikrofilmattuina Tokiossa Japanin valtiopäivien kirjastossa, ja materiaali käsittää yhteensä 66 
mikrofilmirullaa. Tätä tutkimusta varten luettu vuosien 1945–1947 asiakirjamateriaali on rullilla 2, 
15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32-39, 41, 45-48, 57, 60, 63 ja 64. Koska asiakirjoja tai 
mikrofilmien ruutuja ei ole numeroitu, on lähdeviitteeseen merkitty ainoastaan asiakirjan nimen 
lisäksi kyseisen mikrofilmin numero. 
72 Trainor 1983. 
73 Van Staaveren 1994. 
74 MacArthur 1965. 
75 Maeda 1954. Tässä tutkimuksessa japanilaiset nimet kirjoitetaan japanilaiseen tapaan sukunimi 
ennen etunimeä. Poikkeuksen muodostavat japanilaistutkijat, joiden sukunimi kirjoitetaan etunimen 
jälkeen. 
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miehityskaudella useissa hallituskokoonpanoissa mukana olleen Yoshida Shigerun 
muistelmat76. 

Useissa Yhdysvalloissa 1950-luvulla kirjoitetuissa koulujärjestelmän uudistamista 
koskevissa väitöskirjoissa tulee ilmi omakohtaisia kokemuksia, jotka eivät sellaisenaan 
välttämättä käy ilmi miehityksenaikaisista dokumenteista; näin ollen näihin 
väitöskirjoihin on mahdollista osittain suhtautua lähteenomaisesti. 

Sodanaikaisen tutkimus- ja suunnittelutyön tarkastelemiseen liittyy eräs erityispiirre. 
Japanin koulujärjestelmää koskevia raportteja ja tutkimuksia valmistui vuosien 1942–
1945 välisenä ajanjaksona lukuisia eri suunnitteluyksiköissä. Lisäksi eri yksityishenkilöt 
osallistuivat vihollismaan koulujärjestelmästä syntyvän kuvan muotoutumiseen 
kirjoituksillaan tai muistelmillaan. Tutkijan kannalta ihannetapaus olisi se, että kaiken 
sodanaikaisen materiaalin voisi laittaa kronologiseen järjestykseen, ja ajatella, että kaikki 
kirjoitukset ja niissä välitetyt näkemykset rakentuivat aiemmin esitetylle ajatuksille. Näin 
ei kuitenkaan välttämättä asia ole. On vaikeaa lähteä arvioimaan, että missä tehtyjen tai 
keiden asiantuntijoiden tai aihetta pohdiskelleiden henkilöiden kirjoittamien tutkimusten, 
raporttien tai esimerkiksi muistelmien ääni kuului eniten Yhdysvaltojen Japanin 
koulujärjestelmään kohdistuneen politiikan muotoutumisessa. 

Japanilaisten toimenpiteitä koulujärjestelmänsä uudistamistyössä on tässä 
tutkimuksessa tarkasteltu amerikkalaisten tuottamien tai säilyttämien asiakirjojen 
pohjalta. Tämä merkitsee sitä, että kaikkia miehityksenaikaisia japanilaistoimia 
dokumenteissa on tarkasteltu nimenomaan amerikkalaisten joko miehityshallinnon tai 
ulkoministeriön näkökulmasta, ja käsiteltäviksi olivat pääsääntöisesti päätyneet vain ne 
seikat, joita amerikkalaiset ovat pitäneet huomion arvoisina, tai joihin he ovat 
kohdistaneet toimenpiteitä. Myös lähdekokoelmien toimittajat ovat omalta osaltaan 
osallistuneet japanilaislähteiden julkaisemisen valintaan. Koska suuren osan lähteistä – 
sekä osan myös tutkimuksista – ovat kirjoittaneet miehitystoimissa mukana olleet 
henkilöt, joudutaan lähdekritiikkiä erityisesti suuntaamaan kysymykseen minkä verran 
kirjoituksissa näkyy omien toimien puolusteleminen. Esimerkiksi japanilaisten 
miehityksen koulu-uudistustoimia kohtaan osoittamaan arvosteluun ja vastustukseen sekä 
niiden perusteisiin on vaikea päästä suoraan kiinni amerikkalaislähteiden välityksellä. 

                                                           
76 Yoshida 1961. 



  

1  Vuoden 1947 uudet koululait 

Maaliskuun lopussa 1947 Japanin valtiopäivillä käsiteltiin luonnokset uusista 
koululaeista. Lainsäädännön valmistumisella alkoi olla kiire, sillä Japanin 
miehityshallinnosta vastaavilla viranomaisilla oli tarkoituksena, että uudet koululait 
astuisivat voimaan koulujen ja oppilaitosten uuden lukuvuoden alkaessa huhtikuun 
ensimmäisenä päivänä. Uusilla laeilla oli tarkoitus kumota lopullisesti sota-aikana 
voimassa ollut koululainsäädäntö ja vuodelta 1890 periytynyt japanilaisen 
koulujärjestelmän sydän, keisarillinen koulutusreskripti1. 

Koulutusreskriptin julkaiseminen oli merkinnyt irtiottoa länsimaisten 
koulujärjestelmien ihannoimisesta. Olavi FÄLT on luonnehtinut reskriptiä länsimaiseen 
kulttuuriin suuntautumisen päätepisteeksi ja uudenaikaisen japanilaisen nationalismin 

                                                           
1 ”Know Ye, Our Subjects: Our Imperial Ancestors have founded Our Empire on a basis broad and 
everlasting, and have deeply and firmly implanted virtue; Our subjects ever united in loyalty and 
filial piety have from generation to generation illustrated the beauty thereof. This is the glory of the 
fundamental character of Our Empire, and herein also lies the source of our education. Ye, our 
subjects, be filial to your parents, affectionate to your brothers and sisters; as husbands and wives 
be harmonious, as friends true; bear yourselves in modesty and moderation; extend your 
benevolence to all; pursue learning and cultivate arts, and thereby develop intellectual faculties 
and perfect moral powers; furthermore advance public good and promote common interests; 
always respect the Constitution and observe laws; should emergency arise, offer yourselves 
courageously to the State; and thus guard and maintain the prosperity of Our Imperial Throne 
coeval with heaven and earth. So shall ye not only be our good and faithful subjects but render 
illustrious the best traditions of your forefathers. The way here set forth is indeed the teaching 
bequeathed by Our Imperial Ancestors, to be observed by their descendants and their subjects, 
infallible for all ages and true in all places. It is Our wish to lay it to heart in all reverence, in 
common with you, Our subjects, that we may all attain to the same virtue. The 30th day of the 23rd 
year of Meiji.” Imperial Rescript on Education, 30.10.1890. Civil Affairs Handbook Japan Section 
15: Education. Army Service Forces Manual M354-15, 23.6.1944, s. 29. The Occupation of Japan 
Part I 3-B-21. Tässä tutkimuksessa käytetään alunperin japaninkielisten tekstien niitä 
englanninkielisiä käännöksiä, jotka olivat amerikkalaisten sota-aikaisessa ja miehitysviranomaisten 
sodanjälkeisessä käytössä. 
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perusasiakirjaksi2. Kun Japani ei ollut kyennyt enää 1850-luvun loppupuolella estämään 
länsimaiden lisääntynyttä kiinnostusta keisarikuntaa kohtaan, oli maata alettu tietoisesti 
uudistaa ja länsimaistaa, jotta länsimaiden aiheuttama uhka ja turvallisuusongelma 
voitaisiin torjua. Toisaalta Japanin tavoitteena oli ollut kuroa umpeen länsimaiden 
teollinen ja teknologinen etumatka. Meiji-keisari3 oli nostettu tammikuussa 1868 
valtakunnan johtoon ja kansallisen yhtenäisyyden symboliksi. Feodaaliaikainen ylimystä 
kohtaan osoitettu lojaalisuus ja kuuliaisuus käännettiin kohdistumaan keisariin. 
Uudistusten hengessä lujitettiin käsitystä, että keisarin ja kansan suhde oli erityinen: se 
oli kokutai eli kansallinen olemus. Keisarin asemaa vahvisti yleinen käsitys hänen 
jumalallisesta syntyperästään sekä perinteinen itäaasialainen näkemys keisarin 
auktoriteetista yhteiskuntahierarkian huipulla. Shintolaisuudesta, jumalten tiestä, tuli 
vuoden 1889 perustuslain mukaan käytännössä valtionuskonto. Keisarista, joka 
perinteisesti oli toiminut aurinkokultin ylipappina, tuli näin jumalana kunnioitettu 
henkilö.4 Amerikkalaiset Hugh Keenleyside ja A. F. Thomas kirjoittivat juuri ennen toisen 
maailmansodan puhkeamista, vuonna 1937, Japanin koululaitoksen historiasta 
tutkimuksen, jossa he totesivat, että keisarillinen koulutusreskripti hyväksyttiin vielä 
tuolloinkin koulujärjestelmän periaatteiden julkilausumaksi5. 

Japanin modernisoimisohjelman avaimet lojaalisuuden ja kansallisen yhtenäisyyden 
saavuttamiseksi olivat yhteiskunnan virallisen luokkajaon lakkauttaminen, yleiseen 
asevelvollisuuteen perustuvan modernin ja ajanmukaisesti varustetun armeijan luominen 
sekä koulujärjestelmän uudistaminen. Huhtikuussa 1868 Meiji-keisarin nimissä oli 
annettu viiden artiklan vala6, jonka periaatteille keisarin valta haluttiin vakiinnuttaa. 
Koulutusta pidettiin keskeisimpänä strategiana yhteiskunnan uudistamistyössä, ja se 
haluttiin laajentaa ulottumaan muihinkin yhteiskuntaluokkiin kuin eliittiin. Valan sisältö 
merkitsi irtautumista eristäytymispolitiikasta; tietoa, taitoa ja kokemusta, tai suoranaista 
viisautta ja taitavuutta7, tuli lähteä hakemaan maan maantieteellisten, poliittisten ja 
kulttuuristen rajojen ulkopuolelta maailman kaikkien kansojen keskuudesta 
keisarikunnan johtamiseksi vaurauteen ja kukoistukseen. Tosin sanoen jo Meiji-
                                                           
2 FÄLT 1994, 135. 
3 Japanin historian aikakaudet jaetaan keisarin hallintovuosien mukaan. Meiji-keisarin aika oli 
1868–1912, Taishō-kausi vuosina 1912–1926 ja Shōwa-kausi ajoittui vuosiin 1926–1989. 
Nykyinen Heisei-kausi alkoi vuonna 1989. 
4 FÄLT 1994, 125-129. 
5 Keenleyside – Thomas 1937, 99-101. 
6 ”(I) Deliberative Assemblies shall be established and all measures of government shall be 
decided by public opinion. (II) All classes, high and low, shall unite in vigorously carrying out the 
plan of government. (III) Officials, civil and military, and all common people, as far as possible, be 
allowed to fulfil their just desires, so that there may not be any discontent among them. (IV) 
Uncivilized customs of former times shall be broken through, and everything shall be based upon 
just and equitable principles of nature. (V) Knowledge shall be sought for throughout the world, so 
that the welfare of the Empire may be promoted.” Imperial Oath of Five Articles, 6.4.1868. History 
of the Nonmilitary Activities of the Occupation of Japan. Volume XI – Social, Part A, Education. 
(1945 Through September 1949). GHQ, SCAP, Appendix II. Educational Reform in Japan Part I 2-
B-11. 
7 Alkuperäinen käännös englanniksi oli knowledge, myöhemmin wisdom ja ability. Hall 1949, 220. 
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restauraation alusta lähtien koulutus oli tunnustettu tärkeäksi yhteiskunnalliseksi 
voimaksi, jolla valettiin arvoja ja asenteita samalla kun kansalaisille opetettiin 
modernisoituvassa ja teollistuvassa sekä yhteiskunnassa että työelämässä tarvittavia 
tietoja ja taitoja. 

Vuoden 1872 koululaki, jolla oli säädetty keisarikuntaan voimaan yleinen 
oppivelvollisuus, oli merkinnyt länsimaisten ajatusten läpimurtoa koulutuksessa. Mallit 
Japanin koulujärjestelmän luomiseksi oli haettu valikoiden Yhdysvalloista ja läntisestä 
Euroopasta. Keisarillisen koulutusreskriptin sisältö puolestaan perustui perinteisille 
japanilaisen ajattelun ihanteille eli lojaalisuudelle, ahkeruudelle ja hyveiden 
kunnioitukselle. Keisarikunnan nuorisoa oli koulutusreskriptin julkaisemisesta lähtien 
kasvatettu yksimielisen ja konservatiivisen kansakunnan jäseniksi teroittaen mieliin 
yhteiskunnan arvojärjestyksen ja alamaisuuden velvoitteita. Uutta oli ollut voimakas 
keisarille uskollisuuden korostaminen ja kehotus tarpeen vaatiessa itsensä uhraamiseen 
valtion edun tähden. 

Koulutusreskripti oli koulujärjestelmän ja kansalaisuskollisuuden kulmakivi, mutta 
siitä itsestään oli tullut koulujen pyhä esine yhdessä keisarin kuvan kanssa. Näitä 
kallisarvoisina pidettyjä kansallisia symboleja käsiteltiin juhlavasti ja kunnioittavasti, ja 
niitä säilytettiin kouluissa äkillisiltä onnettomuuksilta suojatuissa pyhäkönomaisissa 
paikoissa. Reskriptin julkaisemisen jälkeen moraaliopetuksesta, joka sisällytettiin 
opetussuunnitelmaan yli oppiainerajojen, tuli oppivelvollisuuskoulujen tärkein 
oppisisältö, kuten Keenleyside ja Thomas jo kirjassaan toisen maailmansodan 
kynnyksellä olivat todenneet.8 

Maaliskuun 29. päivänä 1947 valtiopäivillä hyväksyttiin kouluopetuslaki9, jolla 
määriteltiin kaikkien julkisten ja yksityisten koulutasojen, lastentarhoista yliopistoihin ja 
erityisryhmien erityiskouluihin, opetuksen pääperiaatteet. Kouluopetuslaki pohjautui 
lokakuussa 1946 valtiopäivillä hyväksyttyyn ja marraskuussa julkaistuun uuteen 
perustuslakiin, joka oli säädetty astumaan voimaan toukokuun 3. päivänä 1947. 
Perustuslakiin, jolla määriteltiin kaksikamarisen kansanedustuslaitoksen 
lainsäädäntövalta, hallituksen toimeenpanovalta ja keisarin asema kansakunnan 
symbolina, kirjattiin yleisesti koulutus sekä oikeutena että velvollisuutena, toisin sanoen 
kaikilla kansalaisilla oli oikeus saada kykyjensä mukaista opetusta. Tämän tyttöjen ja 
poikien pakollisen koulutuksen täytyi olla kansalaisille ilmaista. Perustuslailla kiellettiin 
välillisesti koulutukseen liittyen myös lasten hyväksikäyttö työvoimana. Uskonnonvapaus 
määriteltiin koskemaan koulujärjestelmää siten, että valtio pidättäytyi uskonnollisesta 
kasvatuksesta, eikä kenenkään ollut pakko osallistua mihinkään uskonnollisiin 
toimituksiin. Ilman yhteiskunnan julkista valvontaa esimerkiksi uskonnollisten 
yhdyskuntien koulutushankkeita ei perustuslain mukaan tuettu julkisilla varoilla. 
Perustuslailla määriteltiin mielipiteenvapauden ja akateemisen vapauden lisäksi 
kansalaisten yhdenvertaisuus, sekä kiellettiin rotuun, uskontoon, sukupuoleen, 
sosiaaliseen asemaan tai perhetaustaan perustuva syrjintä.10 

                                                           
8 Keenleyside – Thomas 1937, 101. Ks. myös THOMAS 1996, 259-261. 
9 Englanniksi School Education Law. 
10 Constitution of Japan, Articles 14, 19-27, 89. Educational Reform in Japan Part II 1-J-37. 
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Kouluopetuslailla muutettiin Japanin vanha moniraiteinen11 eli monimutkainen, jatko-
opintokelpoisuuden kannalta usein umpikujiin johtanut eri koulu- ja koulutustasoista 
muodostunut koulujärjestelmä yksiraiteiseksi12 koulutustaipaleeksi, jossa kaikille 
pakollisen oppivelvollisuuskoulun muodostivat 6-vuotinen ala-aste ja 3-vuotinen yläaste. 
Yhdeksänvuotista oppivelvollisuuskoulutusta, jonka piirissä olivat kaikki 6-15 -vuotiaat 
lapset, seurasi kolmevuotinen ylempi koulutus. Tämän jälkeen oppilaalla oli 
mahdollisuus jatkaa opintoja nelivuotisessa yliopistokoulutuksessa.13 Tämä muodosti niin 
kutsutun 6-3-3-4 -järjestelmän, joka oli voimassa osassa Yhdysvaltojen osavaltioista. 

Japanilainen moniraiteinen koulujärjestelmä oli syntynyt jo vuoden 1872 koululain ja 
oppivelvollisuuden perustamisen sivutuotteena. Oppivelvollisuuden suorittamista varten 
perustetut koulut eivät olleet korvanneet entisiä korkeakouluopintoihin suuntaavia ala- ja 
keskikouluja, vaan ne olivat muodostaneet rinnakkaiset koulutusraiteet. Vaikka 
koulutasojen ja koulutuslinjojen järjestelmää oli vuosikymmenten kuluessa useaan 
kertaan muutettu, ei rinnakkaisia koulutusraiteita kuitenkaan päädytty poistamaan. 
Koulutus oli vielä sota-aikana kuusivuotisen kansallisen koulutuksen jälkeen vahvasti 
eriyttävää ja karsivaa. Kuuden kouluvuoden jälkeen oppilas saattoi halujensa tai 
vallitsevien olosuhteiden salliessa jatkaa opintojaan kaksi- tai nelivuotisessa 
jatkokoulutuksessa, joka oli karkeasti jakautunut ammatilliseen koulutukseen, tyttöjen 
koulutukseen tai keskikouluihin, joista osalla oppilaista oli mahdollisuus jatkaa yliopisto-
opintoihin saakka. Akateemisen koulutuksen saaneiden määrä oli pysynyt Japanissa 
pienenä14. 

Miksi perinteinen rinnakkaiskoulujärjestelmä täytyi romuttaa Japanista, ja korvata se 
amerikkalaismallisella järjestelmällä – joka itse asiassa oli tuore ajatus vielä 
Yhdysvalloissakin15? Periaatteessa Yhdysvaltojen koulujärjestelmän kehitystä olivat 
haastaneet muutokseen 1890-luvulla samat tekijät kuin Japanissakin eli yhteiskunnan 
nopea teollistuminen ja kaupungistuminen sekä tarve sosiaalistaa kansalaiset yhteisen 
isänmaan käsitykseen. Mutta lähtötilanne mantereenlaajuisessa maassa oli erilainen kuin 
pienessä Japanissa. Amerikkalaisen koulujärjestelmän täytyi vastata laajan siirtolaisuuden 
mukanaan tuomaan tehtävään. Koulujen tehtävä oli amerikkalaistaa yhteisiin arvoihin ja 
normeihin eri kulttuureista sekä etnisistä ja uskonnollisista ryhmistä tulevia kansalaisia.16 

Käytännössä uusi järjestelmä merkitsi oppivelvollisuuden laajentamista. Samalla 
uudistus lyhensi ammatillisen koulutuksen ja akateemisten tutkintojen suorittamisen 
pituutta. Vuonna 1941 Japanissa oli päätetty pidentää oppivelvollisuuden kestoa kuudesta 
vuodesta kahdeksaan vuoteen, mutta koulujärjestelmä oli joutunut mukautumaan Japanin 
laajentumispolitiikan ja sotatalouden puristuksissa taloudellisten resurssien 
                                                           
11 Organization of the Japanese School System (1945). Education in Japan, 15.2.1946. GHQ, 
SCAP, CI&E. Educational Reform in Japan Part I 2-B-2. Myös Organization of the Japanese 
Schools System. Educational Reform in Japan Part II 1-I-113. Ks. Liite 1 Japanin koulujärjestelmä 
vuonna 1945. 
12 Liite 2 Japanin uudistettu koulujärjestelmä. 
13 School Education Law, 29.3.1947. Education in the New Japan, Vol. II Appendix. GHQ, SCAP, 
CI&E, Education Division, Tokyo 1948, s. 112-130. Educational Reform in Japan Part I 2-B-4. 
14 PASSIN 1982, 104, 108. 
15 FIELD 1997, 137; TENT 1982, 5-6. Myös Hall 1975, 117-118. 
16 FIELD 1997, 141-142; SPRING 1978, 9-11. 
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kutistumiseen, minkä takia 6-vuotista alakoulua seuranneet kaksi lisäluokkaa jäivät 
oppilaille vapaaehtoisesti suoritettaviksi.17 Käytännössä lisäluokkien suorittaminen sota-
aikana ei ollut saanut suurta suosiota. Nuorisoa oli mobilisoitu palvelemaan kansakunnan 
varustautumista ja paikkaamaan rintamapalveluksen aiheuttamaan työvoimapulaa18. Sota 
oli estänyt oppivelvollisuuskoulutuksen laajentamisen, mutta taloudellinen tilanne 
kukistetussa ja sodan runtelemassa Japanissa ei ollut erityisen otollinen pakollisen 
koulutuksen lisäämiseen. 

Oppivelvollisuuskoulun tavoitteena oli kouluopetuslain mukaan vaalia oppilaissa 
oikean ymmärryksen sekä yhteistyön, itsenäisyyden ja kansainvälisen yhteistoiminnan 
henkeä lapsen omassa sosiaalisessa viitekehyksessä sekä koulussa että koulun 
ulkopuolella. Lain mukaan oppilaille piti opettaa arkielämässä vaadittuja tietoja ja taitoja, 
kuten japanin kielen virheetöntä ilmaisua, matematiikkaa ja luonnonilmiöiden 
havainnointia tieteellisellä tavalla. Sielun ja ruumiin tasapainoista kehitystä silmällä 
pitäen koulun tuli opettaa taitoja, joita tarvittiin terveeseen, turvalliseen ja onnelliseen 
elämään, sekä elämän rikkaaksi ja valoisaksi tekevää musiikkia, kuvaamataiteita ja 
kirjallisuutta. Yläasteella opetuksen painopiste edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi oli 
yksilön kehityksen tukemisessa yhteiskunnan ja valtion jäseneksi kasvamisessa sekä 
kyvyssä tehdä valintoja tulevaisuutta ja ammatin hankkimista varten.19 Uudenlaisella 
yksilöllisyyttä ja yksilön yhteiskunnallisia oikeuksia korostavalla koulutusajattelulla 
tehtiin selkeä ero koulutusreskriptin keisarikeskeisyyttä vaalineisiin arvoihin. 

Koulujärjestelmän hallinto oli tietoisesti keskitetty jo länsimaisiin esikuviin 
perustuvan koulujärjestelmän muovausvaiheessa. Tammikuussa 1871 oli perustettu 
opetusministeriö, ja sen valtaa oli lisätty asteittain. Koko valtakunnan kouluhallinto 
sentralisoitiin tiukasti opetusministeriön alaisuuteen. Oppikirjat – ja niiden kautta 
kouluopetus – päätyivät tarkan valvonnan kohteiksi. Kesällä 1880 opetusministeriö oli 
alkanut tarkastaa keisarikunnassa käytössä olevia oppikirjoja, ja käytännössä ministeriö 
yksin vastasi koulujen oppimateriaalien tuottamisesta ja kouluissa annetun opetuksen 
valvonnasta. Oppimateriaalit ja opetussuunnitelmat olivat olleet täsmälleen samat koko 
keisarikunnan koululaitoksessa. Käytännössä tämä oli merkinnyt jopa sitä, että tiettynä 
päivänä kaikissa Japanin kouluissa opetettiin ennalta määrätyt asiat täsmälleen 
samanlaisin opetusmenetelmin kuin opettajien saamat opetusministeriön ohjeet 
velvoittivat. Moraaliopetus eli shushin ja kansallisen hengen korostus lonkeroituivat 
historian ja maantiedon opetukseen, mutta yhtäläisesti myös matematiikan, 
                                                           
17 JAPAN’S MODERN 1980, 200, 411-412. 
18 Civil Affairs Handbook Japan Section 16: Public Welfare. Army Service Forces Manual M354-
16. Headquarters, Army Service Forces, 29.7.1944, s. 97. The Occupation of Japan Part I 3-B-22; 
Civil Affairs Handbook Japan Section 9: Labor. Army Service Forces Manual M354-9. 
Headquarters, Army Service Forces, 10.7.1944, s. 20-22. The Occupation of Japan Part I 3-B-15. 
Japanin koululaitoksen historian mukaan sodan aikana oppivelvollisuuden suorittamiseen osallistui 
yli 99,7 % kouluikäisistä. Tilaston luotettavuus riippuu täysin siitä, miten koulutyössä mukanaolo 
mitattiin. Opiskelijoita käytettiin tehdastyössä, ja vuosien 1943–1944 aikana perustettiin jopa 
koulutehtaita. Kirjassa ei kerrota minkä ikäisiä koululaisia nämä toimet koskivat. JAPAN’S 
MODERN 1980, 201, 464. 
19 School Education Law, 29.3.1947. Education in the New Japan, Vol. II Appendix. GHQ, SCAP, 
CI&E, Education Division, Tokyo 1948, s. 112-130. Educational Reform in Japan Part I 2-B-4. 
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kielenopetuksen ja musiikin oppitunneille sekä koululiikuntaan. Opettajat nimettiin 
valtion palvelijoiksi, ja heidän osallistumisensa poliittiseen toimintaan kiellettiin. 
Erityisesti alakoulujen opettajat miellettiin valtion palvelijoiksi ammattihenkilön 
asemesta, ja alhaista statusta seurasivat matalat palkat sekä pakko hyväksyä myös naiset 
opettajiksi, koska opettajiksi haluavia miehiä ei ollut riittävästi.20 Koulujen ja opetustyön 
valvonta sekä mallikansalaisena palvelemisen paine johtivat vähitellen siihen, että 
opettajista tuli arkoja tuomaan omia oppisisältöjen painotuksia tai opetusmateriaaleja 
luokkahuoneisiin. 

Sodanjälkeinen uusi kouluopetuslaki siirsi vastuun oppivelvollisuuskoulujen 
opetussuunnitelmien sisällöistä päättämisestä ja oppikirjojen tuottamisesta niin 
kutsutuille asiantunteville, mutta laissa tarkemmin määrittelemättömille viranomaisille. 
Opettajat saivat oikeuden uuden lain myötä tuoda luokkahuoneisiin opetustyönsä tueksi 
muitakin opetusmateriaaleja, mikäli ne vain olivat hyviä ja sopivia.21 Opettajien 
sopeutumisaika uudenlaiseen, ohjeista vapaampaan opetus- ja kasvatuskulttuuriin oli vain 
muutama päivä. Toisaalta opettajat olivat jo kohdanneet työssään sodan päättymisen sekä 
miehityksen alkamisen ja uuden koululainsäädännön valmistumisen välisen ajanjakson 
murroksissa perinpohjaisia sisällöllisiä ja käytännöllisiä mullistuksia. 

Kouluopetuslaki ei kuitenkaan kokonaan romuttanut koulujärjestelmän osana 
vaikuttanutta valvontakulttuuria. Koulunjohtajaksi tai opettajiksi, joita lain mukaan täytyi 
olla riittävä määrä, ei enää kelpuutettu epäpäteviksi eikä luonteeltaan tai käytökseltään 
huonoiksi havaittuja henkilöitä. Opettajien tehtävänä oli valvoa oppilaitaan ja 
kasvatuksen nimissä tarpeen vaatiessa rangaista heitä. Ruumiillinen rangaistus kuitenkin 
kiellettiin. Koulujen valvonnan ääripäätä edusti koulun sulkemisen uhka; mikäli ilmeni 
tapauksia, joissa voimassa olevia lakeja ja säädöksiä tahallisesti rikottiin, saattoivat 
viranomaiset sulkea koulun ja rangaista koulun johtoa vankeus- tai sakkorangaistuksella. 
Kouluissa saatiin järjestää lääkärintarkastuksia, ja kouluun pääsy saatettiin lain mukaan 
estää tarttuvaa tautia sairastavalta tai huonokäytöksiseltä koululaiselta.22 

Vaikka perustuslain mukaan lasten hyväksikäyttö työvoimana kiellettiin, saattoi 
kouluopetuslain hengen mukaan lapsia palkata työvoimaksi, kunhan heidän 
oppivelvollisuutensa suorittaminen ei vaarantunut työn tekemisen takia. Lisäksi uudessa 
laissa määriteltiin, että koulut saattoivat periä lukukausimaksuja, mutta julkisten koulujen 
täytyi olla ilmaisia oppilaille.23 

Uudistettava koululainsäädäntö sai jatkoa maaliskuun viimeisenä päivänä 1947, jolloin 
koulutuksen peruslaki24 hyväksyttiin valtiopäivien käsittelyssä. Uudella lailla, joka astui 
voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen, tarkennettiin koulutuksen päämääriä ja 
toistettiin koulutuksen näkökulmasta jo perustuslaissa ja kouluopetuslaissa ilmaistuja 
kansalaisten oikeuksia. Teruhisa HORIO on luonnehtinut koulutuksen peruslain 
                                                           
20 PASSIN 1982, 149, 154; NEWELL 1997, 24-25; RODEN 1983, 471. 
21 School Education Law, 29.3.1947. Education in the New Japan, Vol. II Appendix. GHQ, SCAP, 
CI&E, Education Division, Tokyo 1948, s. 112-130. Educational Reform in Japan Part I 2-B-4. 
22 School Education Law, 29.3.1947. Education in the New Japan, Vol. II Appendix. GHQ, SCAP, 
CI&E, Education Division, Tokyo 1948, s. 112-130. Educational Reform in Japan Part I 2-B-4. 
23 School Education Law, 29.3.1947. Education in the New Japan, Vol. II Appendix. GHQ, SCAP, 
CI&E, Education Division, Tokyo 1948, s. 112-130. Educational Reform in Japan Part I 2-B-4. 
24 Englanniksi Fundamental Law of Education. 
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merkitystä toteamalla, että kyseessä oli täysin uudentyyppinen laki, joka määritteli 
kokonaan uudet arvot koulutukseen ja muotoili pääpiirteet ja suunnan tuleville koulutusta 
sääteleville laeille25. Pakollisen ja ilmaisen oppivelvollisuuden kerrottiin kestävän 
yhdeksän vuotta, ja koulutuksen tavoitteeksi kirjattiin totuuden ja oikeudenmukaisuuden 
rakastaminen, yksilön arvon kunnioittaminen ja syvän vastuuntunnon kehittyminen, joita 
rauhanomaisen yhteiskunnan rakentajat tarvitsivat. Jokaisella oli oikeus saada kykyjensä 
mukaista koulutusta, eikä ketään saanut syrjiä rodun, uskonnon, sukupuolen, sosiaalisen 
ja taloudellisen aseman tai perhetaustan takia, mikä oli jo määritelty 
kouluopetuslaissakin. Selvää muutosta aiempaan lainsäädäntöön edusti vaatimus, että 
naisten ja miesten täytyi kunnioittaa toisiaan ja tehdä yhteistyötä toistensa kanssa: tämän 
takia opetuksessa täytyi hyväksyä sukupuolten yhteisopetus.26 Perinteisesti japanilainen 
koululaitos oli opettanut tyttö- ja poikaoppilaat erillään toisistaan alakoulun 
ensimmäisten luokkien jälkeen, ja tyttöjen etenemismahdollisuudet koulutiellä olivat 
olleet vieläkin pienemmät kuin poikien. Tyttöjen koulutusta oli jopa vastustettu 
oppivelvollisuuden varhaisvaiheen aikana, koska pelättiin, että opillinen sivistys olisi 
voinut pilata naisen luontaisen roolin vaimona ja äitinä27. Toisaalta niissäkään maissa, 
joista japanilaiset olivat hakeneet esikuvia koulujärjestelmänsä kehittämiselle, ei 
sukupuolten välinen tasa-arvo ollut toteutunut koulutuksessa. Tytöt ja pojat kuitenkin 
määrättiin lailla yhteisopetukseen, vaikka ajatus ei ollut kuulunut japanilaiseen 
kulttuuriin28, eikä sitä katsottu suosiolla kaikissa länsimaissakaan. 

Opettajat koulutuksen peruslaki määritteli koko yhteisön palvelijoiksi, joiden täytyi 
olla tietoisia tehtävästään, jota heidän kuului innolla hoitaa. Tämän takia opettajien 
asemaa lain mukaan täytyi kunnioittaa, ja heidän oikeudenmukainen ja asianmukainen 
kohtelunsa piti turvata.29 Varhaisemman lainsäädännön mukaan opettajat olivat olleet 
valtion palvelijoita. Sodan aikana opettajiin oli kohdistettu yhteiskunnan taholta suuria 
odotuksia. Tunnollisesti opettajat olivat teroittaneet lasten mieliin isänmaan palvelemisen 
ja uhrautumisen hyveitä.30 Sodan takia koulujärjestelmän normaali toiminta oli 
haavoittunut. Opettajista oli pulaa, ja kesäkuussa 1944 hallitus oli päättänyt aloittaa 3.-6. 
-luokkalaisten koululaisten evakuoimisen suurimmista kaupungeista turvallisemmille 
alueille sukulaisten huomaan tai evakuointikeskuksiin. Maaliskuussa 1945 
evakuointimääräykset ulotettiin koskemaan myös kahden alimman vuosiluokan oppilaita. 
Evakuointikeskuksia oli yhteensä 7 000, joina toimi esimerkiksi majataloja ja 
                                                           
25 HORIO 1990, 109-111. 
26 Fundamental Law of Education, 31.3.1947. Education in the New Japan, Vol. II Appendix. 
GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, Tokyo 1948, s. 109-111. Educational Reform in Japan 
Part I 2-B-4. 
27 ROSE 1992, 55; NEWELL 1997, 18; PASSIN 1982, 71. 
28 Women’s education (prior to 15 August 1945) Part I, s. 4. Educational Reform in Japan Part II 1-
K-178; Women’s education (since 15.8.1945) Part II, s. 1. Educational Reform in Japan Part II 1-
K-179. 
29 Fundamental Law of Education, 31.3.1947. Education in the New Japan, Vol. II Appendix. 
GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, Tokyo 1948, s. 109-111. Educational Reform in Japan 
Part I 2-B-4. 
30 National Elementary School Regulations, General Regulations and Organization, Order No. 4, 
14.3.1941. Educational Reform in Japan Part II 1-M-88. 
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temppeleitä, joihin oli majoitettuina noin 360 000 koululaista.31 Opettajat olivat 
osallistuneet määräysten mukaan kansallisten arvojen indoktrinointiin, eikä 
vastaanhangoittelua esimerkkikansalaisina toimineilta ollut sallittu. Sota ja työelämän 
paineet olivat aiheuttaneet pulan pätevistä opettajista, jolloin sijaisiksi oli kelpuutettu 
nopeasti poikkeuskoulutettuja nuoria naisia sekä palveluksesta vetäytyneitä upseereita. 
Tilanne opetushenkilökunnan arvostuksen suhteen oli niin äärimmilleen kärjistynyt, että 
opettajien asiallisesta kohtelusta täytyi säätää lailla. Toisaalta lailla säädetty 
erityishuomio selittyy sillä, että opettajat olivat avainasemassa uudistetun koulutuksen 
toteuttamisen onnistumisessa. 

Koulutuksen peruslain mukaan kouluissa ei saanut harjoittaa puoluepolitiikkaa, mutta 
opetuksessa täytyi antaa eväitä kansalaisten poliittiseen tietämykseen. Sekä uskonnon 
asemaa yhteiskunnallisessa elämässä että uskonnollisen suvaitsevaisuuden asennetta 
täytyi lain mukaan pitää arvossa, mutta julkisten koulujen tuli pidättäytyä uskonnollisesta 
kasvatuksesta. Koulujen laaja-alaisen kasvatustehtävän tukemiseksi piti perustaa 
kirjastoja, museoita sekä muita julkisia tiloja kansalaistoimintaa varten.32 

Opetusministeri muistutti antaessaan koulutuksen peruslain direktiiviksi kouluille, että 
koulutus piti järjestää kasvatuksen päämääriä korostaen; tavoitteina olivat luonteen 
täydellistyminen ja totuuden kunnioitus. Nämä päämäärät olivat opetusministerin mukaan 
usein unohtuneet japanilaisesta koulutuksesta. Jotta japanilaiset voisivat irrottautua 
entisistä virheistään, täytyi uuden Japanin rakentamiseksi kiireellisesti juurruttaa 
uudenlainen koulutusajattelu, jota kouluopetuslaki ja koulutuksen peruslaki edustivat. 
Opetusministeri siirsi vastuun uusien lakienmukaisen opetuksen käynnistymisestä ja 
käytännön toimivuudesta opettajille. Opettajien piti käsittää vastuunsa koko kansakuntaa 
kohtaan ja heidän täytyi tehdä kaikkensa velvollisuuksiensa toteuttamiseksi.33 

Uuden lukuvuoden alkaessa keväällä 1947 Japanin koulujärjestelmä oli jälleen kerran 
uudessa tilanteessa. Koulujärjestelmää, joka oli perustunut kansalaisten velvollisuuteen 
palvella keisaria ja keisarikuntaa, oli ravistellut ensiksikin maan kukistuminen sodassa ja 
sen ajautuminen entisen vihollisen miehittämäksi, ja toiseksi keisarin ilmoitus 
ihmisyydestään sekä uudistetusta kansan ja hallitsijan suhteen perustasta uudenvuoden 
puheessaan tammikuun 1. päivänä 194634. Koulujärjestelmän oli mukauduttava nopeasti 
lain muodon saaneisiin miehitysajan vaatimuksiin. Opettajille annettiin tehtäväksi 
kansakunnan virheiden oikaiseminen, mikä merkitsi kovaa taakkaa kannettavaksi. Miten 
tähän oli tultu?  

Amerikkalaisnäkemyksen mukaan tietoisesti luotu ja valikoituja länsimaisia 
vaikutteita hyväksikäyttänyt japanilainen koulujärjestelmä oli vakavasti harhautunut 
kasvatus- ja koulutustehtävässään, minkä takia sen toimintatavat ja päämäärät oli täytynyt 
uudistaa perinpohjaisesti. Keväällä 1948 julkaistun liittoutuneiden päämajan koulu-
                                                           
31 JAPAN’S MODERN 1980, 206. 
32 Fundamental Law of Education, 31.3.1947. Education in the New Japan, Vol. II Appendix. 
GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, Tokyo 1948, s. 109-111. Educational Reform in Japan 
Part I 2-B-4. 
33 Concerning Fundamental Law of Education, Minister of Education, Kunrei No. 4, 3.5.1947. 
Education in the New Japan, Vol. II Appendix. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, Tokyo 
1948, s. 207-208. Educational Reform in Japan Part I 2-B-4. 
34 Imperial Rescript on Reconstruction. 1.1.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-M-101. 
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uudistuksen edistymisen esittelykirjan mukaan Japanin vanhaan koulujärjestelmään oli 
sisältynyt neljä rakenteellista epäkohtaa. Ensiksikin se oli syrjinyt suurinta osaa lapsista 
taloudellisten ja sosiaalisten seikkojen perusteella, ja toiseksi koulujärjestelmän sisällä oli 
ollut sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Kolmanneksi oppivelvollisuuskoulu ei ollut 
onnistunut aktivoimaan kaikkia yhteiskuntaluokkia toimimaan yhteiskuntaelämässä, ja 
lisäksi eräät koulutuslinjat olivat johtaneet jatko-opintojen kannalta umpikujiin.35 On 
totta, että miehityshallinnon koulu-uudistuksen tarkoitus oli ollut korjata nämä 
amerikkalaisten yhteiskunnallisina ongelmina pitämät seikat Japanin koulujärjestelmästä, 
mutta uudistuspolitiikan tavoitteet olivat laajemmat. Japanilaisten aggressiivinen 
ulkopolitiikka oli törmännyt Yhdysvaltojen etuihin, minkä takia japanilaisten 
uudelleenkouluttaminen kansakuntana nousi amerikkalaisten tavoitteeksi. Lainsäädäntö 
oli luonnollisesti valtiopäivillä japanilaisten itsensä hyväksymä, mutta koulu-
uudistuspolitiikkaan oli jäänyt selväpiirteinen miehittäjien kädenjälki. 

Opettajien toimintaan oli jo ennen uutta lainsäädäntöä kohdistunut sekä japanilaisen 
yhteiskunnan että miehityshallinnon taholta odotuksia. Opettajien koulutuksen keskeisin 
painotus sodan aikana oli ollut Japanin kansallisen erityisyyden korostaminen36. Jo sota-
aikana opettajat olivat joutuneet tekemään vaativaa työtään suurten vastoinkäymisten 
keskellä, mutta Japanin kukistuminen muutti tilannetta vielä entisestäänkin. Opettajaksi 
haluavien määrä romahti, ja vielä lukuvuonna 1947–1948 opettajina toimineista 40 % oli 
epäpäteviä37. Opettajat ensiksikin indoktrinoijina ja toiseksi yhteiskunnan 
demokratisoijina olivat vääjäämättä joutuneet suurten odotusten polttopisteeseen. 

Uusien koululakien syntyyn johtanut reformiprosessi on mielenkiintoinen 
tarkastelukohde. Aikataulu oli ollut nopea, sillä Japanin antautumisesta ja miehityksen 
alkamisesta uusien koululakien hyväksymiseen oli kulunut vain vuosi ja seitsemän 
kuukautta. Kiivastahtisen toiminnan mahdollisti se, että amerikkalaisilla oli jo valmiit, 
sota-aikana muotoutuneet näkemykset Japanin koulujärjestelmästä ja suunnitelmat siihen 
kohdistettavista muutosvaatimuksista. Toimintamenetelmät kypsyivät uudistustyön 
edetessä sodanaikaisen valmistautumisen pohjalta. 

Koska Japanin miehityksessä oli kuitenkin kyse, ainakin periaatteessa, liittoutuneiden 
yhteisestä operaatiosta, myös muiden sodan voittajavaltioiden edustajat olivat halunneet 
tuoda esille näkemyksensä koulujärjestelmän uudistamisesta. Miehitystä valvovalta 
liittoutuneiden Kaukoidän komissiolta oli ehtinyt valmistua direktiivi miehitysjoukkojen 
ylipäällikölle Japanin koulujärjestelmän uudistamisesta maaliskuun 1947 lopulla, 
tarkemmin sanottuna 27. päivänä maaliskuuta, vain pientä hetkeä ennen koululakien 
sisältöjen lukkoon lyömistä. Direktiivin merkitys jäi kuitenkin vaatimattomaksi. 

Sodanaikana Yhdysvalloissa poliittisten päättäjien, sodanjohdon ja 
tiedusteluorganisaatioiden mielenkiinto oli kohdistunut vihollisen taistelutahdon 
murtamiseen ja sodan voittamiseen tähtäävien kysymysten käsittelyn ohessa 
vihollismaidensa koulujärjestelmiin. Heränneen kiinnostuksen, tehtyjen suunnitelmien ja 
                                                           
35 Education in the New Japan, Vol. I. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, Tokyo 1948, s. 
161. Educational Reform in Japan Part I 2-B-4. 
36 Normal School Regulations , 8.3.1943. Educational Reform in Japan Part II 1-M-100. 
37 Rehtoreiden suhteen tilanne oli vieläkin lohduttomampi. Japanin 37 193:sta koulunjohtajasta vain 
1196 oli päteviä tehtäväänsä. Shortage of Qualified Educational Personnel. GHQ, SCAP, CI&E, 
28.6.1949. Educational Reform in Japan Part II 2-A-10. 
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miehitystoimenpiteiden seurauksena saivat muotonsa Japanin vuoden 1947 koululait. 
Miten kaiken kaikkiaan vuoden 1947 huhtikuun alun tilanteeseen oli tultu? 



2  Vihollinen tutummaksi koulujärjestelmän kautta 

2.1  Suunnittelutyö aloitetaan heti sodan puhjettua 

Yhdysvaltojen ja Japanin poliittisten ja taloudellisten etujen ristiriitojen kärjistyminen 
Tyynen valtameren alueella ei ollut vältettävissä loputtomiin. Japanin armeija oli etsinyt 
mahdollisuuksia parantaa strategisia asemiaan samalla kun keisarikunnan teollisuus oli 
hakenut lisää mahdollisuuksia Kaakkois-Aasian taloudellisten resurssien 
hyödyntämiseen. Tyynenmeren sota laajeni, kun japanilaiset iskivät Yhdysvaltojen Pearl 
Harborin sotilastukikohtaan Havaijilla 7. joulukuuta 1941 ilman sodanjulistusta. 
Seuraavana päivänä Yhdysvallat julisti sodan Japanille. Yhdysvaltojen Tyynenmeren 
laivastolle aiheutettua huomattavaa vahinkoa japanilaiset eivät hyödyntäneet lähtemällä 
miehittämään Havaijia, vaan hyökkäys käännettiin Hongkongiin, Malajille, Filippiineille 
ja Intiaan. Syksyllä 1939 Euroopassa alkanut sota oli osaltaan lisännyt jännitettä  Japanin 
ja Yhdysvaltojen suhteisiin, koska Yhdysvallat tuki Japanin liittolaista Saksaa vastaan 
sotaa käyviä Isoa-Britanniaa ja Neuvostoliittoa. Yhdysvallat tuki myös Kiinassa Jiang 
Jieshia taistelussa japanilaisia ja Maon kommunisteja vastaan. Ranskan kukistuttua 
Japani oli valloittanut osia Ranskan Indokiinasta kesällä 1941. Kesän ja syksyn 1941 
aikana Yhdysvaltojen hallitus katkaisi raaka-ainetoimitukset Japaniin, ja japanilaisten 
luottoja alettiin jäädyttää yrityksenä saada japanilaiset vetäytymään valtaamiltaan alueilta 
Kiinasta ja Indokiinasta. 

Pearl Harborin hyökkäyksen jälkeen japanilaiset etenivät kiivaasti Kaakkois-Aasiassa 
ja Itä-Intiassa liittäen laajat alueet ja kipeästi välttämättömiä öljykenttiä sekä boksiitti-, 
tina- ja raakakumiesiintymiä Suur-Japaniin. Seuraavaan kevääseen mennessä he olivat 
ottaneet haltuunsa brittien ja alankomaalaisten siirtomaa-alueita siten, että koko Taka-
Intia, Indonesia ja Filippiinit olivat japanilaisten vallassa. Japanilaisten valloitukset 
Tyynellä valtamerellä katkaisivat alueen eurooppalaisen kolonialismin kauden. Midwayn 
taistelu kesäkuussa 1942 oli Tyynenmeren taisteluiden ensimmäinen takaisku 
japanilaisille; amerikkalaiset estivät saaren päätymisen japanilaisten lentotukikohdaksi ja 
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jalansijaksi invaasioon Havaijille, ja japanilaisten oli siirryttävä hyökkäyksestä 
puolustuskannalle.1 

Syksyllä 1942 Yhdysvallat Neuvostoliiton ja Ison-Britannian painostuksesta tuli 
mukaan sotaan Pohjois-Afrikassa ja Euroopassa, ja liittoutuneet haavoittivat 
kohtalokkaasti Saksan ja sen liittolaisten valloitussuunnitelmaa. Saksalainen armeija 
lyötiin Stalingradin taistelussa helmikuussa 1943; Japanin liittolaiselta Saksalta jäivät 
valloittamatta Neuvostoliiton suunnattomat luonnonvarat öljykenttineen. 

Sodan kahden viimeisen vuoden ajan liittoutuneet työnsivät akselivaltoja niiden 
valloittamilta alueilta sekä Aasiassa että Euroopassa. Saksan antauduttua toukokuussa 
1945 liittoutuneiden tärkeimmäksi tavoitteeksi jäi Japanin kukistaminen. Keisarikunnan 
voimavarat eivät riittäneet amerikkalaisten etenemisen estämiseen. 

Heti kun Saksa oli hyökännyt Puolaan syksyllä 1939, ja Iso-Britannia ja Ranska olivat 
julistaneet sodan Saksalle, Yhdysvaltojen ulkoministeriö aloitti suunnittelutyön 
sodanjälkeisen maailman luomiseksi. Suunnitteluohjelmat käynnistettiin viipymättä - 
huolimatta siitä, pysyttelisikö Yhdysvallat sotatoimien ulkopuolella tai liittyisikö se 
sotaan mukaan. Päämääränä oli suunnitella sellainen historiasta oppia ottava 
rauhanjärjestely- ja jälleenrakennusohjelma, joka ei toistaisi ensimmäisen maailman-
sodan jälkeisiä virheitä. Yhdysvaltojen hallitus oli lähtenyt Versaillesin 
rauhanneuvotteluihin lähes valmistautumattomana, eikä esimerkiksi sotasyyllisen Saksan 
uudelleenaseistautumista ollut onnistuttu tehokkaasti estämään.2 Vahingon kertaalleen 
tapahduttua Yhdysvaltojen ulkoministeriö halusi varmistaa, että sen tarkan valvonnan 
alaisuudessa amerikkalaisten turvallisuus ja kansalliset edut globaalisena suurvaltana 
tunnustettaisiin seuraavan rauhanteon yhteydessä3. Rauhanajan maailman valmistelutyön 
painopiste oli Euroopan asioiden järjestelyssä4. Aasiassakin Yhdysvaltojen kiinnostus 
kohdistui ensisijaisesti Kiinaan.5 Presidentti Rooseveltin tuella ulkoministeriö perusti 
useita salaisia neuvoa-antavia ryhmiä, mutta koska ulkoministeriöltä puuttui oma 
tiedusteluyksikkö, ylläpidettiin puolivirallista neuvotteluyhteyttä eräisiin yksityisiin 
organisaatioihin.6  

Yhdysvalloissa suunnitelmat rauhan palauttamiseksi alkoivat jo ennen maan 
liittymistä sotaan. Tammikuussa 1940 perustettiin ulkoministeri Cordell Hullin 
alaisuuteen neuvoa-antava komitea Advisory Committee on Problems of Foreign 
Relations, ja helmikuussa 1941 luotiin ensimmäinen päätoiminen tutkimusyksikkö 
Division of Special Research analysoimaan ja arvioimaan ajankohtaisia kansainvälisiä 
kehityslinjoja Yhdysvaltojen ulkopolitiikan muotoilemisen avuksi. Ulkoministeriö pyrki 
olemaan sodanaikaisen rauhanpalauttamiseen tähtäävän suunnittelutyön aloittaja ja 
keskus.7 Armeija, laivasto ja ulkoasiainhallinto kouluttivat jonkin verran japanin kielen 

                                                           
1 LAFEBER 1997, 223-231. 
2 WARD 1987, 1-2. 
3 MAYO 1984, 3, 6. 
4 Borton 1967, 4. 
5 PERRY 1980, 21-22; LAFEBER 1997, 231. 
6 Organisaatioita, joihin pidettiin yhteyttä, olivat esimerkiksi Council on the Foreign Relations ja 
American Council of the Institute of Pacific Relations. MAYO 1984, 7. 
7 MAYO 1984, 6-7. 



 44

taitoista miehistöä, mutta Edwin REISCHAUERIN8 mukaan parempi valmistautuminen 
Japani-tuntemukseen ja Tyynen valtameren alueen tapahtumiin ei välttämättä olisi estänyt 
sotaa, mutta ennakkovalmistelut olisivat saattaneet viivästyttää taisteluiden puhkeamista 
tai ainakin lieventää niiden syttymisvaiheesta Yhdysvalloille aiheutuneita tappiota.9 
Yhdysvallat oli ainoa suurvalta, jossa ei ollut virastoa, jonka vastuulla olisi ollut 
keskitetysti kerätä, arvioida ja jakaa ulkomaita koskevia tietoja, ja Washingtonissa 
tunnettiin levottomuutta Yhdysvaltojen valmistautumisen asteesta.10 Aloite tutkimus- ja 
tiedustelutoiminnan perustamisesta siirtyi presidentille. Toukokuussa William Joseph 
Donovan, joka oli toiminut presidentti Rooseveltin lähettiläänä Välimeren alueella 
vuosina 1940–1941, luonnosteli suunnitelman Yhdysvaltojen tiedusteluorganisaation 
perustamisesta. Jo kesäkuussa Roosevelt nimitti Donovanin koordinoimaan koko 
amerikkalaistiedustelun kenttää; Donovan oli toimistaan vastuussa yksin presidentille, 
joka puolestaan lupasi hankkeelle ei-julkista rahoitusta. Heinäkuussa presidentti 
allekirjoitti käskyn Coordinator of Information -järjestön perustamisesta. Sen 
alkuperäisenä tehtävänä oli kerätä ja analysoida vieraita valtioita koskevia tietoja, johtaa 
propagandatyötä sekä osallistua epätavanomaiseen sodankäyntiin armeijan tuella. 
Vieraita valtioita koskevia sotilaallisia, taloudellisia ja poliittisia tietoja kerättiin 
tavanomaisen tiedustelutoiminnan menetelmin käytettävissä olleita julkisia tietolähteitä 
hyväksikäyttäen, mutta myös asiamiesten tai teknisten laitteiden avulla salaisen 
tiedustelutoiminnan eli vakoilun menetelmin, jotka valtioon itseensä kohdistettuna 
katsottiin rikolliseksi. Epäortodoksisella sodankäynnillä tarkoitettiin esimerkiksi 
sabotaaseja, sissitoimintaa sekä taistelutahdon murtamistoimenpiteitä. Loppukesästä 
Coordinator of Informationin yhteyteen perustettiin Foreign Information Service, joka 
pyrki johtamaan merentakaisten alueiden propagandaohjelmia aina kesäkuuhun 1942 
saakka. Propagandaohjelmat määriteltiin tarkoittamaan vihollisen voitontahdon ja 
taistelukyvyn tuhoamista sekä amerikkalaisen yhteiskunnan demokratiakäsityksen ja 
Yhdysvaltojen tuotannon ja sotaponnisteluiden sekä ulkopolitiikan tunnetuksi tekemistä 
joukkotiedotus- ja ajanvietevälineitä käyttäen.11 

Donovanin viraston perustamista ei vastaanotettu ilolla armeijan ja G-2:n eikä 
laivaston ja sen sotilastiedustelusta vastaavan Office of Naval Intelligencen parissa. 
Kermit ROOSEVELTIN kirjoittaman sodanaikaisen tiedustelutoiminnan historian 
mukaan uuden viraston suhteet armeijaan ja laivastoon alkoivat parantua jo ennen Pearl 
Harborin tapahtumia, mutta sama ei koskenut asevoimien suhtautumista Foreign 
Information Serviceen12. WARNER puolestaan on esittänyt, että vakoilusta tuli osa 
Donovanin viraston toimintaa nimenomaan asevoimien tiedusteluiden 
                                                           
8 Edwin O. Reischauer oli syntynyt Tokiossa vuonna 1910 amerikkalaiseen 
lähetyssaarnaajaperheeseen, ja hän kasvoi kaksikieliseksi. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 1939 
Harvardissa, jossa hän myöhemmin toimi professorina. Kuitenkin sodan aikana Reischauer palveli 
everstiluutnanttina armeijan tiedustelussa, ja vuosina 1945–1946 hän työskenteli ulkoministeriössä 
Japanin ja Korean politiikan valmistelijana. 
9 REISCHAUER 1970b, 26. 
10 KATZ 1989, 1-2. 
11 ROOSEVELT 1976, 1-2, 5-10, 31, 33; THOMSON 1972, 4-5, 11-13, 93-95; WARNER 2000, 
art02. 
12 ROOSEVELT 1976, 17. 
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myötävaikutuksella, koska rauhanajan vakoilu ei luonnistunut niiden toimenkuvaan. Ei-
julkinen rahoitus mahdollisti salaiset toiminnat.13 Tiedustelu- ja propagandatyöhön 
panostettiin vahvasti, ja Coordinator of Informationiin rekrytoitiin osaajia akateemisesta 
maailmasta, asianajotoimistoista sekä liike-elämän parista. Käyntiinlähtö oli ripeä, ja jo 
ensimmäisenä toimintavuonna Coordinator of Information työllisti 1 852 henkilöä. Sen 
toiminnan valttina pidettiin Research and Analysis Branch -osastoa, jossa parhaimmillaan 
työskenteli yli 900 eri alojen ammattilasta, joista noin 40 oli historioitsijoita. Jo 
lokakuussa 1941 Donovan oli ilmoittanut presidentille, että Kaukoidän osasto oli valmis 
ryhtymään strategisiin kysymyksiin kohdistuvaan työhön.14 WARNERIN mukaan 
Donovanin hypoteesina oli, että vastaukset moniin tiedusteluongelmiin ja kysymyksiin 
akselivaltojen vahvuuksista ja haavoittuvimmista kohdista löytyivät kirjastoista, 
erityisesti Kongressin kirjastosta, sanomalehdistä ja hallinnon ja yritysmaailman 
arkistokaapeista15. KATZ on muistuttanut, että Research and Analysis Branchin onnistui 
houkutella riveihinsä akateemista parhaimmistoa, koska sodan takia akateemiset 
työmarkkinat olivat romahtaneet ja toisaalta moni halusi palvella sotaponnisteluja 
turvallisen välimatkan päässä etulinjasta.16 

Pearl Harborin hyökkäyksen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Japanin suhde oli 
ratkaisevasti muuttunut ja amerikkalaiset olivat joko poistuneet keisarikunnasta tai 
päätyneet internoiduiksi, presidentti Rooseveltin toimesta perustettiin joulukuun lopussa 
1941 ulkoministerin johtama toinen neuvoa-antava komitea eli Advisory Committee on 
Post-War Foreign Policy. Komitea aloitti toimintansa helmikuussa 1942 ulkoministeri 
Cordell Hullin johtamana työskennellen vuoden 1943 syksyyn saakka. Sen alaisuudessa 
toimi viisi alakomiteaa, ja aluealakomitean ja talousasioiden alakomitean Japanin 
politiikkaa koskevia, tässä vaiheessa vielä erittäin yleisluonteisia asiakirjoja valmistelivat 
Special Researchin Japani-ekspertit. Työskentelyssä oli mukana kongressin jäseniä, eri 
ministeriöiden ja hallinnonalojen virkamiehiä, vaikutusvaltaisia kansalaisia sekä armeijan 
ja laivaston ylintä upseeristoa. Komitean tarkoituksena oli koota monella taholla 
toimivien amerikkalaisten yksityisten järjestöjen ja ulkomaalaisten ryhmien 
sodanjälkeisen maailman ongelmiin keskittyneiden kysymysten käsittelytyötä, ja 
ulkoministerin tehtävänä oli välittää tieto Valkoiseen taloon.17 Tosiasiassa vain pieni osa 
aluealakomiteassa käsitellyistä asioista kosketti Kaukoitää: sodanaikaisessa työssä 
mukana ollut Hugh Borton on muistuttanut, että Pearl Harborin hyökkäystä seurasi 
keskittyminen Amerikan mantereen puolustuksen vahvistamiseen, laivaliikenteen 
toimivuuden varmistamiseen Atlantilla, eurooppalaisten liittolaisten ja erityisesti Ison-
                                                           
13 WARNER 2000, art02. 
14 Research and Analysis Branchia johti lähes koko sodan ajan Harvardin yliopistossa 
työskennellyt historioitsija William Langer. Hän jakoi Research and Analysis Branchin kahdeksaan 
maantieteelliseen osastoon, ja sen Kaukoidän osaston johtajaksi nousi vuoden 1942 alussa 
Michiganin yliopiston taloustieteen professori, Kiina-asiantuntija Charles Remer. Remerin 
siirryttyä ulkoministeriön palvelukseen vuonna 1944 hänen tilalleen tuli Charles Burton Fahs. YU 
1996, 1-11; KATZ 1989, xii-xiv, 1-5; WARNER 2000, art03. 
15 WARNER 2000, art02. 
16 KATZ 1989, 10. 
17 Organization Meeting of the Advisory Committee on Post-War Foreign Policy, 12.2.1942. The 
Occupation of Japan Part I 1-A-1. 
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Britannian tukemiseen ja amerikkalaisten etuvartioiden perustamiseen Tyynellämerellä 
sekä Australiaan ja Uuteen Seelantiin pääsyn varmistamiseen. Tästä seurasi, että 
siviiliasioiden suunnittelijat jäivät heti Pearl Harborin käänteen jälkeen toisarvoiseen 
asemaan.18 

Ulkoministeriön Kaukoidän tuntemus painottui aluksi Kiinaan19, mutta vähitellen 
Japani-tietämys vahvistui. Vuonna 1943 Kaukoidän osaston johtoon nousi japanin kielen 
asiantuntija Joseph Ballantine. Ulkoministeriön jossain määrin vaatimatonta Japani-
tuntemusta olisivat lisänneet Yhdysvaltoihin elokuussa 1942 palannut kymmenen vuotta 
Tokion lähetystössä palvellut suurlähettiläs Joseph Grew sekä hänen neuvonantajansa 
Eugene Dooman20, mutta ulkoministeri Hullin ja Grew’n kireät välit ja toisaalta 
Doomanin ja Kaukoidän asioiden neuvonantajan Stanley Hornbeckin viileät suhteet 
aiheuttivat sen, että Grew toimi21 tiedustelu- ja sotapropaganda-asioita varten perustetun 
Office of War Informationin alaisuudessa ja Dooman nimitettiin Moskovan lähetystöön 
neuvonantajaksi. Kaksi muuta Tokiosta palautettua sitä vastoin osallistuivat 
ulkoministeriön Japani-politiikan suunnitteluun; suurlähettiläs Grew’n yksityissihteerinä 
toiminut Robert Fearey sai alueellisiin kysymyksiin erikoistuneen avustajan paikan, ja 
Tokion suurlähetystössä kaupallisena attaseana palvellut Frank S. Williams nimitettiin 
Special Researchiin.22 Ulkoministeriön Japaniin perehtyneisyyteen saatiin vuoden 1942 
jälkipuoliskolla merkittävä lisäys akateemisesta maailmasta, kun kaksi nimekästä 
historian alan tohtoria, George H. Blakeslee ja Hugh Borton, tulivat mukaan 
tutkimustyöhön, ja Itä-Aasian tutkimusryhmä alkoi muotoutua. Pian myös Fearey, jolla 
oli tutkinto sekä historiasta että taloustieteestä, tuli mukaan tutkimustyöhön.23 

Uusien voimavarojen myötä Japaniin kohdistuva tutkimus muuttui 
konkreettisemmaksi. Entistä tarkemmin pyrittiin analysoimaan japanilaista yhteiskuntaa 
ja sen eroja esimerkiksi saksalaiseen yhteiskuntaan sekä suunnittelemaan sodan jälkeisen 
Japanin suuntaviivoja. Aluksi merkittävimmän panoksen Japania koskevien näkemysten 
selvittämiseen toivat edellä mainitut historioitsijat. Kaukoidän yksikköä johti Itä-Aasian 
poliittisen historian asiantuntija professori George Blakeslee. Hän tunsi Itä-Aasian hyvin, 
vaikka hän ei osannut japania eikä kiinaa. Japanin uudemman historian asiantuntija 
professori Hugh Borton, joka oli asunut Japanissa sekä 1920- että 1930-luvun lopulla, 
puolestaan osasi japania. Sodan loppuun saakka Blakeslee ja Borton toimivat useissa eri 

                                                           
18 Borton 1967, 4-6, 8. 
19 Kaukoidän asioiden neuvonantaja oli Kiina-asiantuntija Stanley K. Hornbeck, ja Kaukoidän 
asioiden osaston Division of Far Eastern Affairsin johtajana vaikutti vuosien 1937–1943 välisen 
ajan Kiinan asioiden asiantuntija Maxwell Hamilton. MAYO 1984, 11. 
20 Eugene Dooman oli syntynyt Japanissa lähetystyöntekijäperheeseen. MAYO 1982, 37. 
21 Päästyään palaamaan Yhdysvaltoihin Joseph Grew pitämässään radiopuheessa elokuun 30. 
päivänä 1942 ilmoitti tulleensa kotiin nimenomaan liittyäkseen Kaukoidän-työn työtovereidensa 
kanssa amerikkalaisten sotaponnisteluihin. Grew 1944, 537. Myös Grew 1942, viii. 
22 MAYO 1984, 11-12. 
23 Muina ulkoministeriön Japani-vahvistuksina toimivat tohtorit John W. Masland ja Amry 
Vandenbosch sekä Clarence J. Spiker ja Cabot Coville. Borton 1967, 8. Myös WARD 1987, 39; 
HELLEGERS 2002, 167-168, 366. 
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ulkoministeriön tutkimusyksiköissä antaen jatkuvuutta ja pysyvyyttä sekä Japani-
tutkimukselle että asiantuntemukselle.24 

Vaikka sotatoimet sijoittuivat Amerikan mantereen ulkopuolisille alueille, ulottui 
japanilaisten ja amerikkalaisten välisten taisteluiden puhkeaminen valikoidusti 
Yhdysvalloissa myös siviiliväestöön. Presidentin määräyksellä helmikuussa 1942 
länsiosat Washingtonin, Oregonin ja Kalifornian osavaltiosta ja eteläpuoli Arizonasta 
julistettiin sotilasalueeksi. Sotaolosuhteista johtuen sotaministeri sai siirrättää kyseiseltä 
alueelta siellä luvattomasti oleskelevat ihmiset. Kansallisen turvallisuuden nimissä 
japanilaista syntyperää olevat, eli ennen vuotta 1924 Yhdysvaltoihin Japanista muuttaneet 
isseit, luokiteltiin vihollismaan muukalaisiksi eli kelvottomiksi kansalaisoikeuksiin. 
Samoin riisuttiin perustuslain suoja heidän Yhdysvaltojen kansalaisuuden omaavilta 
lapsiltaan eli niseiltä. Noin 120 000 ei-toivottua henkilöä siirrettiin länsirannikolta 
sisämaahan internointiviranomaisten ja armeijan rakentamille niin sanotuille 
uudelleensijoitusleireille.25 Samoin Japanissa sotatoimien puhkeaminen kohdistui myös 
Yhdysvaltojen kansalaisiin, jotka internoitiin. Amerikkalaisia vaihdettiin takaisin 
Yhdysvaltoihin elokuussa 1942, ja lähes kaikki lähetystyöntekijöinä, opettajina, 
liikemiehinä tai sanomalehtimiehinä toimineet olivat saaneet osakseen Grew’n 
välittämien tietojen mukaan kovan kohtelun. Koska puhjenneiden vihollisuuksien käsiin 
jääneitä amerikkalaisia oli pidetty vakoojina, olivat he joutuneet vangituiksi ja 
kidutetuiksi26. Sota ei kuitenkaan ollut eristänyt amerikkalaisia ja japanilaisia. Kymmeniä 
tuhansia amerikkalaisia eli japanilaisten keskuudessa sodasta huolimatta; isseit olivat 
lähettäneet lapsiaan kouluun Japaniin toiveenaan taata heille parempi tulevaisuus 
japanilaisella koulutuksella.27 Vaikka sodanaikaisessa japanilaisen yhteiskunnan 
tuntemukseen tähtäävässä tutkimustyössä oli japanilaisen yhteiskunnan asiantuntijoita 
mukana vain pieni joukko, eivät amerikanjapanilaiset ensisijaisesti osallistuneet 
näkemysten muotoutumiseen. 

Alun alkaen amerikkalaisen suunnittelutyön motiivina oli sodanjälkeisen maailman 
luomisessa mukana oleminen. Yhdysvaltojen tultua mukaan sotaan suunnittelun tavoite 
muuttui: amerikkalaisten Japaniin kohdistuvan suunnittelun ensisijaiseksi painopisteeksi 
tuli vihollisen kukistaminen. Valmistautuminen perustui ajatukselle, että mikäli vihollinen 
ei lopettaisi sotatoimia muutoin, täytyisi tavoite saavuttaa Japanin pääsaarille ja 
keisarikunnan hallussa pitämille alueille suoritettavilla sotilasoperaatioilla. Tätä 
                                                           
24 Sodan päätyttyä Blakeslee toimi Kaukoidän komission puheenjohtajan poliittisena 
neuvonantajana Washingtonissa, ja Bortonista tuli Japani-osaston johtaja, kunnes hän palasi vuonna 
1948 yliopistotyöhön Columbian yliopistoon, jossa hän oli opettanut myös sotaa edeltäneinä 
vuosina 1937–1942. MAYO 1984, 7-8, 12-14. 
25 SODEI 1997, 234; LAFEBER 1997, 219. 
26 Grew 1942, 5; Grew 1944, 533-534. 
27 Erityisesti 1929 alkanut pula-aika oli lisännyt kysyntää niseiden koulutukselle Japanissa, jolloin 
tuolla amerikkalaisia koululaisia ja opiskelijoita oli lähes 30 000. Sota-aikanakin niseitä oli 
Japanissa runsaasti; yksistään Hiroshiman piirikunnassa asui tuhansia Yhdysvaltojen kansalaisia. 
SODEIN mukaan erityisesti nisei-tyttöjä lähetettiin Japaniin saamaan koulusta, sillä heidän 
vanhempansa pelkäsivät tyttäriensä amerikkalaistuvan liiaksi. Japanissa tyttöjen uskottiin 
hankkivan japanilaisiin arvoihin perustuvia hyveitä, mitkä mahdollistaisivat heidän sosiaalisen 
nousunsa. SODEI 1997, 232-233. 
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tarkoitusta varten vihollismaa, sen yhteiskuntarakenne ja erityisesti asevoimien 
toimintakunto ja puolustusjärjestelmien sijoitus sekä sen hetkinen sotilaallinen tilanne 
rintamilla täytyi tuntea hyvin. Kiinnostuksen kohteena olivat maantieteellisten seikkojen 
kuten pinnanmuodostuksen ja sääolosuhteiden tuntemuksen lisäksi tie- ja 
rautatieverkosto, tietoliikenneyhteydet, satamat, sillat, lentokentät, voimalaitokset, 
vesihuoltojärjestelmät ja viemäriverkostot sekä keisarikunnan eri aselajien 
puolustusjärjestelmät. Tietoja saatiin kerättyä sotilaallisen tiedustelutoiminnan 
menetelmien avulla, ja ne koottiin sotilasoperaatioiden suunnittelijoiden ja toteuttajien 
käyttöön tutkimusten ja erikoistutkielmien kautta. Tiedustelutoiminnan perinteisen 
tietojenkeräämisen ja raportoimisen lisäksi vahvan painoarvon sai operationaalinen 
tiedustelutoiminta, mikä merkitsi agenttien lähettämistä kentälle ensiksikin paljastamaan 
vihollishallituksen aikeet mutta toiseksi myös suoraan vaikuttamaan28 viholliseen. 

Sotilasoperaatioiden valmistelussa operationaalisen tiedustelun ja psykologisen 
sodankäynnin suunnittelun oivallettiin tukevan toisiaan. Itse asiassa psykologisen 
sodankäynnin käsite otettiin amerikkalaiseen terminologiaan vasta vuoden 1941 jälkeen, 
ja sillä alettiin tarkoittaa kaikkia niitä vihollisen vastaisia toimia, jotka eivät liittyneet 
perinteiseen sotilaalliseen tai diplomaattiseen toimintaan. Psykologisen sodankäynnin 
päävälineiksi muotoutuivat propaganda ja informaatio, sensuuri ja erehdyttäminen sekä 
”kulttuurisuhteet”.29 

Sodanaikaisen amerikkalaiskäsityksen mukaan sekä sotilaallisten että psykologisten 
tietojen lisääntyminen edisti sekä sotilasoperaatioiden että psykologisen sodankäynnin 
suunnittelua. Japanin vastaisessa sodassa psykologisen sodankäynnin päätavoite oli 
tuhota japanilaisten halu voittaa sota. Mielentilaa vastaan käytävän taistelun voittamiseksi 
amerikkalaiset katsoivat tarvitsevansa syvällistä ymmärrystä vihollisen yhteisön 
sosiaalisesta rakenteesta, sosiaalisen kontrollin muodoista, yksilön kulttuuriarvoista ja 
näiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta.30 Esimerkiksi vihollismaan tieverkoston ja 

                                                           
28 CARR 1994, 21. 
29 THOMSON 1972, 12-13, 93-95. Charles Thomson väitti vuonna 1948 ilmestyneessä kirjassaan, 
että Yhdysvallat oli huonosti valmistautunut psykologiseen sodankäyntiin pois lukien valkoinen 
propaganda, koska amerikkalaiset ovat perinteisesti kannattaneet sananvapauden ideologiaa. 
Ylipäätään Yhdysvallat ikään kuin tuli vedetyksi mukaan koko propaganda-asiaan siinä, kun muut 
maat alkoivat kohdistaa propagandaansa amerikkalaisiin. THOMSON 1972, 2, 93. Caleb CARRIN 
mukaan Yhdysvaltojen tiedustelu keskittyi ensimmäiset 175 vuotta (eli vuodet 1776–1949 – toisin 
sanoen Central Intelligence Agencyn eli CIA:n perustamiseen saakka) puhtaasti tiedusteluun eli 
vieraita valtioita koskevan hyödyllisen tiedon keräämiseen. Toisaalta CARR kuitenkin pyörsi 
väitteensä toteamalla, että tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, etteivätkö amerikkalaiset silti 
saattaneet olla osallisina vieraissa maissa tapahtuneisiin salaisiin tai kumouksellisiin toimiin. 
CARRIN mukaan suuri osa tällaisiin asioihin osallistuneista oli yksityisiä kansalaisia tai 
tottelemattomia upseereita, joilla harvoin oli liittovaltion viraston komennusta tehtäväänsä. 
Kuitenkin ennen vuotta 1941 amerikkalaiset harvoin olivat mukana vakoilussa, lahjonnassa tai 
salamurhissa, jotka olivat vuosisatojen ajan luonnehtineet muiden maanosien diplomaattisia toimia. 
CARR 1994, 20. 
30 Preliminary Survey of the Japanese Social and Psychological Conditions. Background for the 
Formulation of Plans for Psychological Warfare. Office of Strategic Services, Research and 
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vesihuoltojärjestelmien tunteminen puhtaasti sotilaallisten kohteiden sijainnin lisäksi 
merkitsivät päivänselvää ja kiistatonta kilpailuetua Japanin pääsaarilla käytävissä 
taisteluissa. Miksi vihollisen koulujärjestelmä piti tuntea, kun tavoitteena oli vihollisen 
sotilaallinen kukistaminen?  

Aluksi on syytä kysyä miksi tiedustelutoiminta ja tutkimustyö ulotettiin 
koulujärjestelmään, ja millainen oli se kuva, joka piirtyi amerikkalaisille viranomaisille 
Japanin koulujärjestelmästä sotavuosien tutkimusten ja suunnitelmien laatimisen aikana. 
Seuraavaksi tarkastelu on syytä kohdistaa siihen, mihin amerikkalaiset pyrkivät vihollisen 
koulujärjestelmän tutkimuksella. 

2.2  Käsitykset vihollisen koulujärjestelmästä aluksi sirpaleiset 

Jo helmikuussa 1942 ilmestyivät ensimmäiset Coordinator of Informationin31 
tutkimusraportit, joissa pohdittiin japanilaisen koulujärjestelmän merkitystä sekä 
Japanissa että sen haltuun ottamilla alueilla ja koulujärjestelmän diskriminoivia piirteitä. 
Sotaministeriön myötävaikutuksella kirjoitetussa laajassa Draft of Certain Sections of a 
Strategic Survey of Japan -tutkimuksessa Japanin koulujärjestelmä todettiin Itä-Aasiassa 
ainutkertaiseksi; se oli ainoa alueen oppivelvollisuuskoulujärjestelmä, ja japanilaisten 
lukutaitoaste oli erittäin korkea. Erinomaista lukutaitoa pidettiin raportissa kuitenkin 
pinnallisena, koska oppivelvollisuus oli ollut voimassa vasta lyhyen aikaa, ja kiinalaisten 
kirjainmerkkien ulkoa muistamista ja käyttöä pidettiin vaikeana. Kouluopetuksessa 
katsottiin korostettavan alamaisten kuuliaisuutta keisarille ja perinteille, ja 
opetusministeriö nimettiin oppikirjojen valvojaksi. Raportin mukaan 
oppivelvollisuuskoulun jälkeen vain yksi oppilas kolmestakymmenestä jatkoi opintojaan, 
ja vain 72 908 japanilaista oli opiskellut yliopistossa vuonna 1938. 
Amerikkalaiskäsityksen mukaan leimallisinta japanilaiskoulutuksessa oli se, että 
japanilaisille haluttiin taata etuoikeuksia koulutuksen hankkimisessa samalla kun muiden 
kansojen osaksi jäi opiskella propagandaa Aasian uudesta järjestyksestä.32 Jo tässä sota-
ajan ensimmäisessä raportissa olennaisiksi japanilaisen koulujärjestelmän piirteiksi oli 
nostettu keisarikeskeinen indoktrinaatio, opetusministeriön valvontavalta sekä käsitys 
kiinalaisten kirjainmerkkien vaikeudesta, ja nämä seikat tulivat säilymään keskeisessä 
asemassa koulujärjestelmään kohdistetussa uudistuspolitiikassa Japanin miehityksen 
alettua. 

Tiedustelun tutkimuksen laatijat kiinnittivät keisarikunnan koulujärjestelmää 
suuremman huomion Japanin hallussa olleiden alueiden eli Formosan, Korean, 
Mantšurian, miehitetyn Kiinan, Indokiinan, Thaimaan ja Japanin mandaattisaarten 

                                                                                                                                                
Analysis Branch, Psychology Division and Far Eastern Section, Report No. 91, 13.10.1942, 
Foreword. The Occupation of Japan Part I 3-A-30. 
31 Vaikka raportti on kansilehtensä mukaan nimetty Office of Strategic Services -organisaation 
tekemäksi, on se Coordinator of Information -tiedustelun tuottama. OSS:a ei ollut tuolloin vielä 
olemassakaan; ilmeisesti kansilehti on tehty tutkimukseen vasta jälkeen päin. 
32 Draft of Certain Sections of a Strategic Survey of Japan. Office of Strategic Services, Far Eastern 
Section, 28.2.1942, s. 88-89. The Occupation of Japan Part I 3-A-31. 
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koulutoimeen. Tutkimuksen paikoittainen ylimalkaisuus ei koskenut ainakaan numeerisia 
yksityiskohtia, sillä useiden alueiden koulujen ja niissä opetettavien oppilaiden määrät 
tunnuttiin tietävän yhden oppilaan tarkkuudella33. Erityinen huomio kiinnitettiin 
koulutuksen päätarkoituksena olevaan japanilaistamiseen. Sekä formosankiinalaiset että 
alkuperäisasukkaiden lapset oli amerikkalaiskäsityksen mukaan tarkoitus japanilaistaa 
opettamalla heille japanin kieltä, kuuliaisuutta keisarille, lojaalisuutta sekä tosiasioiden ja 
niiden tulkintojen ulkolukua, eikä koululaisia rohkaistu itsenäiseen ajatteluun. 
Tutkimuksen mukaan japanilaiset olivat ainakin kevättalveen 1942 saakka jatkaneet 
lastensa lähettämistä jatko-opintoihin Japaniin. Formosankiinalaisten alakoulujen 
jälkeisiä opintoja vaikeutti vaatimus, että japanin kieli ja kirjoitus piti hallita. 
Keisarillisen Taihokun yliopiston opinnoissa keskityttiin Kaukoidän erityiskysymysten 
tutkimukseen muun opetuksen jäädessä toisarvoiseen asemaan.34 

Myös Koreassa toimivien koulujen tärkein tehtävä amerikkalaistiedustelun mukaan oli 
japanilaistaa alamaiset. Japanilaisia ja korealaisia varten toimivat eri koulut, ja 
korealaislapsille tarkoitetuissa kouluissa opetettiin maantietoa, matematiikkaa, Japanin 
historiaa sekä japanin kieltä, jota oli 9-12 viikkotuntia. Jopa yksityisissä ja 
lähetysasemien ylläpitämissä kouluissa japanin kieli oli pakollinen oppiaine. Pearl 
Harborin hyökkäyksen jälkeen valtaosa amerikkalaiskouluista oli sulkenut ovensa, mutta 
tutkimuksen kirjoittajat uskoivat, että ystävällinen asenne Yhdysvaltoihin olisi säilynyt. 
Korealaisten pääsy jatko-opintoihin oli vaikeampaa kuin japanilaisten. Syiksi esitettiin 
taloudelliset seikat, japanin kielen osaamisen välttämättömyys sekä ”jonkinasteinen 
rodullinen diskriminaatio”.35 

Koska Mantšuriassa ei ollut voimassa oppivelvollisuutta, vain 23 % kiinalaisista 
kouluikäisistä kävi koulua vuonna 1938. Lukutaitoisia väestöstä oli vain pieni osa. 
Miehitetyssä Kiinassa Kiinan-Japanin -sodan seurauksena suuret määrät kouluja ja 
oppilaitoksia oli evakuoitu tai suljettu, eivätkä japanilaiset amerikkalaiskäsityksen 
mukaan olleet arkailleet uudistaessaan koulutyötä. Sekä Mantšuriassa että eri osissa 
miehitettyä Kiinaa japanilaiset muuttivat koulujärjestelmää omia tarpeitaan ja toiveitaan 
vastaamaan. Mantšuriassa oppikirjat uudistettiin täysin, ja opetusohjelmaan liitettiin 
japanin kieli kaikille kouluasteille. Miehitetyn Kiinan pohjoisosissa oppikirjoista 
poistettiin Japaniin kohdistuva kritiikki sekä myönteiset viittaukset Kuomintangiin, 
                                                           
33 Esimerkiksi Formosan saarella toimi amerikkalaistietojen mukaan yhteensä 1 104 alakoulua, 
joissa oli oppilaita yhteensä 407 614. Japanilaislapsia varten toimi 138 omaa koulua, ja 
formosankiinalaisia ja alkuperäisasukkaiden lapsia varten olivat omat koulut. Mantšuriassa 
alakouluja oli yhteensä 6 364, joiden oppilasmäärä yhteenlaskettuna oli 1 039 451. Miehitetyssä 
Kiinassa Kiinan-Japanin -sodan seurauksena 129 700 alakoulua 294 000:sta alakoulusta oli 
evakuoitu tai suljettu. Japanin mandaattisaarilla puolestaan vuonna 1939 julkisia kouluja saarilla oli 
yhteensä 26, joissa toimi 66 japanilaista opettajaa, 26 alkuperäisasukasapuopettajaa ja 3 447 
oppilasta. Näiden lisäksi japanilaislapsia varten oli omat erilliset alakoulut. Draft of Certain 
Sections of a Strategic Survey of Japan. Office of Strategic Services, Far Eastern Section, 
28.2.1942, s. 86-96, 304-305. The Occupation of Japan Part I 3-A-31. 
34 Draft of Certain Sections of a Strategic Survey of Japan. Office of Strategic Services, Far Eastern 
Section, 28.2.1942, s. 89-90. The Occupation of Japan Part I 3-A-31. 
35 Draft of Certain Sections of a Strategic Survey of Japan. Office of Strategic Services, Far Eastern 
Section, 28.2.1942, s. 90-91. The Occupation of Japan Part I 3-A-31. 
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kommunisteihin, britteihin tai Yhdysvaltoihin. Englannin sekä muiden länsimaisten 
kielten opetus korvattiin japanin opetuksella. Koko koulujärjestelmä uudistettiin 
edistämään japanilaismielisyyttä ja yhteistyön henkeä Japanin alaisuudessa olevien 
kansojen kesken.36 

Japanilaisten koulujärjestelmään kohdistuneista toimista Indokiinassa tai Thaimaassa 
ennustettiin, että pian näidenkin alueiden kouluissa opetetaan japanin kieltä. Vaikka 
amerikkalaisilla ei ollut käsityksiä japanilaisten koulujärjestelmään kohdistamista 
toimista kyseisillä alueilla, tutkimuksessa puntaroitiin koulujärjestelmän ja kolonialismin 
sekä nationalismin suhdetta. Thaimaa oli muodollisesti itsenäinen valtio, joka oli vuoden 
1941 joulukuussa solminut sotilasliiton Japanin kanssa. Indokiina oli vasta päätymässä 
japanilaisten haltuun tai valvontaan, mutta tiedustelun välittämä kuva sikäläisestä 
koulutuksesta kertoi siitä, miten ranskalaiset olivat toimineet alueella. Indokiinalaisista 
noin 90 % oli lukutaidottomia, koska ranskalaiset eivät olleet innostuneita 
alkuasukkaiden laajasta kouluttamisesta. Periaatteessa 4-luokkainen koulu oli ilmainen, 
mutta koska se ei ollut pakollinen, vain harvat osallistuivat koulutyöhön. Ranskalaiset 
olivat kouluttaneet noin 5 % alkuperäisasukkaista hallintotehtäviin. Oppimateriaalit oli 
romanisoitu ranskan tai annamin kielelle, ja niiden sisällön oli tarkoitettu stimuloivan 
alamaisten lojaalisuutta emämaalle. Kambodzhan ja Laosin koulujärjestelmät olivat 
säilyneet tiedustelun mukaan arkaaisina, ja opetusta annettiin vain buddhalaisissa 
temppeleissä. Thaimaassa vuodesta 1932 lähtien perustuslaillisen demokratian 
kulmakiveksi oli mielletty koulutus, ja hallitus oli ottanut tavoitteeksi kouluttaa vähintään 
puolet äänioikeutetusta kansanosasta kymmenen vuoden kuluessa. Oppisisältöjen 
tarkoituksena oli korostaa thai-nationalismia. Vuodesta 1940 lähtien oli muinaista thai-
suurvaltaa alettu glorifioida, ja ranskalaisten haltuun päätyneiden alueiden merkitystä oli 
ryhdytty korostamaan.37 

Japanin mandaattisaarilla tiedustelun mukaan japanilaistamisprosessi, johon 
koulujärjestelmän muuttamisella oli pyritty, oli edennyt tehokkaasti. Koulujen 
tarkoituksena oli ollut rikkoa alkuperäisasukkaiden sosiaalinen järjestelmä ja tavat sekä 
mitätöidä kristillisen kirkon vaikutus saarelaisiin. Alkuperäisasukkaiden lasten 3- tai 5-
vuotisissa kouluissa opetuksen pääpaino oli japanin kielessä, jonka opetukseen käytettiin 
puolet oppitunneista, sekä moraaliopetuksessa. Opetuskieli kaikissa aineissa oli japani. 
Tutkimuksen mukaan saarelaislapset oppivat helposti lukemaan hiragana-tavumerkkejä, 
eikä heille vakavasti edes yritetty opettaa sanamerkkien käyttöä.38 

Olennaista tässä ensimmäisessä japanilaisia ja heidän sosiaalisia olosuhteitaan 
kuvaavassa laajassa tiedusteluraportissa oli se, että amerikkalaisten silmissä japanilainen 
koulujärjestelmä yhdistettiin japanilaistamiseen. Se, mikä saatiin tietoon japanilaisten 
toimista muiden maiden koulujärjestelmien suhteen, lisäsi joka tapauksessa tietoja 
vihollisesta, ja kaikki tieto, mikä vihollisesta saatiin, saattoi osoittautua merkittäväksi 
vihollisen kukistamiseen tähtäävässä toiminnassa. Kuva japanilaisten koulutuksesta 
                                                           
36 Draft of Certain Sections of a Strategic Survey of Japan. Office of Strategic Services, Far Eastern 
Section, 28.2.1942, s. 92-94. The Occupation of Japan Part I 3-A-31. 
37 Draft of Certain Sections of a Strategic Survey of Japan. Office of Strategic Services, Far Eastern 
Section, 28.2.1942, s. 86, 94-96. The Occupation of Japan Part I 3-A-31. 
38 Draft of Certain Sections of a Strategic Survey of Japan. Office of Strategic Services, Far Eastern 
Section, 28.2.1942, s. 91-92, 304-305. The Occupation of Japan Part I 3-A-31. 
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Japanissa oli puutteellinen ja epätarkka, mutta amerikkalaisille kävi ilmeisen selväksi, 
että japanilaiset pitivät koulutusta erittäin tärkeänä sosiaalistavana ja yhtenäisyyteen 
kasvattavana instituutiona, ja japanilaistava koulutus oli ulotettu Japanin hallitsemille 
alueille Tyynenmeren piirissä erittäin päämäärätietoisesti. Tarkemmat käsitykset 
japanilaisesta yhteiskunnasta ja koulutuksesta sen osana alkoivat muotoutua pala palalta, 
ja koulujärjestelmän sisältä alkoi löytyä amerikkalaisten heikkoina pitämiä kohtia; 
haavoittuviin seikkoihin kiinni iskeminen oli kuitenkin amerikkalaisten mielestä 
pulmallista. 

Coordinator of Informationin psykologisen osaston kirjoittamassa japanilaista 
sosiaalisesti syrjittyä eta-vähemmistöä käsittelevässä raportissa helmikuuta 1942 
todettiin, että japanilaiset eivät kohdelleet kaikkia aasialaisia tai edes omia kansalaisiaan 
veljinään. Raportissa etasta todettiin, että sanaa eta ei pitänyt käyttää Japaniin 
lähetettävässä materiaalissa, koska se on ruma sana, vaan sen asemesta tuli käyttää termiä 
Tokushu Buraku tai Tokushu Buraku Min. Halventavan sanan käytölle ei kuitenkaan 
vaikuttanut olevan esteitä amerikkalaisten omassa käytössä. Raportin mukaan kouluissa 
muut oppilaat halveksivat eta-lapsia, ja kyseiseen vähemmistöön kuuluvia opettajia 
syrjittiin. Tiedustelulle muovautuneen käsityksen mukaan eta-ryhmä oli japanilaisen 
yhteiskunnan heikko kohta, joka kaikkien Japanin kanssa tekemisissä olevien kuten 
radiolähetyksistä vastaavien sekä armeijan ja laivaston henkilökunnan piti tietää. 
Esimerkiksi hyvin kohdeltuina eta-ryhmään lukeutuvat sotavangit voisivat olla 
puheliaampia kuin tavalliset japanilaiset vangit.39 

Koska Japanin hallitus ei virallisesti tehnyt eroa etan ja ei-etan välille, kuten raportin 
mukaan Yhdysvalloissakaan liittovaltion hallitus ei erotellut kansalaisia rodullisen tai 
sosiaalisen taustansa perusteella, ei Japanin hallitusta voitu pitää vastuullisena eta-
ryhmän kohtelusta. Toisaalta hyvää amerikkalaisten mielestä tässä syrjinnässä oli se, että 
japanilaiset eivät voineet osoitella Yhdysvaltoja sen rodullisten ja sosiaalisten 
ennakkoluulojen takia. Raportissa oli kuitenkin selvä virhe, kun siinä väitettiin, että eta-
ryhmä muodostui osittain korealaisista.40 Yukiko KOSHIRO, joka on tutkinut rasismia 
Japanissa amerikkalaismiehityksen aikana, on tulkinnut, että tämä eta-raportti suositteli 
hyljeksityn kansanosan käyttöä tehokkaana propaganda-aseena tasoittamaan 
japanilaispropagandan levittämää kuvaa amerikkalaisesta rasismista. Hänen mukaansa 
raportissa ei pyritty tuomitsemaan japanilaisia vaan heidän tekopyhyyttään 
amerikkalaisrasismin suhteen41. KOSHIRON tulkinta on helppo hyväksyä, mutta koska 
epätasa-arvokysymysten esillä pitäminen oli kaksiteräinen miekka amerikkalaistenkin 
kannalta katsottuna, ei eta-kysymystä voitu pitää tehokkaana psykologisen sodankäynnin 
propaganda-aseena. Se oli pikemminkin pulmallinen asia, joka piti tuntea, ja jota saattoi 
käyttää hyväkseen vihollisten vastakkainasettelussa esimerkiksi sotavankien kuulustelun 
yhteydessä. Myös koulujärjestelmän tuntemisen suhteen amerikkalaistietämys lisääntyi 
tämänkin raportin osalta: amerikkalaiset tiesivät, että Japanin koulujärjestelmä ei 
kohdellut kaikkia tasapuolisesti. Toisaalta amerikkalaiset myös tiesivät, että japanilaisen 
                                                           
39 The Eta: A Persecuted Group in Japan. Coordinator of Information, Psychology Division, 
Divisional Memorandum No. 12, 5.2.1942, s. 1, 9, 15-16. The Occupation of Japan Part I 3-A-16. 
40 The Eta: A Persecuted Group in Japan. Coordinator of Information, Psychology Division, 
Divisional Memorandum No. 12, 5.2.1942, s. 1, 9, 15-16. The Occupation of Japan Part I 3-A-16. 
41 KOSHIRO 1999, 108-109. 
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sotapropagandan mukaan mustia kohdeltiin Yhdysvalloissa kuin koiria, ja japanilaiset 
luokiteltiin mustiksi amerikkalaisten ajattelussa42. 

Jo keväällä 1942 ulkoministeriössä kirjoitettiin ensimmäisiä Japanin 
antautumisasiakirjaluonnoksia, mutta Japanin koulujärjestelmää ei niissä vielä nimetty 
niiden keskeisten yhteiskunnallisten siviili-instituutioiden joukkoon, jotka piti 
välittömästi ottaa voittajan valvontaan. Koulujärjestelmää keskeisempinä 
yhteiskunnallisina laitoksina pidettiin esimerkiksi lehdistöä, radiota, postia ja 
liikennevälineitä. Myöskään opetusministeri ei kuulunut niiden tärkeimpien kahdentoista 
ministerin joukkoon, jotka piti vangita Japanin antauduttua ylimpien upseereiden ohella.43 
Kuitenkin samaan aikaan kirjoitetussa Research and Analysis Branchin tutkimuksessa 
koulutus nimettiin keskeiseksi yhteiskunnalliseksi tekijäksi. Tutkimuksessa 
taistelutahdosta japanilaisessa asepalveluksessa nähtiin kulttuurisen taustan vaikuttavan 
sotilasmoraaliin. Tämän kulttuurisen taustan muodostivat koulutus, uskonto ja julkinen 
mielipide. Research and Analysis Branchin psykologisen osaston tutkimuksen mukaan 
japanilaislapsi sai 6- tai 8-vuotisen koulunkäyntinsä aikana aimo annoksen sotilaita 
ihailevaa propagandaa, eli tytöt opetettiin arvostamaan sotilaita ja pojat kasvatettiin 
halukkaiksi tulemaan sotilaiksi ja kansallissankareiksi. Kouluissa toistettiin japanilaisten 
sotilaiden sankaruutta, hyvyyttä ja urheutta. Jos esimerkiksi koululaiset valittivat 
lämmittämättömissä luokkahuoneissa kylmyyttä, käskettiin heidän ajatella sotilaita 
Mantšuriassa. Koululaiset tekivät retkiä kasarmeille, ja upseerit vierailivat kouluilla 
opettamassa lapsia ja tähdentämässä taistelutahdon merkitystä. Koska armeija ja laivasto 
halusivat toimilleen mahdollisimman laajan julkisen tuen, annettiin koululaisille koulusta 
vapaata, jotta he voisivat seurata sotaharjoituksia.44 Hyvin samanlaiseen, paikoitellen 
sanatarkasti samanlaiseen näkemykseen koululaitoksen merkityksestä sotilaan 
kasvattamisessa päätyi tutkielma laivastoupseerin kasvatuksesta; kaikki, mikä koulussa 
kerrottiin sotilaista tai merisotilaista, oli myönteistä. Pojille opetettiin jo alakouluissa 
sotilaskuria, itsehillintää ja kuuliaisuutta sekä sulkeisharjoituksia.45 

Ensimmäiset raportit, joissa vihollisen koulujärjestelmää kuvattiin, antoivat siitä 
sirpalemaisesti tietoja, mutta näkemykset keskittyvät silti vahvasti olennaisten piirteiden 
ympärille. Yhdysvaltojen tiedustelu tiesi, että koulujärjestelmä oli japanilaisten mielestä 
tärkeä reformikohde Japanin valloittamilla tai valvontaan ottamilla alueilla. 
Japanilaistava koulukasvatus ulotettiin nopeasti ja päämäärätietoisesti niille alueille, jotka 
haluttiin liittää tiiviisti keisarikuntaan. Japanilaiskouluissa kasvatus keskittyi 
isänmaallisuuden valamiseen kaihtamatta militaristisia painotuksia. Koulutuksen, 
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uskonnon ja julkisen mielipiteen avulla japanilaisiin kasvatettiin taistelutahtoa. 
Amerikkalaiset tavoittelivat japanilaisten kukistamista ja voittoa sodassa, mutta 
ensimmäisissä ulkoministeriössä valmistelluissa antautumisasiakirjaluonnoksissa Japanin 
koulujärjestelmää ei pidetty sellaisena keskeisenä instituutiona, joka otettaisiin 
valvontaan vihollisen kukistamistilanteessa. Koulujärjestelmän painoarvoa 
ulkoministeriön virkailijoiden keskuudessa ei ollut vielä pidetty suurena, minkä voi 
katsoa johtuneen siitä, että näkemykset koulujärjestelmästä olivat vielä epätarkkoja. Kun 
koulujärjestelmään kohdistettiin enemmän tutkimustoimintaa, sen painoarvo kasvoi. 
Yhdysvaltojen tiedustelu puolestaan oli kiinnittänyt huomionsa jo keväällä 1942 Japanin 
koulujärjestelmän militaristisiin piirteisiin, mutta tiedustelun välittämiä näkemyksiä ei 
omaksuttu välittömästi ulkoministeriössä. Tiedusteluraportit kuitenkin alkoivat herätellä 
käsitystä, että japanilaiskoulujen tiedollinen, taidollinen ja emotionaalinen kasvatus oli 
yhteiskunnallisesti erittäin merkittävää, ja Japanin koulujärjestelmä ansaitsisi suuremman 
huomionarvon vihollisen kukistamiseen tähtäävässä toiminnassa. 

2.3  Vihollisen koulujärjestelmä vaikea väline psykologiseen 
sodankäyntiin 

Se toimintakenttä, jossa sekä tutkittiin että luotiin kuvaa vihollisesta, muuttui 
ensimmäisen sotakesän aikana. Kesäkuussa 1942 epäkäytännölliseksi koettu Coordinator 
of Information jaettiin kahteen osaan. Ministeriöitä ja esikuntapäälliköiden neuvostoa 
palvelemaan nimettiin Office of Strategic Services -tiedustelupalvelu eli OSS, jonka 
tutkimusosastona jatkoi Research and Analysis Branch. Sen tehtävänä oli kerätä ja 
eritellä eri lähteistä saatavaa informaatiota nimenomaan modernin sodankäynnin tarpeita 
varten. WARNERIN mukaan jaossa oli kyse niin kutsutun valkoisen ja mustan 
propagandan erottamisesta toisistaan, ja OSS menetti valkoiseen propagandaan liittyneet 
tehtävänsä. Enimmillään, vuonna 1944, työssä oli mukana lähes 7 500 miestä ja 4 500 
naista.46 Kermit ROOSEVELTIN mukaan Research and Analysis Branchin merkitys oli 
siinä, että se palveli myös esikuntapäälliköiden neuvostoa, ulkoministeriötä, asevoimia ja 
muita virastoja47. OSS siis oli sodanaikainen organisaatio, joka luotiin nimenomaisesti 
sota-ajan erityistarpeita varten, ja sen tehtäväkenttä sekä Yhdysvalloissa että 
merentakaisilla alueilla oli laaja. Sen työn tavoitteena oli kerätä tietoja vihollisen toimista 
ja sen haavoittuvuudesta, jäsentää ja tutkia informaatiota sekä tiedottaa tuloksista 
asianosaisia tahoja. Toisaalta tiedustelujärjestön tehtävänä oli johtaa vihollisen linjojen 
takaisia destruktiivisia operaatioita, avustaa ja kouluttaa vastarintaryhmiä, murentaa 
vihollisjoukkojen taistelutahtoa radioviestinnän, lentolehtisten ja muiden välineiden 
avulla sekä kannustaa maanalaista toimintaa vihollisen alueella.48 

OSS:n rinnalla japanilaisen yhteiskunnan tutkimiseen ja Japania koskevien käsitysten 
muotoutumiseen osallistui sotapropagandatehtäviä varten perustettu Office of War 
                                                           
46 WARNER 2000, art03, art05. 
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Information eli OWI, jonka olemassaolosta valtaosalla amerikkalaisista ei ollut 
pienintäkään käsitystä49. Toiminnallisesti se jakautui kahteen eli kotimaan asioiden ja 
ulkomaanasioiden haaraan, joista viime mainittu, entinen Coordinator of Informationin 
Foreign Information Service, oli suurempi henkilökunnaltaan, budjetiltaan sekä 
tehtäväkentältään. OWI:n tehtävänä oli sekä uutisoida että perustella amerikkalaisille 
sotaponnisteluiden tärkeyttä kotirintamalla lehdistön ja muun julkaisutoiminnan, radion 
ja elokuvien välityksellä sekä johtaa psykologista sodankäyntiä merentakaisilla50 alueilla. 
THOMSONIN mukaan tärkein syy OWI:n perustamiselle oli kotirintamalla; koska sotaa 
koskevaa viestintää ei ollut koordinoitu, se oli synnyttänyt hämmennystä. Koko 
informaatio-ohjelma oli ulkopolitiikalle alisteinen, mutta säännöt siihen, miten 
ulkopolitiikka tehtiin tiettäväksi uudelle organisaatiolle, olivat epäselvät. Tästä johtuen 
todellinen valta sotilasuutisten julkaisemisesta oli jätetty sota- ja laivastoministeriöille.51 
Jo helmikuussa 1942 oli aloitettu Voice of America -radiolähetykset Euroopan 
lyhytaaltotaajuuksille52. Japanin vastaisella rintamalla OWI pystytti radioaseman 
Honoluluun Havaijille, ja myöhemmin myös Saipanille, ja käytti niitä yhdessä 
australialaisten radiolaitteistojen kanssa53. 

KOPPESIN ja BLACKIN tutkimuksen mukaan OWI:n johtaja Elmer Davis väitti 
järjestön politiikkana olevan pelkästään totuuden kertominen, mutta koska kyseisen 
organisaation välittämä tiedotus sisälsi tulkinnan, oli se painottunutta informaatiota, ja 
siten täytti kaikki propagandan tunnusmerkit54. THOMSON puolestaan erotti toisistaan 
OWI:n välittämän propagandan ja informaation. Joukkotiedotusvälineitä käytettiin 
operaatioihin, jotka olivat suorassa tai läheisessä yhteydessä suurimpiin 
sotilasoperaatioihin tai poliittissotilaallisiin operaatioihin. Propaganda saattoi olla 
valkoista eli avointa tai mustaa eli salaista, jonka alkuperä oli peitelty ja jolla pyrittiin 
vihollisen taistelutahdon murtamiseen tai vihollisenvastaisiin suoriin erityistehtäviin. 
Informaatiolla puolestaan pyrittiin esittämään Yhdysvallat myönteisessä valossa, ja 
käytössä oli epäsuoria apuvälineitä aina kirjastojen tarjoamista palveluista 
vaikutusvaltaisten henkilöiden vaihto-ohjelmiin.55 Lisäksi OWI:n suhteet Yhdysvaltojen 
viihdeteollisuuteen olivat läheiset56, mikä tosin aiheutti syytöksiä turhasta rahojen 
tuhlaamisesta tarpeettomiin toimiin kriisiaikana57. 

                                                           
49 THOMAS 1972, 87. OWI:n johdossa oli entinen radiotoimittaja ja sanomalehtimies Elmer 
Davis. Sen Tyynenmeren alueen johtajana toimi Owen Lattimore vuosina 1943–1944, ja häntä 
seurasi tehtävässä George Taylor. 
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1972, 4, 17-18, 117. 
51 OWI:n Overseas Planning Boardissa oli ulko-, sota- ja laivastoministeriöiden edustus, ja 
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52 MAYO 1988, 46. 
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Coordinator of Informationin aloittaman Japaniin kohdentuneen tiedustelu- ja 
suunnittelutyön linjoilla pääosassa jatkoi Office of Strategic Services. Japanin vastaisessa 
sodankäynnissä armeijan ja laivaston komentajat halusivat pitää sen syrjässä viimeiseen 
sotavuoteen saakka, ja sen toiminnan painopiste sijoittuikin Kiinan, Burman ja Intian 
sotanäyttämöille58. Tutkimustyötä kuitenkin tehtiin, mutta todellisuudessa Japanin ja sen 
yhteiskunnan analysointi oli vain pieni palanen Research and Analysis Branchin 
työskentelyssä. Vaikka tutkimustoiminnan pääpaino kohdentui Euroopan sotanäyttämön 
kartoitukseen, oli raporttien kirjo laaja; asiantuntijat perehtyivät esimerkiksi Intian 
kommunistipuolueeseen, roomalaiskatolisen kirkon asenteisiin Unkarissa, Keski-
Euroopan keskitysleirien sijaintiin, Kongon jokialueen kauppareitteihin, Burman 
inflaatioon, Filippiinien sisseihin, Charles de Gaullen poliittisiin ajatuksiin ja Nankingin 
nukkehallitukseen. Tutkimustyötä kohdistettiin myös sodan ulkopuolella 
pysyttäytyneisiin valtioihin kuten Ruotsiin, Sveitsiin ja Espanjaan.59 Tyynenmeren 
vihollista käsittelevä Research and Analysis Branchin julkaisutoiminta oli laajimmillaan 
vasta vuosina 1944–1945, jolloin siltä ilmestyi esimerkiksi lukuisia Japanin tulevan 
miehitysajan siviilihallintoon liittyviä oppaita ja käsikirjoja. Lisäksi Research and 
Analysis Branchin karttaosasto oli tuottelias, ja Japaniin liittyvien karttojen kokoelmasta 
muodostui erittäin laaja ja yksityiskohtainen60. Karttainformaatiota tarvittiin 
sotilasoperaatioiden suunnitteluun ja miehityshallinnon johtamiseen. Karttojen 
perusteella saa vaikutelman, että amerikkalaiset tunsivat jopa Japanin kouluverkon 
sijainnin läpikotaisin. 

Syksyllä 1942 ilmestyi ensimmäinen Research and Analysis Branchin psykologian ja 
Kaukoidän jaoston Japanin koulujärjestelmän perusteita pintaa syvemmältä luotaava 
tutkimus. Psykologian jaostossa työskenteli kuusitoista psykologia Robert C. Tryonin 
johdolla. Louise HOFFMANIN tutkimuksen mukaan Tryon piti työskentelynsä 
lähtökohtana sitä, että psykologinen ymmärrys sosiaalisen ja historiallisen kokemisesta 
sekä lastenkasvatuksen ja persoonallisen kehityksen yleiset mallit ja vastaavat seikat 
olivat merkityksellisiä sota-aikaisessa käytännön tutkimuksessa.61 Kysymyksenasettelua 
kohdennettiin yhtä aikaa sekä natsimentaliteetin tutkimukseen että japanilaisen 
yhteiskunnan sosiaalisten ja psykologisten olosuhteiden analysointiin psykologisen 
sodankäynnin suunnitelmien muotoilemista varten. Psykologit kiinnittivät huomionsa 
japanilaisen yhteiskunnan hierarkiaan ja sosiaalisen kontrollin muotoihin. Lisäksi 
tutkimuksessa selvitettiin japanilaisten käsityksiä itsestään ja suhteestaan muihin 
kansoihin – ja nimenomaan Yhdysvaltoihin ja amerikkalaisiin. Erityisesti tutkimuksen 
kohteena olivat militaristisen ja nationalistisen indoktrinaation kanavat, joiden 
tuntemisella amerikkalaiskäsityksen mukaan olisi ratkaiseva merkitys psykologisessa 
sodankäynnissä murrettaessa japanilaisten tahtoa puolustaa keisarikuntaansa. Raportin 
mukaan japanilaisen yhteiskunnan omintakeinen piirre oli se, että omaksuessaan Meiji-
restauraation yhteydessä länsimaisia elementtejä, joiden varassa aloitettiin teollinen 
vallankumous, kiellettiin individualistis-demokraattis-egalitaristinen ideologia, joka oli 
lännessä kehittynyt yhteiskunnan teollistumisen ohessa. Japanissa tämä ideologinen 
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kehitys oli haluttu korvata sillä yhtenäisyyden ideologialla, joka korosti keisarin 
jumaluutta, japanilaisten kansallista ainutlaatuisuutta ja paremmuutta sekä kulttuurista 
ylemmyyttä muihin verrattuna sekä militarismin glorifiointia.62 

Tutkimuksen mukaan japanilaisten sosiaalinen kontrolli toimi virallisen hallinnollisen 
valvonnan lisäksi sotilaallisten ja uskonnollisten valvontakanavien sekä 
perhejärjestelmän kautta. Julkinen koululaitos oli se instituutio, jonka puitteissa näiden 
kaikkien kontrollien muodot kohtasivat. Oppivelvollisuuskoulujärjestelmä oli 
ihanteellinen väline levittämään ja juurruttamaan keskusjohdon haluamaa ideologiaa 
mahdollisimman laajalle. Alakoulussa opetettiin perustietojen ja -taitojen ohessa 
yhteistyöhenkeä, kunnioitusta ylempiarvoisia henkilöitä kohtaan, epämiellyttävien 
olosuhteiden sietämistä, urhoollisuuden ja itsensäuhraamisen hyveitä, työn ja 
omatoimisuuden kunnioittamista ja siisteyttä, sekä kiltteyttä. Keisaria kohtaan opeteltiin 
osoittamaan erityistä kunnioitusta palamattomasta materiaalista valmistetun rakennelman 
edessä, jossa säilytettiin keisarinkuvaa. Amerikkalaisten silmissä japanilainen 
kouluopetus oli siis luonteeltaan enemmänkin moraalista kuin intellektuaalista. 
Opettajien piti kuuliaisesti noudattaa keskushallinnolta Tokiosta saamiaan ohjeita. 
Paikallisin verovaroin pystytetyt koulurakennukset olivat yleensä kylän tai kaupungin 
komeimpia rakennuksia, joista ihmiset saattoivat olla ylpeitä, ja ne symboloivat sitä 
huolenpitoa ja välittämistä, jota japanilaiset tunsivat lapsiaan kohtaan. Sotilaallinen 
valvonta ulottui kouluihin armeijan reserviläisten pitäessä koulussa sulkeisharjoituksia, ja 
kouluissa harjoitettu valtioshinto erilaisten juhlien ja seremonioiden muodossa edusti 
uskonnollista valvontaa. Kuitenkin perheyhteisö nähtiin tutkimuksessa siksi kaikkien 
valvontatahojen perusyksiköksi, jonka vastuulla olivat kasvatus, kurinpito ja sosiaalinen 
turvallisuus.63 

Psykologisen sodankäynnin suunnittelua varten painotettiin, että Japanilla oli 
sodankäynnissään suunnaton kilpailuetu muihin kansoihin nähden, sillä 
koulujärjestelmän, aikuiskoulutuksen ja muiden propagandavälineiden kautta syötetyn 
intensiivisen ja systemaattisen indoktrinaation takia käytännöllisesti katsoen koko väestö 
oli valmis ja halukas tekemään minkälaisia uhrauksia tahansa kansakuntansa edestä. 
Indoktrinaatiokoneiston tunteminen merkitsi valtavaa haastetta amerikkalaisten 
psykologiselle sodankäynnille, minkä takia Japanin koulujärjestelmä tuli amerikkalaisten 
silmissä entistä suuremman kiinnostuksen kohteeksi. Mitä tarkemmin amerikkalaiset 
ymmärtäisivät sen, miten koulujärjestelmä kasvatti japanilaisesta isänmaallisen ja 
uhrivalmiin kansalaisen, sitä paremmin järjestelmää uskottiin voitavan käyttää 
japanilaisten ohjaamisessa kyseenalaistamaan kansalliskiihkonsa perusteet. 

Tutkimuksen antama kuva Japanin koulujärjestelmästä oli hyvin yleisluontoinen, ja se 
sisälsi jopa pieniä epätarkkuuksia. Laatijat olivat hyvin tietoisia siitä, että tyttöjen ja 
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poikien koulutus ei ollut tasa-arvoista. Jo varhaislapsuudesta lähtien poikia kasvatettiin 
kotona eri tavalla kuin sisariaan, ja erityiskohtelun sai perheen vanhin poika. Tytöt 
kasvatettiin pienestä pitäen kuuliaisiksi ja kärsivällisiksi; pieni tietämättömyyskään ei 
ollut pahasta, kunhan tytöstä kehittyisi iän myötä hyvä vaimo ja äiti.64 Tutkimuksen 
tekijät arvioivat, että tyttöjen varhain aloitettu koulutus tuotti hyvin suloisia ja sävyisiä 
vaimoja varsinkin keskiluokan tyttäristä.65 Raportin mukaan suurin osa tytöistä päätti 
koulunkäyntinsä kahdeksanvuotisen oppivelvollisuuden suorittamiseen; väite on sikäli 
väärä, että pakollinen oppivelvollisuus kesti vain kuusi vuotta, ja vapaaehtoinen 
mahdollisuus kahden lisäluokan suorittamiseen annettiin joissakin kouluissa. 
Varakkaimpien perheiden tyttäret saattoivat jatkaa tyttöjen yläkouluissa, mutta ylempiin 
opintoihin tytöillä oli vain pieniä mahdollisuuksia. Vain kahdessa normaalikoulussa 
koulutettiin tyttöjä opettajan ammattiin, jota Japanissa pidettiin pitkälle miesten alana.66 
Raportin laatijoilla ei ollut tiedossa, tai he eivät olleet kirjoittaessaan huomioineet sitä, 
että koulumaailmassa oli tapahtunut enemmän käytännöllisistä kuin ideologisista syistä 
aiheutunut muutos henkilökuntaan: sota-aikana jo yli puolet opettajista oli nimenomaan 
naisia, varsinkin alakoululuokissa. Raportissa ei myöskään pohdittu yksityiskouluissa, 
erityisesti kristillisissä kouluissa67, tytöille annetun koulutuksen yhteiskunnallista 
merkitystä. 

Tutkimus myönsi Japanin koululaitoksen onnistuneen tuottamaan huomattavan luku- 
ja kirjoitustaitoisen kansan, mutta samalla kyseenalaistettiin todellisen lukutaidon väitetty 
laajuus. Samassa yhteydessä nostettiin esille kirjoitusuudistuskysymys, josta kehkeytyi 
myöhemmin kiistanalainen aihe. Oliko japanilaisista todella 92 % luku- ja 
kirjoitustaitoisia? Asiaan vaikutti tutkimuksen mukaan se, miten lukutaito mitattiin. Jos 
aakkosia käyttävissä maissa henkilö tunsi aakkoset ja osasi lukea, hän pystyi lukemaan 
sanomalehteä. Japanissa raportin mukaan tilanne oli toinen; pystyäkseen ymmärtämään 
sanomalehden tekstiä täytyi tuntea noin kaksi tuhatta merkkiä, mutta oppivelvollisuuden 
suoritettuaan japanilainen ei välttämättä kyennyt selviytymään sanomalehden 
lukemisesta. Japanin hallitusta oli tutkimuksen mukaan yritetty silloin tällöin taivutella 
romaanisten kirjainten käyttöönottoon erityisesti alkeiskouluissa, mutta tutkimuksessa 
esitetyn käsityksen mukaan kirjoituskysymykseen tuskin oli odotettavissa nopeasti 
radikaalia muutosta. Tutkimuksessa esitettiin epäilys, että hallitus ei ollut innostunut 
lukutaidon levittämisestä koko kansan keskuuteen, sillä silloin kansaan olisivat voineet 
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vaikuttaa liian helposti myös niin kutsutut vaaralliset ajatukset. Toisaalta amerikkalaiset 
radiotiedustelutahot olivat saaneet tietoonsa, että japanilaisviranomaisten keskuudessa oli 
kiinnostusta kirjoitusuudistuksen toimeenpanemiseen; merkkien yksinkertaistamista 
suunniteltiin japanin kielen opettamiseksi vasta valloitetuilla Malaijin ja Indonesian 
alueilla.68 On mielenkiintoista huomata, että jo ensimmäisen sotavuoden aikana 
amerikkalaisten huomio kiinnittyi japanilaisten kirjoitusjärjestelmään osana 
vihollisyhteiskunnan sosiaalisia olosuhteita. Tutkimuksessa kirjoitusuudistusta ja 
romanisointia tarkasteltiin japanilaisten omina hankkeina. Kirjoitusuudistuskysymystä 
tässä pääosin psykologian asiantuntijoiden tekemässä tutkimuksessa ei vielä nähty, tai ei 
ainakaan esitetty, välineenä amerikkalaisvaikutusten levittämiselle tai yhteiskunnalliselle 
kontrollille. 

Amerikkalaisten mahdollisuudet vaikuttaa japanilaisten militaristiseen patriotismiin 
arvioitiin hyviksi. Tutkimuksen laatijoiden mielestä Japanissa oli monia Yhdysvaltojen 
ystäviä; monella japanilaisella oli Yhdysvalloissa sukulaisia, ja useat olivat saaneet 
koulutuksensa siellä, ja lisäksi lukuisat amerikkalaiset lähetystyöntekijät olivat tehneet 
käännytystehtävänsä ohessa arvokasta avustustyötä Japanissa. Tutkimuksessa ei arvioitu 
japanilaista syntyperää olevien Yhdysvalloissa asuvien henkilöiden sodanaikaista 
kohtelua mahdolliseksi esteeksi amerikkalaisten ystävienetsintäpyrkimyksille, vaan 
tarkastelun kohteena oli viholliskuva amerikkalaisista. Tutkimuksessa esitetyn käsityksen 
mukaan suurin osa japanilaisista oli omaksunut japanilaisen sotapropagandan kuvan 
amerikkalaisista; he olivat japanilaisten silmissä rappeutuneita, pehmeitä, yltäkylläiseen 
elämään tottuneita, koppavia ja rodullista diskriminaatiota harjoittavia, jotka eivät edes 
kyenneet antamaan resurssiensa mukaisista taisteluvastusta Tyynellämerellä. Mutta 
tutkimuksen laatijat uskoivat, että todellisuudessa japanilaiset eivät olleet läheskään niin 
kiihkoisänmaallisia kuin miltä ulkonaisesti näytti. Toisaalta välineitä japanilaisiin 
vaikuttamiseen ei ollut monipuolisesti saatavilla; opettajiin vaikuttaminen olisi avannut 
amerikkalaiskäsityksen mukaan mahdollisuuden ulottaa vaikutusta laajalle japanilaiseen 
yhteiskuntaan69. OWI oli aloittanut mielipiteenmuokkaukseen tähtäävien 
lyhytaaltoradiolähetysten lähettämisen Japaniin, mutta niiden uskottiin tavoittavan vain 
radiovalvontaa suorittavat virkamiehet mutta ei suuria kansanjoukkoja.70 Tutkimuksessa 
siis viitattiin mahdollisuuteen, että amerikkalainen vaikutus japanilaisten taistelutahtoon, 
amerikkalaisvastaisuuteen ja indoktrinaatioon voisi onnistua. Tätä pidettiin mahdollisena, 
koska uskottiin, että Japanissa olisi kaikesta huolimatta amerikkalaisiin myötämielisesti 
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suhtautuvia ihmisiä. Koulujärjestelmä sinänsä oli vaikea pala käsiteltäväksi. Se oli 
tiedustelutoimen näkemyksen mukaan keskeinen kiihkoisänmaallisuuden muovaaja 
Japanissa, mutta amerikkalaisten näköpiirissä ei vielä tässä vaiheessa ollut konkreettisia 
keinoja vaikuttaa sen toimintaan tai opettajien ajatusten muovautumiseen. 

Joseph Grew osallistui Japanin yhteiskuntaelämästä käytyyn keskusteluun 
Yhdysvalloissa valaessaan taistelutahtoa kirjallaan loppuvuodesta 1942. Japanissa 
hankkimillaan kokemuksilla ja näkemyksillään japanilaisten sosiaalistavista 
instituutioista hän vahvisti OSS:n tutkimuksen välittämiä käsityksiä, mutta samalla hän 
varoitteli ylioptimistisista odotuksista. Japanilaisten kukistaminen tuli Grew’n mukaan 
olemaan äärettömän vaikeaa, koska kansalaisia oli jo vuosien ajan kasvatettu 
yhtenäisyyteen ja valmisteltu sotaan. Japanin nuoriso oli ollut 1920-luvun jälkeen 
päämäärätietoisen muokkauksen kohteena. Kyse oli Grew’n mukaan nuorison 
vääristämisestä, johon osallistuivat perhe, koulut, asevelvollisuus, valtionuskonto sekä 
pakonomainen ryhmäkuri. Koko koulujärjestelmä oli rakennettu sotilaallisen käskyjen 
tottelemisen mallin mukaan, ja kaikki yksilöllisyyden tai kriittisen ajattelun piirteet 
karsittiin lapsista jo varhain. Tärkeintä oli oppia kuuliaisuutta; kotona piti totella isää ja 
koulussa opettajaa. Kansallisina juhlapäivinä koululaisille painotettiin kouluissa 
järjestetyissä seremonioissa velvollisuuksia valtiota ja keisaria kohtaan, ja useita kertoja 
vuodessa oppilaat vietiin kaatuneiden sotilaiden hengille pystytettyihin pyhäkköihin. 
Koulujärjestelmässä sulkeisharjoitukset ja manööverit olivat tärkeässä asemassa. Jo ala-
asteella indoktrinoitiin keisarikunnan taistelunhalua ja voittamattomuutta sekä marssittiin 
ja pidettiin sotaharjoituksia. Seuraavassa vaiheessa Japanin armeijan upseerit pitivät 
sulkeisharjoituksia, armeijan leireille tehtiin viikonloppumatkoja ja kestävyyttä 
harjoiteltiin pitkillä marsseilla armeijan varusteissa. Grew’n näkemyksen mukaan 
akateeminen työ jäi sotilasaktiviteettien jalkoihin oppilaitoksissa; oppitunteja peruttiin, 
jos armeija päätti pitää harjoitukset opiskelijoille.71 

Grew halusi painottaa amerikkalaisille, että japanilaiset oli koulutettu jo varhaisesta 
lapsuudesta lähtien sodankäyntiin, ja japanilaistamisyritykset oli ulotettu Japanin 
valloittamille alueille. Grew’n mielestä japanilaisten tavoitteena oli käännyttää koko 
Aasia turmelemalla sen nuoriso. Japanilaiset olivat tottuneet säästäväisyyteen ja 
niukkuuteen, mutta köyhyyden keskellä he olivat rakentaneet suunnattoman 
sotakoneiston, eivätkä he olleet pystyttäneet sitä tuhlattavaksi. Japanilaiset pitivät 
amerikkalaisia kerskailevina, omahyväisinä, rikkaina sekä velttoina, ja näistä syistä 
johtuen heikkoina vihollisina, mutta japanilaiset itse olivat Grew’n mukaan fanaattisia ja 
totalitaarisia. Vaikka Japani voittaisikin sodan – mihin Grew ei kyllä uskonut – 
militarismi tuhoaisi itse itsensä ja yhteiskunnallisen järjestelmänsä, koska se perustui 
johtajien harjoittamaan orjuutukseen ja kansalaisten oikeuksien puuttumiseen.72 

Kuten edellä on osoitettu, ensimmäisen sotavuoden aikana vihollisen koulujärjestelmä 
oli päätynyt sodankäynnistä päättäviä ja rauhanteon valmistelusta vastaavia varten 
tehtävän tutkimustyön ja julkisen keskustelun kohteeksi. Sotavuosien kuluessa esitettyjen 
näkemysten määrä tuli karttumaan. Julkaisumäärän lisääntyessä näkökulmia oli koko ajan 
saatavilla entistä enemmän, mutta on mahdotonta yksiselitteisesti sanoa, keiden 
näkemyksiä ja missä tehtyjä raportteja luettiin huolellisesti, ja mitkä puolestaan jäivät 
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vähemmälle huomiolle. Ihannetapauksessa kaikki tieto päätyi sitä tarvitsevien käsiin. 
Todellisuudessa Japanin koulujärjestelmää valottava raportointi ja kirjoittelu oli vain 
kapea osa-alue Yhdysvaltojen valmistautumisessa akselivaltojen kukistamiseen, ja se 
saattoi siten jäädä keskeisimpinä pidettyjen sotilaspoliittisten valmistelujen jalkoihin. 
Toisaalta koulujärjestelmään kohdennettavien poliittisten päätösten aikakaan ei ollut vielä 
ensimmäisen sotavuoden jälkeen. 

Vaikka Japanin koulujärjestelmän tuntemus oli vain pienen pieni osa vihollisen 
kukistamiseen tähtäävää toimintaa, amerikkalaiset olivat päätyneet näkemykseen, että 
koulutus ja siihen vaikuttaminen olivat tärkeä avain ihmisen mieleen. Ihmisen ajattelun ja 
toiminnan muokkaaminen haluttujen päämäärien saavuttamiseksi oli ollut 
japanilaistenkin tavoitteena Japanin valloittamilla alueilla, ja tämän amerikkalaiset 
tiedustelutahot tiesivät hyvin. Psykologisen sodankäynnin näkökulmasta ihannetilanne 
olisi ollut se, että amerikkalaiset olisivat voineet vaikuttaa koulujen opetukseen 
korvaamalla keskusjohdon juurruttama ideologia amerikkalaisille myötämielisemmillä 
näkemyksillä. Vaikka amerikkalaisiin ystävällisesti suhtautuvia henkilöitä uskottiin 
Japanissa olevan, ei kouluja vielä pidetty käyttökelpoisina psykologisen sodankäynnin 
välineinä. Koulujen työn tuntemisella uskottiin saavutettavan keinoja japanilaisten 
taistelutahdon murtamiseen muilla sektoreilla. 

Koulujärjestelmään kohdistetulla tutkimuksella tuotettu tietämys oli pitkälle arvioivaa 
ja alustavaa, eikä se välttämättä antanut täsmällisiä vastauksia japanilaisen yhteiskunnan 
kansalaiseksi kasvamiseen liittyviin kysymyksiin. Toisaalta OSS:ssa tehtyä työtä 
tarkasteltiin tyytyväisyydellä. Esikuntapäälliköiden neuvosto ratkaisi joulukuussa 1942 
OSS:n ja OWI:n suhteita hiertäneen vastuukysymyksen, ja määräsi ensin mainitun 
kantamaan täyden vastuun psykologisen sodankäynnin sotilasohjelmista Japanissa73. 
Toisaalta OSS:n psykologisen jaoston työskentelyä ei pidetty ainakaan laajemmassa 
mittakaavassa erityisen onnistuneena; jaosto lakkautettiin alkuvuodesta 1943, ja suurin 
osa sen henkilökunnasta siirtyi OWI:n palvelukseen74. Tilanne mutkistui entisestään, kun 
presidentti määräsi maaliskuussa 1943 OWI:n vastaamaan ulkomailla tapahtuvista 
informaatio- ja propagandaohjelmista75. OSS ei silti koskaan luopunut propagandakentän 
työstä76. Kuitenkaan ei voida osoittaa, että tällä monimutkaisella tilanteella olisi 
suoranaista yhteyttä vihollismaan koulujärjestelmän tutkimisen ja siihen kohdistuneen 
suunnittelutyön edistymiseen. 

2.4  Näkemykset koulujärjestelmästä pysyvät kirjavina 

Tammikuussa 1943 ulkoministeriön Special Research -osaston toiminta siirrettiin kahteen 
erilliseen osaan eli talousasioiden ja poliittisten asioiden osastoihin. Economic Studies -
osastossa toimivat Fearey ja Williams, ja salainen tutkimus- ja suunnitteluyksikkö 
Political Studies oli Blakesleen, Bortonin ja John Maslandin työmaa. Political Studies -
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osasto valmisteli Japanin tulevaan miehitykseen liittyviä pääkysymyksiä 
miehityshallinnon käytännön toimista Japanin statukseen sodanjälkeisissä 
turvallisuusjärjestelyissä.77 Ylitse muiden Marlene MAYON mielestä oli noussut suuri 
kysymys siitä, pitäisikö Yhdysvaltojen tai liittoutuneiden vaatia Japanissa sosiaalisia, 
poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia, mukaan lukien poliittisen filosofian 
muutos koulujärjestelmän valvonnan kautta, ja olisiko voittajavaltioilla siihen edes 
laillista oikeutta. Jo alkuvuodesta 1943 pidettiin selvänä sitä, että Yhdysvaltojen asema 
Japanin miehityksessä tulisi olemaan muita liittoutuneita merkittävämpi, olihan se 
tähänkin asti kantanut suurimman taakan Japanin vastaisissa taisteluissa 
Tyynellämerellä.78 

Kevään 1943 kuluessa ulkoministeriön Japani-asiantuntijat kirjoittivat tutkimuksia, 
joissa valmisteltiin tulevaa Japanin kukistamista ja miehityspolitiikkaa nostamalla esille 
erityiskysymyksiä ja ratkaisuehdotuksia tuleville päätöksentekijöille. MAYON mukaan 
Blakeslee ja Borton etunenässä varoittelivat amerikkalaisia puuttumasta liiaksi Japanin 
sisäisiin asioihin, kun Yhdysvalloissa pohdittiin militarismin riisumisen ja 
demokraattisten elementtien vahvistamisen kysymyksiä79. Vihollismaan 
opetusministeriöjohtoinen koulujärjestelmä ei ollut ulkoministeriön suunnittelijoiden 
mielenkiinnon kohteena muutoin kuin osana Japanin tietoisesti vuoden 1937 jälkeen 
keskitettyä hallintojärjestelmää, vaikka jo puolta vuotta aiemmin OSS:n tutkijat olivat 
nimenneet Japanin koulujärjestelmän tuntemisen merkittäväksi haasteeksi. 
Koulujärjestelmäasian tärkeyttä oli kyllä sivuttu ulkoministeriössäkin. Japanin 
koulutuspolitiikka sai huomiota tehokkuudestaan Koreassa, jossa korealaisia 
japanilaistava koulutus oli kokonaan tai lähes täysin tukahduttanut nationalistisen 
liikkeen ja hävittänyt korealaista kulttuuria. Tämän seurauksena Japania ja japanilaisuutta 
vastaan tunnettiin Koreassa syvää vastenmielisyyttä.80 Ulkoministeriön tutkimuksiin ei 
siis vielä kuulunut minkäänlaisia suunnitelmia odotuksista tai tavoitteista vihollisen 
koulujärjestelmän suhteen. Kysymys ei kuitenkaan missään nimessä ollut siitä, etteivätkö 
ulkoministeriön tutkimusyksiköiden suunnittelijat olisi huomanneet kiinnittää 
huomiotaan Japanin koulujärjestelmään. Borton oli julkaissut jo vuonna 1940 Japan 
since 1931 -kirjan, jossa hän tarkkasilmäisesti analysoi muun muassa japanilaisen 
yhteiskunnan mielipiteenmuokkausinstituutioita eli koulujärjestelmää sekä lehdistöä ja 
radiota joukkotiedotusvälineinä osana poliittista niin kutsuttua vaarallisten ajatusten 
valvontaa. Kirjassa oli nostettu esille useita seikkoja, joihin miehityksen suunnittelijat 
tulivat kohdistamaan huomionsa, kuten esimerkiksi opetusministeriön keskitettyyn 
hallintovaltaan, julkaisutoiminnan kontrollointiin sekä radion keskeiseen rooliin 
tiedotusvälineenä ja julkisen mielipiteen muokkaajana.81 

OSS:n piirissä tunnustettiin koulujärjestelmään kohdistuvan lisätietämyksen ja jo tässä 
vaiheessa aloitettavien käytännön toimenpiteiden suunnittelemisen tarve. OSS:n 
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tutkimuksessa Japanin alaisuudessa olevien mandaattisaarten tulevasta irrottamisesta 
Japanista ja miehitysajan sotilashallinnosta todettiin, että alueelle piti viipymättä 
pystyttää uusi koulujärjestelmä. Japanilaisten alueella aloittama koulutoimi oli tehokas, ja 
moni alkuperäisasukas oli oppinut japanin kieltä, mutta sekä turvallisuuden että henkisen 
ryhdin takia nähtiin toivottavaksi, että koulut uudelleenjärjestettäisiin taitavasti ja 
rakentavasti. OSS:n tavoitteena oli, että jokin suunnittelutaho, esimerkiksi Virginian 
yliopiston armeijan miehityshallintokoulutusyksikkö, tekisi erillisen oppaan japanilaisten 
poisajamisen yhteydessä toteutettavan koulutuksen uudelleenjärjestämisen 
käynnistämiseksi alueella.82 

Samalla kun Japanin kukistamiseen liittyvät suunnitelmat lisääntyivät, myös 
valmisteluihin osallistujien määrä kasvoi. Borton on kertonut, että ei armeija eikä laivasto 
ollut vielä päättänyt perusteista, joiden pohjalta suunnitelmia olisi alettu rakentaa83. 
MAYON mukaan sekä armeijan että laivaston suunnittelijat olivat levottomia 
siviiliasiantuntijoiden hidastelusta suunnittelutyön johtamisessa84. Sekä armeija että 
laivasto osoittivat halunsa johtaa Japanin tulevaa miehitystä, sillä odotettavissa oli, että 
kummankin rooli tulisi olemaan Japanin kukistamistilanteessa merkittävä. Molemmat 
aselajit kääntyivät amerikkalaisten yliopistojen puoleen hankkiakseen 
valmentautumisohjelmiinsa opettajia, oppimateriaaleja sekä opetustiloja. Koska 
miehityshallinnon pystytystä varten tarvittaisiin käytännön taitoja sotilashallinnosta, 
japanin kielen osaamista sekä tietoja viholliskansasta sekä sen historiasta että kulttuurista, 
armeija aloitti japanin kielen ja area training -koulutusohjelmansa Ann Arborissa 
Michiganin yliopistossa ja laivasto Boulderisssa Coloradossa pian sodan puhkeamisen 
jälkeen.85 Britannian, Kanadan ja Australian asevoimilla oli vastaavat, mutta 
pienimuotoisemmat koulutusohjelmat.86 Amerikkalaisten ja japanilaisten vihollisensa 
tuntemukseen ja käsittelemiseen valmistautumisessa oli selvä ero. Amerikkalaisten piti 
nopeasti kerätä vihollistaan koskevat kaikki mahdolliset tiedot ja kouluttaa upseeristonsa, 
mutta kuten Kyoko HIRANO on muistuttanut, useat japanilaiset osasivat jo englannin 
kieltä, koska sitä oli opetettu kouluissa, ja amerikkalaisen kulttuurin monet piirteet olivat 
tulleet jo tutuiksi87. 

Syksyllä 1943 Yhdysvaltojen armeija alkoi kouluttaa henkilökuntaa myös Japanin 
miehityshallintotehtäviä varten. Virginian yliopistossa Charlottesvillessä School of 
Military Governmentissa oli koulutettu jo keväästä 1942 lähtien upseeristoa Euroopassa 
suoritettaviin miehitystehtäviin, ja koulutusta alettiin antaa myös Japanin 
miehityshallintoa silmällä pitäen. Charlottesvillessä toimi opettajana Hugh Borton 
vuosina 1942–194688. Sotaministeriön kesällä 1943 tekemällä päätöksellä 
upseerikoulutusta laajennettiin, ja kuudessa amerikkalaisessa yliopistossa eli Chicagossa, 
                                                           
82 Problems Related to Military Government in the Islands under Japanese Mandate. Office of 
Strategic Services, Research and Analysis Branch, No. 1494, 17.11.1943. The Occupation of Japan 
Part I 3-A-45. 
83 Borton 1967, 14. 
84 MAYO 1984, 23. 
85 PERRY 1980, 38-39. 
86 Textor 1951, 178. 
87 HIRANO 1992, 25. 
88 Borton 1967, 35. 
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Harvardissa, Michiganissa, Northwesternissä, Stanfordissa ja Yalessa aloitettiin Civil 
Affairs Training School -opinnot.89 Ne koostuivat kolmesta aihepiiristä: japanin kielestä, 
Japanin tuntemuksesta ja sotilashallinnon ongelmatiikasta. Armeijan upseerin taival 
miehityshallintotehtäviin Japaniin kulki Virginian yliopiston kuusiviikkoisten opintojen 
kautta puolen vuoden Civil Affairs Training School -opintoihin, joissa puolet ajasta 
käytettiin kieliopintoihin. Kieliopinnot suoritettiin niin sanotulla ’armeijan 
menetelmällä’, eli painopiste oli puhutussa arkikielessä ja opetus annettiin pienryhmissä. 
Kieliopintojen tuloksia pidettiin hyvinä, tai niiden katsottiin antavan ainakin 
itseluottamusta miehityshallintotehtäviin. Toisaalta opinnot herättivät myös arvostelua, 
koska monissa tapauksissa, kuten PERRY on muistuttanut, opettajat olivat epäpäteviä 
sekä pedagogisesti että tiedoiltaan.90 Opetuksen tasosta ja käytetyistä oppimateriaaleista 
on olemassa erilaisia käsityksiä. Robert King Hallin mukaan Civil Affairs Training School 
ja Military Government -koulut eivät saaneet tietoja ulkoministeriön miehityspolitiikan 
valmistelusta91. Toisaalta MAYO on esittänyt, vaikkakin hän myöntää asian olevan 
vaikeasti osoitettavissa, että Civil Affairs Training School -opinnoissa oppimateriaaleina 
saattoi olla jopa huippusalaisia ulkoministeriön suunnitteluasiakirjoja, tai ainakin 
ulkoministeriön suunnitteluviranomaiset, kuten Hornbeck, Dooman, Ballantine ja 
Bowles, sekä Borton, antoivat kursseilla opetusta92. Opetusta ei siis voida kaikin osin 
pitää epäpätevänä. Toisaalta ei voida myöskään väittää, että kyseiset opinnot 
suoritettuaan upseeri oli Japani-asiantuntija. 

Laivaston upseereille Japanin miehitystoimiin annettiin koulutusta Princetonin 
yliopistossa, jonka opetusohjelma vastasi pitkälle armeijan upseereille annettavaa 
koulutusta. Civil Affairs Training School -koulutuksen ja Princetonin laivastokoulutuksen 
saaneet jatkoivat perehtymistään miehitysvalmisteluihin Kaliforniassa, ensin Ford Orrin 
Civil Affairs Staging Area -kurssilla, myöhemmin Montereyssa. Montereyssa 
valmennettiin vuosien 1944–1945 aikana miehistöä noin muutaman tuhannen upseerin 
verran maihinnousuun Japaniin ja miehityksenaikaiseen sotilashallintoon 
taistelutilanteessa. Koulutukseen kuului myös itsenäistä tutkimus- ja suunnittelutyötä 
sekä harjoituksia käytännöllisillä ongelmanratkaisutehtävillä. Montereyssa pyrittiin 
hyödyntämään kaikki vihollismaan koulujärjestelmääkin koskeva materiaali, muun 
muassa japanilaisia koulukirjoja tutkittiin yksityiskohtaisesti.93 Esimerkiksi viimeisen 
sotakesän aikana Montereyssa tehtiin yksityiskohtaisia suunnitelmia siitä, miten 
taistelujoukkojen takana tuleva miehistö pystyttäisi miehityshallinnon lain ja järjestyksen 
palauttamiseksi ja järjestäisi koulujärjestelmän toiminnan sekä ratkaisisi talouteen, 
työvoimaan ja kuljetuksiin liittyviä kysymyksiä.94 

Office of War Information tuli mukaan vihollismaan koululaitoksen analysointiin vasta 
marraskuussa 1943, jolloin ilmestyi sen japanilaisen koulutusjärjestelmän historiaa ja 
                                                           
89 SVENSSON 1966, 16; TENT 1982, 15. Ks. myös Biographical Notes, Americans as Proconsuls 
teoksessa United States Military Government in Germany and Japan, 1944–1952, Edited by Robert 
E. Wolfe, 1984, 536. 
90 PERRY 1980, 39-40. 
91 Hall 1949, 71. 
92 MAYO 1982, 51. Ks. myös MAYO 1982, 62; WRAY 1996, 8. 
93 SVENSSON 1966, 16-17; Trainor 1983, 9-11. 
94 TAKAMAE 1980, 133. 
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kehitystaustoja selvittävä raportti. Runsas kuukausi myöhemmin valmistui analyysin 
toinen osa oppisisällöistä ja opetusmenetelmistä. Näillä raporteilla OWI pyrki 
vastaamaan – omasta puolestaan mutta jälkijunassa muihin nähden – kysymyksiin 
millainen oli vihollisen koulujärjestelmä ja miten se toimi. Raporttien laatijalla95 oli ollut 
todennäköisesti luettavanaan OSS:n valmistama tutkimus psykologisen sodankäynnin 
suunnittelijoille, mikä käy ilmi osittaisesta kopioinnista. Toinen mahdollinen selitys 
paikoittaiselle samanlaisuudelle on jokin yhteinen, mutta nimeämätön lähde. Kuvauksen 
kohteina olivat koulujärjestelmän historia Meiji-restauraatiosta sota-aikaan, eri koulutasot 
ja -muodot lastentarhoista yliopistoihin, opetusmenetelmät, viikkotuntimäärät eri 
koulutasoilla ja opetusvälineet. Sisällöstä kävi ilmi, että kyseessä oli hyvin organisoitu 
järjestelmä, jonka panos kansakunnan hyvinvoinnin edistämiseksi oli suuri. Japanin 
vastaisen sodankäynnin suunnittelijoille tarjottiin nyt ensimmäistä kertaa konkreettisia 
tietoja vihollismaan koululaisten lukumääristä; vuonna 1940 oppivelvollisuusikäisiä 
lapsia oli ollut 11 840 342, ja näistä 11 765 534 oli käynyt koulua. Seuraavalle eli 
vuodelle 1941 oli taulukossa vain arvio lapsimääristä, mutta trendi kertoi koululaisten 
määrän jatkuvasta lisääntymisestä. Japanilainen kouluvuosi alkoi huhtikuun 
ensimmäisenä päivänä ja päättyi maaliskuun viimeisenä jakautuen kolmeen lukukauteen. 
Kesäloma kesti kuukauden, vuoden vaihteen loma kaksi viikkoa, ja lukuvuosien taitteen 
vapaa kesti noin kolme viikkoa.96 

OWI:n taustatietoraportissa oli puutteita ja virheitä. Tässä, kuten aiemmissakin 
tiedustelutahojen esityksissä kerrottiin, että Japanin oppivelvollisuus oli kahdeksan 
vuoden mittainen. Tämän virheen takia raportin kaavio japanilaisesta koulujärjestelmästä 
vuodelta 1941 oli harhaanjohtava. Lisäksi siinä oli virheitä koulutustasojen ja 
koulumuotojen portaikossa; kaavion antaman tiedon mukaan esimerkiksi yliopisto-
opinnot aloitettiin reilusti yli 20-vuotiaana. Kuva koulujärjestelmästä oli raportin 
laatijalle itselleenkin epälooginen, ja tekstiosassa selitettiin radiotiedustelun saaneen 
selville, että yliopisto-opintojen aloitusta oli aikaistettu kahdella vuodella. Toinen virhe 
liittyi yhteisopetukseen. Raportin mukaan läpi alakouluvuosien tyttöjä ja poikia opetettiin 
yhdessä, mutta sen jälkeiset opinnot ja koulut olivat eriytyneet sukupuolen mukaan.97 
Todellisuudessa yhteisopetus päättyi jo paljon aikaisemmin, mutta tämä virheellinen 
käsitys säilyi amerikkalaisilla sitkeästi ja pitkään. Puutteellisuudet ja virheet tuntuvat 
oudoilta raportin kirjallisuusluettelon perusteella. Vaikuttaakin siltä, että raportin laatija 
                                                           
95 Asiakirjoissa ei nimetä kirjoittajaa muutoin kuin pyynnöllä kääntyä T. A. Miyakawan puoleen, 
mikäli raportista on kysyttävää. Education in Japan: General Background. Office of War 
Information, Bureau of Overseas Intelligence, 30.11.1943, s. 10. Educational Reform in Japan Part 
I 1-B-6; Education in Japan: Curriculum and Pedagogical Method. Office of War Information, 
Bureau of Overseas Intelligence, 10.1.1944, kansisivu ja s. 14. Educational Reform in Japan Part I 
1-B-7. THAKUR pitää Miyakawaa kirjoittajana, mikä saattaa olla aivan oikea päätelmä. THAKUR 
1990, 91. 
96 Education in Japan: General Background. Office of War Information, Bureau of Overseas 
Intelligence, 30.11.1943, s. 1-4. Educational Reform in Japan Part I 1-B-6. 
97 Education in Japan: General Background. Office of War Information, Bureau of Overseas 
Intelligence, 30.11.1943, s. 2-3, 5-6, 9. Educational Reform in Japan Part I 1-B-6. Ks. myös 
Education in Japan: Curriculum and Pedagogical Method. Office of War Information, Bureau of 
Overseas Intelligence, 10.1.1944, s. 1, 5. Educational Reform in Japan Part I 1-B-7. 
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oli oikaissut työssään ja jättänyt tutustumatta98 esimerkiksi Hugh Keenleysiden ja A. F. 
Thomasin Japanin koulujärjestelmää esittelevän kirjan History of Japanese Education 
and Present Educational System99. Laiminlyönti – ja siitä johtunut huono raportti – olisi 
saattanut osoittautua kohtalokkaaksi amerikkalaisviranomaisten näkemysten 
muodostumisen tai ainakin OWI:n valmistautumisen kannalta, mutta lopullista vahinkoa 
epätarkasta koulujärjestelmän kuvasta ei kuitenkaan päässyt tapahtumaan. Huolellisissa 
käsissä Keenleysiden ja Thomasin teos sai suuren arvon alkuvuodesta 1944. Tuolloin 
käsitykset vihollisen koulujärjestelmästä alkoivat sisältää sekä yksityiskohtaisempia 
faktoja että selkeämpiä näkemyksiä koulujärjestelmän toimintamekanismeista, mitkä 
mahdollistivat koulujärjestelmään kohdistuvien suunnitelmien ja muutosvaatimusten 
linjautumisen. 

Oppisisältöjä ja opetusmenetelmiä esittelevä OWI:n raportti kuvasi japanilaiskoulut 
ihanteellisiksi oppimisympäristöiksi. Raportissa kerrottiin oppiainejaon ja 
opetusmenetelmien perustuvan amerikkalaiseen järjestelmään. Opettajan ensisijainen 
tehtävä oli herättää oppilaissa kiinnostus oppimiseen, minkä jälkeen havaintojen 
tekemisen, ryhmätöiden ja omatoimisten kokeiden tekemisen ja suullisen raportoimisen 
kautta tapahtuu varsinainen oppiminen. Vaikuttaa vahvasti siltä, että raportin laatija ei 
ollut asiantuntija japanilaisen koulujärjestelmän syvimmän olemuksen tulkitsijana. 
Raportin mukaan esimerkiksi moraaliopetusta annettiin kaikkina oppivelvollisuuskoulun 
vuosina kaksi viikkotuntia, mutta japanilaista kansallista moraalia alettiin opettaa vasta 
keskikoulussa ja vain pojille.100 Ne muutokset, joiden kohteeksi koululaitos oli pakosta 
tullut sodan aikana, jäivät huomiotta. Ensimmäisessä eli marraskuun raportissa on pitkiä 
tekstipätkiä, jotka ovat sanatarkkaa kopiointia joko OSS:n lokakuisesta tutkimuksesta tai 
yhteisestä lähteestä. Viittauksissa todettiin japanilaisen koulujärjestelmän kasvattavan 
patriotismiin, kuuliaisuuteen auktoriteeteille ja opinkappaleiden 
kyseenalaistamattomuuteen101. Tammikuun raportin mukaan japanilaiskoulut olivat 
neutraaleja suhteessa indoktrinaatioon. OWI:n, jonka tehtävänä oli johtaa psykologista 
sodankäyntiä Japania vastaan, raportissa oleellisin piirre japanilaisesta 
koulujärjestelmästä oli jäänyt käsittelemättä. 

Amerikkalaisten kiinnostus Japanin koulujärjestelmää kohtaan oli alkanut viimeistään 
Pearl Harborin hyökkäyksen jälkeen osana vihollisen tuntemiseen ja psykologisen 
sodankäynnin valmistelemiseen liittyvää tutkimustoimintaa. Kaikki tieto vihollisesta, 
jonka uskottiin vaikuttavan amerikkalaistoimiin, kerättiin, ja ensimmäiset 
                                                           
98 THAKUR nimenomaan ylistää OWI:n ensimmäisten kaikenkattavien papereiden eli Miyakawan 
tutkimusten perustuneen Keenleysiden ja Thomasin sekä Tokuji Yamashitan kirjoihin. THAKUR 
1990, 91. THAKURILLA on kaksi suoraa lainausta väitöskirjassaan, yksi molemmista raporteista, 
mutta joita ei ole nootitettu. Lähdeluettelosta ei käy ilmi yksiselitteisesti, että hän olisi tutustunut 
alkuperäisiin asiakirjoihin, koska tutkimuskirjallisuusviitteiden lomassa mainitaan vain National 
Record Center, Suitland, Maryland, Item 370, Box 402. THAKUR 1990, 91-92, 120. 
99 Hugh Keenleyside – A. F. Thomas, History of Japanese Education and Present Educational 
System. The Hokuseido Press 1937. 
100 Education in Japan: Curriculum and Pedagogical Method. Office of War Information, Bureau of 
Overseas Intelligence, 10.1.1944, s. 4-6. Educational Reform in Japan Part I 1-B-7. 
101 Education in Japan: General Background. Office of War Information, Bureau of Overseas 
Intelligence, 10.1.1944, s. 4. Educational Reform in Japan Part I 1-B-6. 
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koulujärjestelmän toimintaa kuvailevat tiedusteludokumentit ilmestyivät jo helmikuussa 
1942. Usko, että koulujärjestelmän tuntemuksella pystyttäisiin selvittämään japanilaisten 
mentaliteetti ja ajattelutavat, oli vahva. Amerikkalaistiedustelun luoman kuvan mukaan 
koulujärjestelmä Japanissa indoktrinoi militarismia, ja Japaniin liitetyillä alueilla 
koulujärjestelmällä japanilaistettiin alkuperäistä väestöä. Myös ulkoministeriön 
tutkimustyössä sivuttiin koulujärjestelmän tärkeyttä kansallisen yhtenäisyyden 
muovaajana, eli amerikkalaisten näkemykset vihollisen koulujärjestelmän osuudesta 
keisarikunnan kansalaisten taistelutahtoon ja laajentumispolitiikan hyväksymiseen olivat 
alkaneet muotoutua. Japanin kukistamiseen tähtäävät valmistelut olivat edenneet 
Yhdysvalloissa vuoden 1943 kuluessa askel askeleelta. Myös kuva koulujärjestelmästä 
alkoi saada uusia piirteitä. Koulujärjestelmän sosiaalistamismekanismin ja 
indoktrinaatiokanavien tuntemista oli pidetty edellytyksenä psykologisen sodankäynnin 
operaatioiden suunnittelemiselle. Tiedon lisääntyminen sosiaalistamismekanismeista 
heijastui kehityskaarena; sitä mukaan kun amerikkalaisten keräämät tiedot Japanin 
koulujärjestelmästä lisääntyivät, alkoivat keskitetyn koulujärjestelmän 
hyväksikäyttämisen mahdollisuudet Japanin pääsaarten kukistamistaisteluissa kiinnostaa 
amerikkalaispolitiikan valmistelijoita. Näkemykset japanilaisen mielenlaadun 
muokattavuudesta vahvistuivat. Vähitellen muotoutuivat päätökset koulujärjestelmän 
uudistamisesta, ja ajatus japanilaisten uudelleenkasvattamisesta ja sen päämääristä lyötiin 
lukkoon. 



3  Koulujärjestelmää suunniteltiin apuvälineeksi Japanin 
kukistamiseen 

3.1  Opetusministeriöstä miehityshallinnon työkalu 

Vuosien 1943–1944 vaihteessa ulkoministeriön alaisuudessa tehty suunnittelutyö alkoi 
muuttua monipuolisemmaksi ja järjestelmällisemmäksi, ja mukaan alkoi tulla lisää 
muitakin suunnittelutahoja etsimään konkreettisia vastauksia Japanin kukistamiseen 
liittyviin kysymyksiin. Laivastoministeriössä ja sotaministeriössä paneuduttiin 
sotilasoperaatioiden valmisteluiden ohessa rauhanjärjestelyjen kysymyksenasetteluun. 
Suunnittelun painopiste oli Euroopan sotanäyttämöllä; ensisijaisena tavoitteena oli luoda 
mallit Italian ja Saksan saattamiseksi rauhantilaan ja yhteiskunnallisten uudistusten 
toteuttamiseksi niissä. Amerikkalaisten ongelmana oli japanin kielen kirjallisen ja 
suullisen viestinnän taitavien ihmisten puute. Yleistä Japani-tietämystä oli runsaammin 
tarjolla julkisten tietolähteiden rinnalle; sodan jatkuessa hallitukselle välitti tietojaan 
moni ulkoasiainhallinnon tai liike-elämän palveluksessa ollut, lähetystyössä itse tai 
perheen mukana Japanissa asunut ja yliopistoissa tutkimustyötä tehnyt henkilö. Lisää 
Japani-tietotaitoa saatiin myös internoiduista, japanilaista alkuperää olevista 
amerikkalaisista tiedustelupalvelun, psykologisen sodankäynnin ja kielenopetuksen 
palvelukseen. Yhdysvaltojen kongressin kirjastossa, joka oli esimerkiksi OSS:n Research 
and Analysis Branchin tärkeä työpiste, oli runsaasti japanilaisia julkaisuja, mutta ne 
kaikki olivat sodan puhkeamista edeltäneeltä ajalta.1 

Entistä yksityiskohtaisempi ja dynaamisempi suunnittelutyö Yhdysvaltojen 
sodanjälkeiseksi politiikaksi pääsi käynnistymään vuoden 1944 alusta lähtien 
ulkoministeriössä, jonka organisaatio ja suunnittelukoneisto oli uudelleenjärjestetty. 
Suunnittelutoiminnan keskuksena oli ulkoministerin perustama Post-War Programs 
Committee ja sen Country and Area Committee –osastot. Post-War Programs -komitea, 
johon kuuluivat ulkoministeri ja apulaisulkoministerit, oli jaettu piireihin, joiden 
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vastuulla oli eri maanosia koskeva suunnittelutyö. Lokakuussa 1943 oli perustettu 
Kaukoidän osasto Inter-Divisional Area Committee on the Far East2. Sen 
puheenjohtajana toimi Blakeslee ja sihteerinä Borton. Bortonin mukaan suurin osa sen 
jäsenistä oli Itä-Aasian asiantuntijoita3. Japanin tulevaisuutta ja Yhdysvaltojen tavoitteita 
koskevaan ulkoministeriön suunnittelutyöhön tulivat mukaan myös Joseph Ballantine, 
Eugene Dooman ja OSS:sta Charles Remer. Joseph Grewstä tuli uudistetun Kaukoidän 
asioiden toimiston uusi päällikkö Hornbeckin tilalle. Kaukoidän Inter-Divisional Area 
Committee kokoontui ahkerasti, ja sen tehtävänä oli määritellä mahdollisimman 
täsmällisesti amerikkalaisten Japanin miehityspolitiikkaa ja rauhanteon päämääriä 
Aasiassa sekä etsiä vastauksia armeijan ja laivaston suunnittelijoiden esille nostamiin 
kysymyksiin. Monet tutkimuksista ja tutkielmista saatiin kirjoitettua nopeasti, sillä 
samantyyppisiä suunnitelmia oli aiemmin tehty Saksan kukistamisen tarpeisiin. Post-War 
Programs Committeen tarkastettua ja hyväksyttyä suunnitelmat niistä tuli toimintaohjeita 
ulkoministeriölle, josta ne puolestaan lähetettiin sotaministeriöön ja laivastoministeriöön 
ohjeiksi.4 Borton on kertonut, että Inter-Divisional Area Committee on the Far East oli 
aktiivisin aluekomitea, ja se kokoontui säännöllisesti kaikkiaan 221 kertaa lokakuun 1943 
ja heinäkuun 1945 välisenä ajanjaksona ja valmisteli valtavan määrän eri yhteiskunta-
aloja koskevia suosituksia amerikkalaispolitiikaksi Post-War Programs -komitealle5. 
MAYO on muistuttanut, että prosessi suunnitelmista päätöksiksi ja ylipäällikölle 
annettaviksi direktiiveiksi oli pitkä, ja ulkoministeriön esittämien ajatusten lopulliseen 
muotoutumiseen vaikuttivat sekä laivasto- että sotaministeriön näkemykset kuin myös 
OSS:n, Foreign Economic Administration -järjestön ja myös, ehkä kuitenkin vähiten, 
OWI:n esille nostamat kysymykset.6 HELLEGERS puolestaan on varoitellut, että OWI:n 
ja OSS:n painoarvoa Tyynen valtameren alueella ei pidä sortua yliarvioimaan.7 Kuitenkin 
OSS:ssa Japanin koulujärjestelmän analysoimiseksi tehty työ osoittautui arvokkaaksi 
ulkoministeriön näkemysten ja päätösten muotoutumisessa. 

Sotaministeriö osallistui itsenäisesti miehitettävien alueiden hallinnon 
suunnittelutyöhön, joka tapahtui kenraali John Hilldringin johtamassa Civil Affairs 
Divisionissa. Se oli perustettu maaliskuussa 1943 silmälläpitäen niitä sotilashallinnon ja 
siviiliasioiden yhteistyötarpeita, joita Yhdysvaltojen armeijan maihinnousu Pohjois-
Afrikassa aiheuttaisi. Laivastoministeriössä vastaavaa suunnittelutyötä teki tammikuussa 
1943 perustettu Occupied Areas Section. Sen tarkoituksena oli valmistella siviiliasioihin 
liittyviä kysymyksiä niille miehitetyille alueille, jotka oli määrätty laivaston vastuulle.8 
Vaikka vuoden 1943 aikana suunnitteluryhmille kertyi jo käytännön kokemusta Italian 
miehityksestä, eivät sota- ja laivastoministeriöt olleet MAYON mielestä täysin 
                                                           
2 Alaviitteissä Post-War Programs Committee lyhennetään PWC, Country and Area Committee 
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3 Borton 1967, 14, 16. 
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tyytyväisiä ulkoministeriön suunnittelutoimien edistymiseen.9 SCHALLER ja WARD 
ovat painottaneet, että todellisuudessa suunnittelutyötä tehneet olivat jääneet sivuun 
päätöksentekoprosessissa; vasta vuoden 1944 kuluessa ulkoministeriön Post-War 
Programs -komitean ja sotaministeriön Civil Affairs Divisionin suunnittelijoiden 
vaikutusvalta alkoi kasvaa.10 

Vuoden 1944 aikana kirjoitettiin useita Japanin koulujärjestelmään kohdistuneita tai 
sen toimintaa sivunneita tutkimuksia vihollisen kukistamista valmistelevien 
ministeriöiden ja tiedusteluorganisaatioiden toimesta. Kirjoitelmien tehtävänä ei ollut 
enää pelkästään tehdä vihollisen koulujärjestelmää tutuksi, vaan tutkimusten 
tarkoituksena oli tarjota konkreettisia vastauksia päättäjille kysymyksiin Japanin 
koulujärjestelmän asemasta sodan lopettamiseksi tähtäävien operaatioiden ja Japanin 
miehityksen aikana. Samoin ensimmäiset Japanin koulujärjestelmään kohdistuneet 
poliittiset päätökset tehtiin Yhdysvalloissa tuolloin. Eri organisaatioissa valmistuneiden 
raporttien ja eri henkilöiden ilmaisemien näkemysten painoarvoa on vaikea tarkkaan 
määritellä, mutta erityisesti OSS:ssa tehdyn tutkimustyön viesti kuului ulkoministeriön 
päätöksissä. 

Maaliskuussa 1944 valmistui OSS:n tutkimus Japanin opetusministeriöstä osana 
Japanin hallintoa, ja tämä tutkimus edusti selvää käännettä amerikkalaiskäsitysten ja niitä 
seuraavien suunnitelmien muotoutumisessa. Analyysi tuli entistä yksityiskohtaisemmaksi, 
ja samalla alettiin esittää ehdotuksia toimenpideohjeista. Armeija oli kesällä 1943 
kääntynyt OSS:n tutkimusosaston puoleen saadakseen Japani-käsikirjasarjaansa varten 
osan keisarikunnan koulujärjestelmästä. Tehtävään ryhtyi nuori tutkija, Kiinassa syntynyt 
Shanghain Amerikkalaisen koulun rehtorin tytär, Frances Anderson Gulick11. 
Tutkimuksen lähdeluettelon mukaan hän perehtyi aiheeseen laajasti tutustumalla sekä 
amerikkalaisiin että japanilaisiin koulutusta käsitteleviin tai sivuaviin julkaisuihin12. 
Kaikki japanilaismateriaali oli Pearl Harborin hyökkäystä edeltäneeltä ajalta. Vaikuttaa 
siltä, että tärkein tietolähde oli Hugh Keenleysiden ja A. F. Thomasin Japanin 
opetusministeriön avustuksella vuonna 1937 ilmestynyt teos Japanin koulujärjestelmän 
historiasta ja silloisesta tilasta13. Keenleysiden ja Thomasin kirjan esipuheessa kehuttiin 
opetusministeriötä sen keskusjohtoisuuden mukanaan tuomista eduista; kirjan tekijöiden 
oli ollut sangen helppo kerätä opetusministeriön myötävaikutuksella koko keisarikunnan 
koulujärjestelmää koskeneet yksityiskohtaiset ja täsmälliset tiedot. Hyvin keskeisen sijan 
teoksessa sai opetusministeriön hallinnollisen monialaisuuden esittely. Opetusministeriä 
pidettiin yhtenä hallituksen vaikutusvaltaisimmista virkamiehistä, koska hänen 
vastuunalaansa lukeutuivat tieteet, taiteet, kirjallisuus ja uskonto koulujärjestelmän 
                                                           
9 MAYO 1984, 24-25. 
10 SCHALLER 1985, 6-7; WARD 1987, 9. 
11 Frances Anderson Gulick oli ollut Blakesleen oppilaana vuosien 1940–1941 aikana 
opiskellessaan maisterin tutkintoa varten Fletcher School of Law and Diplomacy -opinahjossa. 
Vuonna 1942 hän oli tullut työhön Special Researchiin ja vuonna 1944 ulkoministeriöön. MAYO 
1982, 27, 98. 
12 Japanese Administration: Department of Education. Office of Strategic Services, Research and 
Analysis Branch, No. 1330, 6.3.1944, s. 34-36. The Occupation of Japan Part I 3-C-17. 
13 Hugh Keenleyside – A. F. Thomas, History of Japanese Education and Present Educational 
System. The Hokuseido Press 1937. 
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valvonnan lisäksi. Osa opetusministerin tärkeyden luonnehdinnasta saattoi olla silkkaa 
kirjan kirjoittajien kohteliaisuutta yhteistyökumppaniaan kohtaan. Esipuheessa 
kursailematta kiteytettiin yhteiskunnallisesti merkittävä tosiasia yhteen lauseeseen: 
opetusministeriö oli se väline, jonka kautta Japanin johtajat kontrolloivat tehokkaasti mitä 
kansa opiskeli, luki, näki ja uskoi.14 Tämä Keenleysiden ja Thomasin kuva välittyi 
Gulickin kautta amerikkalaisviranomaisille. Maaliskuussa 1944 siis ensimmäisen kerran 
Japani-suunnittelijat näkivät opetusministeriön yksiselitteisesti tärkeänä ensiksikin 
hallinnollisten tehtäviensä takia ja toiseksi siksi, että opetusministeriön hyväksikäytön 
merkitys oivallettiin tulevan miehityshallinnon onnistumisen näkökulmasta. Se, kenen 
ehdoilla koulujärjestelmä toimisi, ratkaisisi, kenen informaatiota koulujärjestelmä 
indoktrinoi ja kuka valvoi yli kuudentoista miljoonan japanilaisen ajankäyttöä ja 
tiedonhankintaa. Ennen tätä Gulickin tekemää opetusministeriön merkityksen esille 
nostamista opetusministeriön asemaan ei ollut kiinnitetty erityistä huomiota, vaikka jo 
helmikuussa 1942 aivan ensimmäisessä koulujärjestelmää kuvanneessa 
tiedusteluraportissa oli todettu opetusministeriön oppikirjoihin kohdentuva valvontavalta. 
Maaliskuussa 1944 Japanin koulujärjestelmä sai amerikkalaisten silmissä uudet 
merkityksen. Tarkentuneet näkemykset mahdollistivat ensimmäisten koulujärjestelmän 
toimintaan kohdistuneiden suunnitelmaluonnosten muotoutumisen. 

Opetusministeriön päätehtävä oli ohjata koulujärjestelmää, joka koski 50 000 koulua, 
lähes kuuttatoistamiljoonaa opiskelijaa, joista 12 000 000 oli oppivelvollisuuskoulujen 
oppilasta, noin 400 000 opettajaa ja 190 000 pappia, sekä valvoa koulujärjestelmän kautta 
kulkevaa japanilaisen nationalismin ja kansalaistottelevaisuuden indoktrinaatiota. 
Japanilaisen koulujärjestelmän tarkoituksena oli antaa koulutus valtion tarpeita 
silmälläpitäen, ei yksilön tarpeita varten. Täten opetusministeriö vastasi, että kaikki 
valtionhallinnon palveluksessa olevat olivat saaneet samansisältöisen koulutuksen ja 
indoktrinaation alakouluista lähtien. Opetusministeriö valvoi tieteellistä tutkimusta 
tekeviä laitoksia, ja sen hallussa uskottiin epäilemättä olevan myös 
amerikkalaisviranomaisia kiinnostavia, sotilaallista merkitystä omaavia teknisiä 
salaisuuksia. Tämän lisäksi opetusministeriö vastasi valtioshintoa ja muita uskontoja 
koskevien lakien täytäntöönpanosta ja valvoi koulujärjestelmän käytössä olevia 
propaganda- ja joukkotiedotusvälineitä kuten radiota, elokuvia, äänilevyjä sekä 
oppikirjoja ja opettajien oppaita.15 

Opetusministeriön toimialan laajuuden teki amerikkalaisten silmissä kiinnostavaksi se, 
että koko se valtava keskitetysti hallittu ja valvottu informaation ja propagandan 
levittämiskoneisto olisi otettavissa Japanin kukistamisen aikana ja kukistumisen jälkeen 
miehityshallinnon käyttöön. Toisaalta opetusministeriön tehokas indoktrinaatiokoneisto 
saattoi aiheuttaa vaikeuksia miehityshallinnon toiminnalle. Se, miten kouluolot 
järjestettäisiin miehityksen aikana, vaikuttaisi siihen, tulisiko kuudestatoista miljoonasta 
nuoresta ja lähes puolesta miljoonasta opettajasta rasite yleiselle järjestykselle. 
Tutkimuksessa oletettiin, että miehityksen alettua japanilaisviranomaiset sulkisivat 
koulut. Mikäli koulutyö aloitettaisiin uudelleen, saattaisi järjestys säilyä paremmin ja 
japanilaisten myytti keisarillisesta voittamattomuudesta voisi ainakin osittain rikkoontua. 
                                                           
14 Keenleyside – Thomas 1937, vii, 123. 
15 Japanese Administration: Department of Education. Office of Strategic Services, Research and 
Analysis Branch, No. 1330, 6.3.1944, s. 1-2, 6, 10-12, 16. The Occupation of Japan Part I 3-C-17. 
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Toinen vaihtoehto olisi se, että kouluista saattaisi tulla maanalaisen toiminnan ja 
kapinoinnin suunnittelun keskuksia, mikäli niissä entisen henkilökunnan voimin 
jatkettaisiin päivittäistä keisarinpalvontaa, sotilaskasvatusta liikunnan tunneilla ja lähes 
kaikkien oppikirjojen suoltaman Japanin kutsumustehtävän opiskelua. Mikäli tarvittavia 
muutoksia muun muassa oppisisältöihin ei voitaisi toimeenpanna, voisi olla parempi 
valvoa nuorten aikaa ja toimia muutoin kuin koulunkäynnin kautta.16 

Japanilaiskoulut tunnustettiin vaikeaksi palaksi. Kontrolloimattomina ne olisivat 
miehitystilanteessa vaarallisia, mutta toisaalta niiden kontrollointi olisi erittäin vaikeaa. 
Vaikka valvonta muodosti ongelman, täytyi siihen löytyä ratkaisu; käytettävissä olevan 
henkilökunnan määrä ja pätevyys ratkaisisivat päätöksentekoa miehitystoimista 
koulujärjestelmän suhteen. 

Koulujen käytössä oli tutkimuksen mukaan mahtavat tiedonvälitysvälineet. Vuonna 
1937 yli puolessa japanilaiskouluista oli ollut käytössä radiovastaanottimet, ja niiden 
määrän uskottiin kasvaneen tasaisesti. Näiden lisäksi opetusministeriön valvonnassa 
olivat kirjojen paino- ja levitysjärjestelmät, joista saattaisi olla hyötyä miehitysjoukoille.17 
Tiedot koulujärjestelmästä ja esimerkiksi koulujen propagandakäyttöön soveltuvista 
opetusvälineistä olivat sotaa edeltäneeltä ajalta, eikä tässäkään tutkimuksessa huomioitu 
sodan vaikutuksia koulujärjestelmän infrastruktuuriin – kuten ei myöskään pohdittu 
mahdollisuutta, että sota tulisi vaikuttamaan destruktiivisesti koko kouluverkoston 
olemassaoloon. 

Koska Japanin kukistaminen ja päätös miehityksen aloittamisesta oli vielä tekemättä, 
tutkimus pyrki oman määrittelynsä mukaan vain auttamaan päätöksentekijöitä ja 
suunnittelijoita tarjoamalla havainnollisia ideoita miehityshallinnon aikaisiksi 
toimenpidevaihtoehdoiksi. Japanin opetusministeriö oli tärkeä miehityshallinnon 
näkökulmasta, koska sen organisaation kautta uskottiin voitavan valvoa yhteiskuntaa. 
Tämän valvonnan mahdollistumiseen puolestaan vaikuttaisivat käytettävissä olevien 
sopivien henkilöiden määrä ja yleinen miehityspolitiikka. Kun päätös miehityspolitiikasta 
olisi tehty, olisi mahdollista alkaa rekrytoida ja kouluttaa henkilöstöä miehityksen tarpeita 
varten. Se, olisiko käytettävissä koulutettua henkilöstöä vai ei, ratkaisisi päätöksenteon. 
Esimerkiksi kiihkoisänmaallisen opetuksen poistaminen ei onnistuisi ilman suurta määrää 
opetusta ohjaavia tarkastajia, ja japanilaisten tutkimuslaitosten tekniset salaisuudet 
valuisivat käsistä, mikäli kielitaitoisia asiantuntijoita ei tulisi riittävästi ensimmäisten 
miehitysjoukkojen mukana.18 

Tutkimus esitteli kolme vaihtoehtoa koulujärjestelmään kohdistuviksi 
miehitystoimenpiteiksi. Minimiohjelma lyhytkestoista miehitystä varten suositti, että 
kaikki koulut pitäisi sulkea. Kaikki armeijan ja laivaston koulutuslaitokset täytyisi 
                                                           
16 Japanese Administration: Department of Education. Office of Strategic Services, Research and 
Analysis Branch, No. 1330, 6.3.1944, s. 8, 10. The Occupation of Japan Part I 3-C-17. 
17 Amerikkalaistietojen mukaan yli 20 %:ssa kouluista radiolähetykset olivat päivittäisessä 
luokkahuonekäytössä. Levysoittimet ja äänilevykokoelmat löytyivät 85 %:sta kouluista. Suurissa 
kaupungeissa 51 % ja maaseudulla 9 % alakouluista käytti elokuvia opetusvälineinä. Japanese 
Administration: Department of Education. Office of Strategic Services, Research and Analysis 
Branch, No. 1330, 6.3.1944, s. 16-19. The Occupation of Japan Part I 3-C-17. 
18 Japanese Administration: Department of Education. Office of Strategic Services, Research and 
Analysis Branch, No. 1330, 6.3.1944, s. 32. The Occupation of Japan Part I 3-C-17. 
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miehittää ja tutkia, ja kaikki tieteelliset laitokset piti asettaa vartiointiin. Kaikkien 
nuorisoseurojen kokoukset ja muut toiminnot piti kieltää. Mikäli sotilaallisen miehityksen 
suunniteltiin kestävän yli puoli vuotta, pitäisi kaikkien koulujen, paitsi yliopistojen ja 
nuorisokoulujen, toiminta käynnistää. Sotilaalliset harjoitukset sekä nationalistiset ja 
shintolaiset seremoniat piti lakkauttaa, moraaliopetus ja kansalaiskasvatuksen kurssien 
opettaminen täytyi keskeyttää ja kirjat sekä opetusohjelmat piti takavarikoida. Mikäli 
korvaavia oppikursseja ei saataisi järjestettyä, oppilaiden ajankäyttöä piti valvoa 
ohjaamalla heidät jälleenrakennustyöhön. Opiskelijaryhmien matkustus piti kieltää. 
Amerikkalaisten ja muiden ulkomaalaisten lähetystyöntekijöiden täytyi saada aloittaa 
uudelleen kristillisten kirkkojen ja koulujen johtaminen ja rahoittaminen. Japanilaisten 
uskonnollisten ryhmien mertentakaiset toimet täytyi tarkistaa, ja japanilaisten suorittama 
ulkomailla toimivien koulujen valvonta piti lopettaa. Tieteellisistä laitoksista tuli 
systemaattisesti etsiä kaikki Yhdysvalloille arvokas materiaali, ja vaarattomien ja 
hyödyllisten laitosten, kuten esimerkiksi säähavaintoasemien, toiminta saatettiin 
käynnistää uudelleen. Tiedottamiseen kouluissa ohjattiin käyttämään radiota.19 

Mikäli Japanin miehityksestä tulisi pitkäkestoinen ja siihen sisältyisi ohjelma maan 
saattamiseksi poliittisesti yhteistoimintakuntoiseksi kansainvälisen yhteisön kanssa, 
olisivat miehitysjoukkojen ensitoimet samat kuin ohjeissa, jotka annettiin vähintään 
kuuden kuukauden kestoista miehitystä varten. Tutkimuksessa tarjottiin toimenpideohjeet 
mittaviin uudistuksiin japanilaisten muuttamiseksi ystävällismielisemmiksi ympäröivää 
maailmaa kohtaan. Miehityksen tai valvonnan tarpeen katsottiin jatkuvan niin pitkään, 
kunnes ne yhteiskunnalliset rakenteet, joilla oli ylläpidetty militarismia, voitiin korvata 
ystävällismielisellä valtajärjestelmällä. Koulujärjestelmästä piti puhdistaa ne valvonnan 
muodot, jotka olivat myötävaikuttaneet militaristisen mielenlaadun kehittymiseen. 
Koulujen ja erityisesti opettajienkoulutuslaitosten opetusohjelmat, oppimateriaalit ja 
opettajien oppaat piti uudistaa. Kaikissa kouluissa englannin kielen opiskelua piti lisätä. 
Tieteelliset laitokset piti avata ja järjestää niille yhteistyöohjelmat Yhdysvaltojen kanssa. 
Kiellettyjen kirjojen listaa tuli uudistaa tai supistaa, ja äänilevyjen, radion ja elokuvien 
käyttöä ehdotettiin lisättäväksi.20 

Tutkimuksessa todettiin, että mitä kauemmin miehitys kestäisi, sitä paremmat 
edellytykset amerikkalaisilla oli vaikuttaa japanilaisiin koulujärjestelmän 
hyväksikäyttämisen ja muokkaamisen kautta. Jotta amerikkalaisten haluama muutos 
japanilaisissa tapahtuisi, pitäisi koulutus eli oppisisällöt ja opetusmateriaalit muuttaa 
perusteellisesti. Opettajien koulutus oli muutosvaatimuslistalla, mutta eivät vielä 
opettajat. Koulujärjestelmän muuttamisen vaikeutena pidettiin kevättalvella 1944 vain 
kysymystä riittävästä määrästä koulutettuja miehitysjoukkoja. Käytettävissä olevan 
miehityshenkilöstön määrästä ja pätevyydestä tuli pysyvä ongelma suunnittelijoille, 
mutta kaikkia vastaantulevia vaikeuksia eivät suunnittelijat osanneet ennakoida vielä 
tässä vaiheessa. Tätä tutkimusta voidaan kuitenkin pitää käänteentekevänä, koska nyt 
ensimmäistä kertaa esitettiin konkreettisia ehdotuksia koulujärjestelmään kohdistettavista 
toimenpiteistä Japanin kukistamistilanteessa, ja opetusministeriö oli nimetty ensimmäistä 
                                                           
19 Japanese Administration: Department of Education. Office of Strategic Services, Research and 
Analysis Branch, No. 1330, 6.3.1944, s. 32-33. The Occupation of Japan Part I 3-C-17. 
20 Japanese Administration: Department of Education. Office of Strategic Services, Research and 
Analysis Branch, No. 1330, 6.3.1944, s. 33. The Occupation of Japan Part I 3-C-17. 
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kertaa tärkeäksi toimenpidekohteeksi. Mikäli Japanin miehitys tulisi olemaan 
pitkäkestoinen, olisi amerikkalaisten käsissä mahdollisuudet japanilaisten muuttamiseen. 

Maaliskuun puolivälissä keskusteltiin Post-War Programs -komiteassa ja sen 
Kaukoidän aluekomiteassa kysymyksestä, pitäisikö miehitysjoukkojen hyväksyä 
uskonnonvapaus Japanissa, ja mitä vaikeuksia tästä seuraisi shintolaisuuden osalta. 
Suositusohjelma uskontojen kohtelusta kulki pääpiirteittäin samoilla linjoilla kuin OSS:n 
luonnos miehitystoimista opetusministeriön osalta. Vaikka japanilaiset nationalistipiirit 
olivat valjastaneet harmittoman primitiivisen animismin palvelemaan fanaattista 
patriotismia, täytyisi uskonnonvapaus julistaa voimaan heti miehityksen alettua. 
Pyhäköiden aukipitäminen täytyi sallia, mikäli kokemus ei toisin neuvoisi, mutta 
äärinationalistisissa pyhäköissä, joiden määrittelemisessä auttaisivat protestanttiset ja 
roomalaiskatoliset lähetyssaarnaajat, seremoniat piti kieltää. Kristillisille kirkoille piti 
palauttaa toimintavapaudet.21 

MAYO on tutkimuksessaan pitänyt syksystä 1943 tammikuuhun 1945 ajoittunutta 
jaksoa Japaniin kohdistuneen suunnittelutyön edistymisen aikana22, ja hänen 
näkemyksensä mukaan vuonna 1944 ulkoministeriössä siirryttiin konkreettiseen 
toimenpiteiden valmisteluun23. Amerikkalaisten vihollismaan koulujärjestelmään ja 
opetusministeriön toimialaan kuuluviin asioihin kohdentuvan hyväksikäyttösuunnitelman 
muotoutumisessa voidaan vuoden 1944 maaliskuuta pitää selvänä käänteenä. Tuolloin 
koulujärjestelmään kohdistuneet näkemykset entisestään terävöityivät 
valmistautumismateriaalin lisääntymisen myötä, ja ulkoministeriön määrätietoinen 
valmistautuminen reformeihin polkaistiin käyntiin. Samanaikaisesti maaliskuussa Japanin 
kontrolloimilta tai valloittamilta alueilta kantautui tietoja koulujärjestelmiin 
kohdistetuista japanilaistoimista, ja heidän virheistään oli otettavissa myös varoittavaa 
esimerkkiä. Yhdysvaltoihin Japanin hallussa olleilta alueilta syyskuussa 1943 
kotiutettujen amerikkalaisten huomioista koottu raportti kertoi japanilaistoimien olleen 
hyvin pitkälle samanlaisia miehitetyssä Kiinassa, Indokiinassa ja Filippiineillä kuin 
millaisia olivat japanilaisten taistelutahdon nujertamiseen tähtäävät 
amerikkalaissuunnitelmat. Japanilaisten toimenpiteet valloittamillaan alueilla 
kohdentuivat tiedotusvälineiden valvonnan lisäksi indoktrinaatioon koulujen ja niiden 
opettajien ja opetusvälineiden, uskonnon ja kielipolitiikan kautta. Kiinassa 
koulujärjestelmä oli täysin japanilaisten tai niin kutsuttujen nukkehallitsijoiden 
valvonnassa. Japanin kieltä oli pakko opiskella, ja oppikirjoista karsittiin pois kaikki se 
aineisto, joka esitti japanilaiset epäedullisessa valossa, ja poistojen tilalle lisättiin Japanin 
valloituspolitiikkaa puolustavaa propagandaa. Opettajat määrättiin osallistumaan 
indoktrinaatiokursseille. Kotiutettujen mukana kantautui tieto, että opetuksen taso 
kouluissa oli heikentynyt, mutta vastatoimiin ei oltu ryhdytty, koska japanilaisten 
tiedettiin vakoilevan sekä opettajia että oppilaiden vanhempia; edes kodeissa vanhemmat 
eivät uskaltaneet kyseenalaistaa japanilaisten lapsiin iskostamia ajatuksia, sillä lapset 
olisivat saattaneet tahattomasti ilmiantaa perheensä. Kotiutettujen mielestä japanilaiset 
                                                           
21 Japan: Freedom of Worship. CAC-117 Preliminary a, 15.3.1944. The Occupation of Japan Part I 
2-A- 104; Japan: Freedom of Worship. PWC-115, CAC-117a, 15.3.1944. The Occupation of Japan 
Part I 2-A-105. 
22 MAYO 1984, 23. 
23 MAYO 1982, 29. 
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eivät onnistuneet kovinkaan hyvin kouluissa saamaan läpi ideologiaa Suur-Japanista, 
mutta sitäkin paremmin ”Aasia aasialaisille” -teema sai vastakaikua. Indokiinassa 
japanilaispropaganda ei mennyt kansaan, koska japanilaisten käytöksen ja 
mielipiteenmuokkaukseen tähtäävien väitteiden välillä oli liian suuri ristiriita.24 

Myös Filippiineillä koulujärjestelmä Yhdysvaltoihin kotiutettujen kertoman mukaan 
oli joutunut propagandavälineeksi, ja amerikkalaisille muotoutui käsitys, että 
suunnitelmat oli tehty huolella etukäteen. Aluksi oppivelvollisuuskoulut suljettiin, koska 
japanilaiset olivat katsoneet ensisijaiseksi aikuisväestön indoktrinoinnin. Valtion 
palveluksessa olevat työntekijät osoitettiin japanin kielen kursseille, ja kansalaisille 
jaettiin ilmaiseksi taskukokoisia sanakirjoja. Erityisryhmille kuten esimerkiksi poliiseille, 
yliopisto-opiskelijoille, lääkäreille, urheilijoille, kiinniotetuille sisseille ja vapautetuille 
vangeille sekä valtion työntekijöille suunnattiin niin kutsuttuja moraalisen kuntoutumisen 
kursseja. Kun kouluja alettiin avata, ensimmäiseksi opetus aloitettiin katolisissa 
kouluissa, joissa opetusta antoivat japanilaiset ”katoliset”. Koska lähes kaikki 
filippiiniläiset olivat katolisen kirkon jäseniä, halusivat japanilaiset voittaa katolisen 
kirkon puolelleen tukemalla aluksi sen toimintaa jopa siinä määrin, että se 
amerikkalaiskäsityksen mukaan lähenteli mielistelyä. Miehityksen edetessä japanilaisten 
ote katoliseen kirkkoon tiukkeni, ja se pakotettiin yhteistyöhön. Japanilaisten kristittyinä 
tai katolisina esiintyvien ei todellisuudessa vakavasti uskottu olevan kirkon edustajia25. 
Kun sitten vuoden 1943 aikana alakoulussa aloitettiin opetus, uudistettiin oppikirjat 
vastaamaan japanilaisvaatimuksia, japanin kieltä alettiin opettaa Japanista tuotujen 
opettajien ohjauksella vähintään kolmen viikkotunnin verran ja filippiiniläisten opettajien 
keskuudesta seulottiin lojaalisimmat jatkamaan opetustehtävässään.26 

Japanilaisten toimet sen valloittamilla alueilla ja amerikkalaisten ajatukset 
toimenpiteistä Japanin koulujärjestelmän suhteen olivat samansuuntaisia. Kyseessä ei 
vaikuttaisi olleen kopioiminen, eli amerikkalaista suunnittelutyötä ei ohjannut tieto 
japanilaistoimista. Molemmissa maissa nähtiin koulujärjestelmän yhteiskunnallinen 
merkitys yhteisön arvojen ja asenteiden muodostumisessa, mikä puolestaan oli osa 
yleisempää koulutukseen kohdennettua kolonialistista politiikkaa Aasiassa. Länsivaltojen 
koulutuspolitiikka Aasiassa oli perustunut ajatukseen, että hidas, kontrolloitu ja 
pääasiassa alakoulumahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävä järjestelmä oli viisas ratkaisu. 
Patricia TSURUMI on muistuttanut, että japanilaisviranomaiset olivat olleet 
                                                           
24 Morale and Social Conditions in Japan and Occupied Areas as Reported by American 
Repatriates. Office of Strategic Services, Research and Analysis Branch, No. 1717, 23.3.1944, s. 
31, 37. The Occupation of Japan Part I 3-A-56. 
25 OSS:n tiedustelulla oli vallalla käsitys, että Japanin noin 103 000 katolisen kirkon japanilaista 
jäsentä olivat joustavammin sopeutuneet japanilaisen yhteiskunnan kristinuskolle vieraisiin 
kansallisiin vaatimuksiin kuin esimerkiksi japanilaiset protestantit. Japanin katolisten tiedettiin 
tiivistäneen yhteistyötä Saksan ja Italian katolisten kanssa, ja toisaalta Japanin katolisia käytettiin 
japanilaispolitiikan välineinä Filippiineillä. Japanese Administration: Department of Education. 
Office of Strategic Services, Research and Analysis Branch, No. 1330, 6.3.1944, s. 16. The 
Occupation of Japan Part I 3-C-17. 
26 Morale and Social Conditions in Japan and Occupied Areas as Reported by American 
Repatriates. Office of Strategic Services, Research and Analysis Branch, No. 1717, 23.3.1944, s. 
49-57. The Occupation of Japan Part I 3-A-56. 
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kiinnostuneita kouluolojen kehittämisestä ja koulujen merkityksestä emämaiden ja 
kolonioiden välisten suhteiden luojana brittiläisessä Intiassa, Hollannin Indonesiassa ja 
Filippiineillä, joka oli päätynyt amerikkalaisten haltuun, sekä Ranskan siirtomaa-alueilla. 
Esimerkiksi amerikkalaisten koulutoimen kehitystyö Filippiineillä oli ollut jatkumoa 
espanjalaisten munkkiveljien aloittamalle työlle – espanjan kieli vain oli korvattu 
englannilla. Käytännössä filippiiniläisten osallistuminen koulunkäyntiin oli ollut 
vaatimatonta vielä 1920-luvulla; 6-luokkaisen alakoulun oli jättänyt kesken jo neljänteen 
luokkaan mennessä 84 % oppilaista.27 

Käänteentekevään maaliskuuhun ajoittui myös Charles Nelson Spinksin joulukuussa 
1943 kirjoitetun artikkelin ilmestyminen Pacific Affairs -lehdessä. Spinks, joka 
työskenteli laivaston tiedustelun Kaukoidän osastolla, oli ennen sotaa sekä opettanut 
historiaa Stanfordin yliopistossa että hankkinut opettajan kokemusta Tokiosta28, ja hän 
piti täysin selvänä sitä, että Japanin nuoriso merkitsi sodanjälkeisen Japanin luomisen 
ongelmaa ja maan koulujärjestelmään piti kohdistaa reformeja sen kukistumisen jälkeen. 
MAYON näkemyksen mukaan ulkoministeriön hidasliikkeisyys aiheutti julkisen 
keskustelun Japanin koulujärjestelmästä, johon Spinks osallistui nostamalla esille 
keisarillisen koulutusreskriptin ja moraaliopetuksen yhteyden japanilaisten henkiseen 
valmennukseen, ja hän on pitänyt varmana, että ulkoministeriön Japani-asiantuntijat 
lukivat artikkelin, ja kirjoitus huomioitiin myös OWI:ssa.29 Spinksin artikkelin ansioksi 
on kuitenkin lisäksi luettava, että siinä ensimmäisen kerran määriteltiin – tosin 
lyhykäisesti – saksalaisen ja japanilaisen koulutuksen ja siitä johtuvan mentaliteetin 
välinen ero, joka reformien suunnittelijoiden tuli huomioida. Spinksin mukaan 
saksalaisessa koulutuksessa korostettiin vallan ja voiman materiaalista olemusta, kun 
japanilainen koulutus alakouluista lähtien puolestaan muovasi moderneja lojaaleja ja 
uhrivalmiita samuraita. Koulujen tieteellisesti systematisoitu moraaliopetus ja 
sotilaskasvatus judon, kendon, jousiammunnan ja puukonheittoharjoitusten muodossa 
tähtäsivät taistelutahdon lujittamiseen, jolla jopa materiaaliset tappiot voitiin kääntää 
hengen voitoiksi. Spinks painotti, että Japanin koulutuskysymys piti käsitellä osana 
liittoutuneiden yleistä sodanjälkeisen maailman luomissuunnitelmaa, eikä 
koulujärjestelmän uudistamista voineet vierasmaalaiset toteuttaa ilman japanilaisten 
yhteistyötä ja yleistä hyväksyntää.30 

Kesäkuussa 1944 valmistui OSS:n Yhdysvaltojen armeijalle kirjoittama käsikirja 
Japanin koulujärjestelmästä. Se oli yksi seitsemäntoistaosaisen Civil Affairs Handbooks -
sarjan käsikirjoista, joiden tarkoituksena oli toimia jatkuvasti ja arvaamattomasti 
muuttuvissa tilanteissa lähdekirjoina informaatiolle, jota tarvittiin suunnittelussa ja 
päätöksenteossa – käsikirja sellaisenaan ei kirjan itsensä mukaan ollut virallinen 
toimintasuunnitelma.31 Army Service Forces Manual M354-15 Civil Affairs Handbook - 
Japan, Section 15, Education -käsikirja oli pientä yksityiskohtaa lukuun ottamatta 

                                                           
27 TSURUMI 1977, 46-47, 224-226. 
28 MAYO 1982, 31. 
29 MAYO 1982, 30-31. 
30 Spinks 1944, 56-63, 69-70. 
31 Civil Affairs Handbook Japan Section 15: Education. Army Service Forces Manual M354-15. 
23.6.1944, s. iv. The Occupation of Japan Part I 3-B-21. 
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sanatarkasti sama32 kuin OSS:n maaliskuussa 1944 valmistuneen Japanese 
Administration: Department of Education -tutkimuksen33 kaksi ensimmäistä lukua, eli ne, 
joissa esiteltiin opetusministeriön tehtävät ja sen hallintokoneiston toiminta taulukoiden, 
kaavioiden ja liitteiden kera. Lisäksi siihen oli liitetty kaksi Japanin karttaa sekä 
yksisivuinen japaninkielisten koulutermien luettelo. Tiivistetysti käsikirjalla siis haluttiin 
selvittää sotilasoperaatiosta vastaaville, että opetusministeriö oli keskeinen japanilaisen 
yhteiskunnan vaikuttaja. Opetusministeriö osallistui japanilaisten ajattelun sisältöjen 
tuottamiseen, ja sen hallussa oli erittäin tehokas hallinnollinen koneisto. Sitä 
maaliskuisen tutkimuksen kolmatta lukua, jossa annettiin ohjeet koulujärjestelmän 
valvomiseksi miehityksen aikana, ei käsikirjasta ollut luettavissa. Ainoa korjaus, joka 
käsikirjaan oli tehty, koski oppivelvollisuuden kestoa; kesäkuussa 1944 OSS:lla oli 
tiedossa, että oppivelvollisuuden pidentäminen kuusivuotisesta kahdeksanvuotiseksi ei 
ollut käytännössä toteutunut sotaakäyvässä vihollismaassa. 

Käsikirjan taulukoiden tiedot, eli esimerkiksi suuruusluokaltaan yhden oppilaan 
tarkkuudella kirjoitetut oppilastilastot, kouluradiolähetysten aikataulut ja koulujen 
käytössä olevien radiovastaanotinten ja levysoittimien määrät, perustuivat vuosien 1937 
ja 1938 tilastoihin, joiden mahdollista ja todennäköistä vanhentumista käsikirjassa ei 
millään muotoa kommentoitu. Miten paljon osittain virheelliset tiedot sitten vaikeuttivat 
vihollisen kukistamisen valmistelua? Tässä vaiheessa eivät vielä mitenkään. MAYO on 
pahoitellut, että käsikirjassa ei kerrottu sodan vaikutuksista japanilaiskouluihin, eikä se 
valottanut historiallisia taustoja34. THAKUR on MAYON esittämän kritiikin hengessä 
pitänyt valitettavana, että armeijan käsikirjassa ei käsitelty 1870- ja 1890-luvuilla 
Japanissa vallinnutta liberaalien oppikirjojen aikakautta, koska se olisi saattanut auttaa 
lukijaa paremmin ymmärtämään modernin koulujärjestelmän kehityspiirteitä35. On 
kuitenkin pidettävä mielessä, että käsikirja oli kirjoitettu ensisijaisesti armeijan käyttöön 
eikä niinkään amerikkalaispolitiikasta päätöksiä tekeville henkilöille tai 
koulutusfilosofeille. Sodanaikaisissa raporteissa ei pohdittu olisivatko koulut pystyssä ja 
opettajat elossa sotatoimien jäljiltä, kun miehitystoimet aikanaan alkaisivat. Pohdinnat 
eivät olleet vielä ajankohtaisia, koska laajamittaiset Japaniin kohdistuvat sotatoimet olivat 
vielä aloittamatta. Suunnittelutyön tarkoituksena oli tuottaa pienetkin yksityiskohdat 
huomioivia tutkimuksia, jotka voisivat palvella päättäjiä silloin, kun päätösten tekemisen 
aika oli käsillä. Tehty tutkimustyö, kuten kyseinen armeijan käsikirja, palvelisi puolestaan 
päätösten toimeenpanijoita sitten, kun Japanin koulujärjestelmään kohdistuvien toimien 
aika oli käsillä. 

                                                           
32 THAKURIN mukaan käsikirja oli suuressa määrin sama kuin Fahsin ja Gulickin työ, ja siinä 
esitetyt ajatukset olivat samanlaisia kuin Gulickin raportissa. THAKUR ei siis kiinnittänyt 
huomiota siihen seikkaan, että käsikirja oli täsmälleen sama kuin OSS:n maaliskuun 1944 raportti 
lisättynä muutamalla yksityiskohdalla. Toisin sanoen käsikirja ei nostanut esille kysymyksiä 
keisarillisesta koulutusreskriptistä koulujärjestelmää nationalismin indoktrinaatiokanavana, vaan ne 
olivat käsitelty jo OSS:n työssä. THAKUR 1990, 98. 
33 Japanese Administration: Department of Education. Office of Strategic Services, Research and 
Analysis Branch, No. 1330, 6.3.1944. The Occupation of Japan Part I 3-C-17. 
34 MAYO 1982, 29. 
35 THAKUR 1990, 98. 



 

 

78

3.2  Koulut välineiksi amerikkalaisajatusten läpiviemiseen 

Ulkoministeriöllä oli halu pysytellä sodanjälkeisen Japani-politiikan sisällön suunnittelun 
keskuksena, ja Blakesleen johdolla Inter-Divisional Area Committee on the Far East 
valmisteli alkuvuodesta 1944 lukuisan määrän suunnitelmia. Niiden tavoitteena oli 
vastata myös armeijan ja laivaston suunnittelijoiden avoimiin kysymyksiin. Monet 
kirjoitelmista valmisteltiin pikaisesti muutamien viikkojen tai kuukausien kuluessa, ja osa 
niistä käsitteli japanilaista yhteiskuntaa hyvin yleisellä tasolla. Bortonin mukaan sekä 
Japanin antautumisen jälkeisen politiikan suunnittelijat että Inter-Divisional Area 
Committee on the Far East näkivät, että miehityksen onnistumisen ja amerikkalaisten 
päämäärien kannalta olisi ollut onnetonta, mikäli Saksaa varten suunniteltu politiikka 
olisi pantu täytäntöön myös Japanissa36. MAYO on kuitenkin esittänyt, että Japani-
politiikan mallina olivat vastaavat vähän aiemmin Saksan miehitystä varten kirjoitetut 
suunnitelmat37. THAKUR on toistanut tutkimuksessaan MAYON näkemyksen38. 
Ulkoministeriössä oli vuosien 1942–1943 aikana kirjoitettu lukuisia tutkimuksia Saksan 
rauhaansaattamisesta, ja jo syyskuussa 1943 Interdivisional Committee on Germany oli 
saanut valmiiksi ensimmäisen virallisen toimintaohjelman. Mutta tämä aikataulu ei 
koskenut koulu-uudistushanketta, sillä vasta toukokuussa 1944 ulkoministeriössä 
valmistui sotaministeriön pyynnöstä kirjoitettu ensimmäinen Saksan 
koulureformisuunnitelma39. Amerikkalaisten kuva Saksan koulujärjestelmästä ja sen 
tulevista reforminkohteista oli kuitenkin vasta alkutekijöissään, mutta ennen vuoden 1944 
toukokuuta Japanin koulujärjestelmän tilaa oli jo pohdittu laajasti. Japanilaista ja 
saksalaista koulujärjestelmää ei vertailtu systemaattisesti koulutuspolitiikan muotoilun 
yhteydessä Spinksin tekemää eroa40 lukuun ottamatta. Jo muutaman kuukauden kuluttua 
alkusyksystä amerikkalaiset alkoivat saada käytännön tuntumaa saksalaisesta 
koulujärjestelmästä, kun Aachenin kaupunki vallattiin ensimmäisenä 
saksalaiskaupunkina. TENTIN tutkimuksen mukaan vasta toukokuussa 1945 aloitettiin 
vakavasti suunnitella koulu-uudistusta Saksassa.41 Tämä merkitsee sitä, että Japanin 
koulujärjestelmään kohdistuvien suunnitelmien teossa ei voitu käyttää pohjana Saksaan 
tehtyjä koulureformisuunnitelmia. 

Huhtikuun lopulla Borton valmisteli luonnoksen Japanin ehdottoman antautumisen 
jälkeisiksi Yhdysvaltojen miehityshallinnon toimenpiteiksi, joilla vihollisen sotakoneisto 

                                                           
36 Borton 1967, 17. 
37 MAYO 1984, 28-29; MAYO 1982, 25, 33-35. 
38 THAKUR 1990, 99. THAKURIN lähdeviitteessä on virhe, eli hän ilmeisesti vahingossa ei viittaa 
Mayon tutkimukseen. THAKUR 1990, 121. 
39 Minutes. Department of State Committee on Post-War Programs, 12.5.1944. Minutes of Post-
War Programs Committee. 1st Meeting – 66th Meeting 1944. 51-11-C1, GHQ Documents, NDL; 
Memorandum by Mr. Gleist. Annex III. Report of the Inter-Divisional Committee on Germany: 
Policy with respect to German schools. Annex IV. Minutes. Department of State Committee on 
Part-War Programs, 1.6.1944. Minutes of Post-War Programs Committee. 1st Meeting – 66th 
Meeting 1944. 51-11-C1, GHQ Documents, NDL. 
40 Spinks 1944, 56-57. 
41 TENT 1982, 14-15, 41. 
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lopullisesti tuhottaisiin ja militarismin uusi nousu estettäisiin. Luonnoksen mukaan 
miehitys etenisi selkeästi toisistaan erottuvissa vaiheissa. Suunnitelman mukaan 
ensisijaiset toimenpiteet kohdistuisivat asevoimien aseistariisuntaan, japanilaisten 
oikaisemiseen militaristisista ja äärinationalistisista harhakäsityksistään, joita heillä oli 
asemastaan kansojen keskuudessa ja sotilasjohtajistaan, sekä Japanin hallituksen 
valtuuksien siirtämiseen miehityshallinnolle. Tämän jälkeen Japanin 
uudelleenaseistautumisen estämistä valvoisi sotilashallitus tai valvontakomissio. Jos 
japanilaiset osoittaisivat halukkuutta ja kykyä elää rauhassa muiden kansojen kanssa, 
rajoituksia väljennettäisiin. Demokratian kehittymistä Japanissa vahvistettaisiin 
tähdentämällä maltillisille ryhmille niiden vastuuta vakuuttaa kansalle, että militarismi oli 
ollut tuhoisaa keisarikunnalle. Liberaaleja ajatuksia ja kansan vastuuta hallinnostaan 
rohkaistaisiin keskustelunvapauden, lehdistön, radion, elokuvan ja koulujen avulla, 
valmistelemalla kansaa vaaleihin ja palauttamalla päätösvalta uudelle hallitukselle.42  

Bortonin luonnokseen tehtiin Kaukoidän aluekomiteassa lukusia muutoksia. 
Uudistetussa suunnitelmaluonnoksessa tarkennettiin, että ensimmäisen maailmansodan 
jälkeen Japanissa oli vaikuttanut politiikassa liberaalien uudistusten suuntaus, joka oli 
tukahdutettu 1930-luvun kuluessa, mutta jonka riveihin lukeutuneita poliitikkoja, 
liikemiehiä, kristittyjä johtajia ja joitakin kasvatustieteilijöitä voitaisiin rohkaista 
muodostamaan uudistusmielisen liikkeen ydin. Militarismia ylläpitävä lainsäädäntö, 
järjestötoiminta ja kulttuuri tulisi kumota, ja uudistusmielisiä ajatuksia ja demokratian 
kehitystä tulisi tukea lehdistön, radion ja elokuvan ilmaisun vapaudella ja niiden 
käyttämisellä välineinä demokratia-ajatuksen levittämisessä. Kouluja ei mainittu 
liberaalien ajatusten rohkaisemisen välineinä, mutta sen sijaan esitettiin vaatimus, että 
vapaamielisen koulutuksen rajoitukset oli poistettava.43 

Vaikka koulujärjestelmään puuttumista ei ollut nimetty ulkoministeriön ensimmäisissä 
luonnoksissa keskeisimmiksi Japanin miehitystoimiksi, muuttui suhtautuminen kesän 
1944 aikana. Koulujärjestelmän painoarvo lisääntyi näkemysten karttumisen myötä. 
Konkreettisten suunnitelmien tekoon laitettiin vauhtia, koska näköpiirissä oli taisteluiden 
siirtyminen kohti Japania. Syynä oli sodankäynnissä tapahtunut käänne. 

Kesäkuussa 1944 tilanne rintamilla muuttui. Onnistuneen Normandian maihinnousun 
seurauksena Saksan kukistuminen oli askeleen lähempänä. Tyynenmeren meritaisteluissa 
Marshallin saaret olivat siirtyneet liittoutuneiden valvontaan jo helmikuussa. Normandian 
maihinnousun aikaan Yhdysvaltojen joukot katkaisivat japanilaisten tärkeitä 
huoltoyhteyksiä, ja elokuun alkuun mennessä oli valloitettu Saipan, Tinian ja Guam. 
Syksyyn mennessä japanilaisten tärkein laivastotukikohta Karoliinien Truk varmistettiin 
käyttökelvottomaksi, koska sen ympärillä olevat saaret oli vallattu. Tämän jälkeen 
amerikkalaiset saattoivat Saipanista ja muista Mariaanien saarista käsin tehdä tuhoisia 
ilmahyökkäyksiä japanilaiskaupunkeihin. Jo kesäkuussa nähdyt vihollisen tappiot sekä 
lisäsivät tarvetta että innostivat japanilaisen yhteiskunnan entistä perinpohjaisempaan 
                                                           
42 Japan: Abolition of Militarism and Strengthening Democratic Processes. CAC-185 Preliminary, 
29.4.1944. The Occupation of Japan Part I 2-A-50. 
43 Japan: Abolition of Militarism and Strengthening Democratic Process. PWC-152, CAC-185, 
1.5.1944, s. 2-4. The Occupation of Japan Part I 2-A-51; Japan: Abolition of Militarism and 
Strengthening Democratic Process. PWC-152b, CAC-185b, 9.5.1944. The Occupation of Japan 
Part I 2-A-52. 
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tuntemiseen ja miehityssuunnitelmien valmistelun jouduttamiseen. OWI:n yhteyteen oli 
perustettu vihollisen taistelutahdon tutkimusosasto, jossa työskenteli 30-henkinen 
tutkijajoukko, joista moni oli koulutukseltaan antropologi. Tutkimusosaston tärkeimpänä 
tehtävänä oli valmistella keinoja, joilla japanilaissotilaat saataisiin antautumaan 
mahdollisimman suurin joukoin ilman taisteluja tai itsemurhia, jotta liittoutuneiden 
tappiot voitaisiin minimoida44. OWI tilasi antropologi Ruth Benedictiltä, joka sitä ennen 
oli tutkinut amerikkalaistiedustelun lukuun japanilaisten sotaelokuvien välittämää kuvaa 
japanilaisista45, kulttuuriantropologisen tutkimuksen japanilaisista46. Tutkimus ilmestyi 
vasta Japanin antautumisen jälkeen, mitä ei voida pitää tappiona ainakaan 
koulujärjestelmään kohdistettujen suunnitelmien muotoutumisessa, koska Benedict ei 
vaikuta tunteneen japanilaisen koulujärjestelmän ja yhteiskunnan suhdetta.47 

Myös ulkoministeriössä suunnittelijoiden työtahti tiivistyi lukuisten Japanin 
kukistumiseen liittyvien kysymysten parissa. Heinäkuussa 1944 Kaukoidän aluekomitea 
kokoontui useita kertoja valmistelemaan suunnitelmia Japanin koulujärjestelmän 
asemasta miehityshallinnon alaisuudessa. Suunnittelutyön pohjana oli Hillis Loryn 
kirjoittama luonnos niistä koulujärjestelmään liittyvistä vaikeuksista, joita 
miehityshallinnon viranomaiset joutuisivat kohtaamaan Japanin antautumisen jälkeisessä 
kaoottisessa tilanteessa, ja toimenpide-ehdotuksista, joilla koulut saataisiin palvelemaan 
miehityksen onnistumista ja japanilaisten lasten ja nuorten sukupolven kasvattamista 
uudistetun ja yhteistyökykyisen Japanin perustaksi. Hillis Lory oli asunut vuodesta 1926 
lähtien Japanissa ja työskennellyt Hokkaidon keisarillisessa yliopistossa. Jo keväällä 
1943 häneltä oli ilmestynyt kirja Japanin armeijasta. Samalla teos oli asiantuntijan 
katsaus yhteiskunnan keskeisiin rakenteisiin ja sosiaalistaviin instituutioihin. Loryn 
näkemyksen mukaan koulut olivat tärkeä yhdysside armeijan ja kansan välillä. Armeija 
vaati kaikkia kouluviranomaisia käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja, joilla 
vahvistettaisiin Japanin pyhää kolminaisuutta: armeijaa, valtiota ja keisaria. Loryn 
mukaan armeija oli tiukentanut otettaan koulujärjestelmästä jo pari vuotta ennen Pearl 
Harborin tapahtumia. Kouluissa oli alettu valmistautua mahdollisesti laajenevaan sotaan 
ilmahälytysharjoituksilla, palveluksesta vapautuneet miehet olivat alkaneet pitää 
kouluissa luentoja lojaalisuudesta, rohkeudesta ja uhrautuvuudesta, ja opettajat olivat 
kertoneet vapaaehtoistyöstä. Koululaiset tekivät retkiä pyhäkköihin, sotasankareiden 
muistomerkeille tai lähiseudun varuskuntiin, joihin lapset olivat tervetulleita vieraita. 
Armeija oli aloittanut myös kristinuskonvastaisen kampanjansa, ja esimerkiksi 
ulkomaalaisten ylläpitämissä lähetyskouluissa ei saanut pitää Raamattua oppikirjana 
                                                           
44 SUZUKI 1991, 292. 
45 DOWER 1995, 34. 
46 Benedict 1989, 3-4. 
47 Ruth Benedictin teos The Chrysanthemum and the Sword ilmestyi vuonna 1946. Sitä, että kirja 
ilmestyi vasta Japanin antautumisen jälkeen, ei voida pitää sotilasoperaatiosta ja sen yhteydessä 
toteutetusta koulujärjestelmän uudistuksesta päättäneiden menetyksenä. Benedict ei vaikuttanut 
tunteneen syvällisesti japanilaisuutta, eikä hän ollut koskaan edes käynyt Japanissa. Hänen 
käsityksensä japanilaisista oli kuin suora lainaus sotapropagandasta: japanilaiset tappoivat 
haavoittuneet ja sairaat sotilaansa, ensiapua ei annettu tulen alla eikä haavoittuneita vaivauduttu 
siirtämään. Olennaisena piirteenä kirjassa pidettiin japanilaisten seksuaalista vapaamielisyyttä. 
Benedict 1989, 37-38, 183-189. 
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moraaliopetuksessa. Keskikouluista lähtien koulujärjestelmä osallistui asevelvollisuutta 
edeltävän sotilaskasvatuksen antamiseen.48 

Koulujärjestelmän ennakoitiin aiheuttavan miehitysjoukoille runsaasti vaikeuksia 
miehityshallinnon pystyttämiseen mahdollisesti hyvinkin kaoottisissa tunnelmissa. 
Päähuomio Loryn luonnoksessa koulujärjestelmään liittyvistä miehitystoimenpiteistä 
kohdistui oppivelvollisuuskouluun, koska sen vaikutus ulottui kahteentoista miljoonaan 
kouluikäiseen, ja koululaisten ajasta kohtuuttoman osan saivat erilaiset indoktrinaatio-
oppiaineet. Jos miehityshallinto päätti säilyttää opetusministeriön virkamiehistön 
viroissaan, täytyi Loryn mukaan ministeriön keskeisille paikoille sijoittaa siviiliasioiden 
valvojia, joilla oli aiempaa kokemusta työskentelystä japanilaiskouluissa49. Yhteistyön 
edistämiseksi japanilaisten kanssa luonnoksessa pidettiin viisaana, että nämä siviiliasioita 
valvovat sotilashenkilöt pitäisivät itsensä taka-alalla. Lisäksi toivottavana pidettiin, että 
kouluasioista vastaavat upseerit käyttäisivät määräysvaltaansa vain silloin, kun 
japanilaiskoulujen yhteistyöhaluttomia viranomaisia piti valvoa tai rangaista. 
Siviiliasioiden upseerien sijoittaminen jokaiseen piirikuntaan Tokion lisäksi auttaisi 
opetusministeriöstä tulevien direktiivien täytäntöönpanon valvontaa.50 

Siis jo heinäkuussa 1944 oli olemassa koulujärjestelmään kohdistuva toimintamalli, 
jonka mukaan ensiksikin miehittäjät pysyisivät taka-alalla täydellisestä määräysvallastaan 
huolimatta, ja toiseksi käskyvallastaan huolimatta koulujärjestelmään kohdistuvat 
muutostoimet haluttaisiin saada näyttämään yhteistyöltä japanilaisosapuolen kanssa. 
Miehitys tulisi olemaan amerikkalaisten taustavaikuttamista, ja muutosten näkyvinä 
toteuttajina toimisivat japanilaiset. Miehitystoimien onnistumisessa japanilaisten 
yhteistyö olisi välttämätöntä. 

Loryn luonnoksen mukaan miehityksenaikainen kouluohjelma toteutettaisiin 
menestyksekkäästi ja välttämällä eripuraisuutta valitsemalla amerikkalaisista tai muista 
liittoutuneisiin lukeutuvista maista valvojat, jotka olivat toimineet opettajina tai 
hallintotehtävissä japanilaisissa kouluissa. Siviiliasioiden upseereiden työskentelyä 
                                                           
48 Lory 1973, 203-204, 209-213. Lory teki tarkkoja havaintoja, ja hän piti esimerkiksi 
marssinopeutta ja julmuutta valloitetuilla alueilla Japanin armeijan omintakeisina piirteinä. 
Toisaalta hänen ”Know your enemy!” -näkemyksensä vaikuttaa välillä enemmän viholliskuvan 
ylläpitämiseltä kuin vihollisen analysoimiselta. Loryn mukaan japanilaiset kärsivät sodasta 
vähemmän kuin amerikkalaiset, sillä sota ei ollut muuttanut yhtä paljon Kaju Watanaben elämää 
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kaupungeissa oli ristiin rastiin leveitä tulipaloja estäviä vyöhykkeitä ja he olivat harjoitelleet 
ilmahyökkäysten varalle. Lisäksi Japanin armeija tuli toimeen yksinkertaisella ruokavaliolla eli 
riisillä ja teellä. Lory 1973, 71-72, 226-227, 232-233. 
49 Marlene MAYO vihjaa, että Lory saattoi ajatella henkilökohtaisia tulevia työnäkymiään 
kirjatessaan luonnokseensa ajatuksen aiemman japanilaiskouluista saadun työkokemuksen 
arvostuksesta. MAYO 1982, 102. Miksi MAYO vihjaili? Otaksuttavasti kaikki suunnittelutyössä 
mukana olleet tunsivat amerikkalaisten huutavan pulan japaninkielisistä eri alojen asiantuntijoista, 
eikä Loryn siten tarvinnut tehdä suunnitelmia itseään varten. 
50 Japan: The Education System under Military Occupation. CAC-238 Preliminary, 1.7.1944, s. 1-
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avustamaan voitaisiin seuloa huolellisesti valikoituja syntyperäisiä japanilaisia, jotka 
olivat saaneet koulutuksensa joko lähetysseurojen kouluissa tai ulkomailla, sekä 
japanilaista syntyperää olevia amerikkalaisia.51 

Japanin koulujärjestelmän tarkoitus oli Loryn mukaan kasvattaa hyvin eväin 
varustettuja alamaisia ja yhteiskunnan palvelijoita, jotka eivät kyseenalaistaneet sääntöjä, 
ja jotka olivat tarvittaessa valmiita uhraamaan itsensä valtion hyväksi. Sotilaallisen 
elämäntavan glorifiointiin tähdättiin moraalin, etiikan ja historian opetuksella ja 
militäärisillä harjoituksilla. Se tapa, jolla militarismia ylläpitävää indoktrinaatioprosessia 
lähdettäisiin tuhoamaan, loisi perustan pysyvämmälle Japanin koulujärjestelmän 
uudelleenluomiselle. Koska miehityksenaikaiset uudistukset eivät sellaisenaan olisi 
pitkävaikutteisia, tulisi sotilashallinnon toimenpiteiden olla vauhdinantajina laajemmalle 
ja kauaskantoisemmalle ohjelmalle, joka johtaisi japanilaisten ahdasmielisyyden 
murtumiseen. Japanin koulujärjestelmän jäykkyys teki muutostyön amerikkalaisille 
helpommaksi, sillä sen rakenne ja valvontakanavat olisivat myös miehittäjien 
käytettävissä. Myöhemmin valvontamekanismin henkeen ja sisältöihin voitaisiin ulottaa 
muutoksia.52 

Suunnitelmaluonnoksessa suositeltiin, että mikäli miehitysviranomaisten mielestä olisi 
järkevää, koulutyö tulisi pitää käynnissä miehityksen alusta lähtien sekä 
opetusministeriön virkamiehet, piirikuntien kouluviranomaiset ja opettajat tehtävissään, 
mikäli he olisivat halukkaita yhteistyöhön miehittäjien kanssa. Ne, jotka myöhemmässä 
tutkinnassa osoittautuisivat epäluotettaviksi, pitäisi erottaa. Ajatus koulujärjestelmän 
palveluksessa työskentelevien puhdistuksista oli siis olemassa jo kesällä 1944. 
Japanilaiskoulujen opetusohjelmaan muutoksia piti tehdä mahdollisimman vähän. 
Moraaliopetus, historia ja sotilaskasvatus piti poistaa, mutta esimerkiksi lukeminen, 
kirjoitus, vieraat kielet, matematiikka ja luonnontieteet saivat säilyä lukujärjestyksessä. 
Myöhemmin poistettujen oppiaineiden tilalle tarjottaisiin uudistetut oppikurssit 
moraaliopetuksesta, historiasta, kansalaiskasvatuksesta ja liikunnasta, ja vanhoja 
oppimateriaaleja voitaisiin käyttää, mikäli ne eivät olleet miehityshallinnon päämäärien 
vastaisia. Siviiliasioiden viranomaiset voisivat käyttää koulujen radioita sekä elokuva- ja 
äänitelaitteita levittääkseen informaatiota liittoutuneiden rauhantahtoisista päämääristä ja 
tähdentääkseen oppilaille, että Japanin oli kunnioitettava velvollisuuksiaan muiden 
kansojen joukossa. Samoin koulujen viestintävälineitä tuli olla uudistusmielisten 
japanilaisten käytössä heidän esittäessään näkemyksiään rauhasta ja kansainvälisestä 
hyvästä tahdosta. Koulujen oppikirjojen käsittelemiseksi suunnitelmaluonnoksessa 
esitettiin vaihtoehtoja. Oppikirjojen analysoiminen voitaisiin aloittaa välittömästi, jolloin 
miehitysviranomaiset olisivat paremmin valmistautuneita oppikirjakysymykseen. Shōwa-
kauden militaristiset moraalioppikirjat voitaisiin korvata liberaalimman Taishō-kauden 
kirjoilla, ja muut käytössä olevat, mutta militarismia ja mytologiaa vahvistavat oppikirjat 
pitäisi uudistaa vastaamaan liittoutuneiden rauhantavoitteita. Täysin uusien kirjojen 
kirjoittaminen voitaisiin aloittaa joko välittömästi tai sitten, kun Japanin miehitys oli 
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ajankohtainen. Myös normaalikoulut, jossa tulevat opettajat koulutettiin, piti ottaa 
erityisvalvontaan.53 

Loryn suunnitelmaluonnoksesta kehkeytyi Kaukoidän aluekomiteassa vilkas 
keskustelu, vaikka se pääpiirteissään tyydyttikin komiteaa. Mielipiteitä jakoi pohdinta 
siitä, pitäisikö Japanin koulujärjestelmää suojella liialliselta puuttumiselta, vai olisiko 
pelkästään hyvä, jos sille aiheutettaisiin mahdollisimman paljon häiriötä. Eugene 
Dooman muistutti, että jos sotilashallinnon piti uudistaa ja hallita koko koulujärjestelmää, 
kariutuisi se siihen, että opettajia ei olisi saatavilla. Aluekomitea päätyi suosittamaan, että 
kaikissa tapauksissa koulutyö täytyisi pitää käynnissä, ja mikäli japanilaiset olisivat 
ehtineet sulkea koulut, ne pitäisi avata uudelleen. Tekstikohtaan, jossa ehdotettiin, että 
valvovien upseereiden kannattaisi pitää itsensä taka-alalla, jotta yhteistyölle tulisi sijaa, 
vaadittiin muutos; näiden upseereiden ei kuuluisi herättää yhtään enempää huomiota kuin 
mikä oli välttämätöntä tehtävien suorittamisen kannalta.54 Dooman tunnusti, että 
sotilasoperaationa koulureformi olisi hankala ja miehityshallinnon yhteistyö japanilaisten 
kanssa oli välttämättömyys, jotta reformit voitaisiin viedä läpi. Samalla ilmaisu siitä, 
miten suunnitelmassa esitetään yhteistyön tekeminen, muutettiin hienovaraisemmaksi. 
Sotilaat aseineen luokkahuoneiden perällä, koulujen käytävillä tai opetusministeriön 
toimistoissa eivät saisi haluttua muutosta aikaan. Koska amerikkalaiset kuuluivat koulu-
uudistustyössä taka-alalle ja mahdollisimman näkymättömiin japanilaisilta, täytyi 
japanilaiset saada yhteistyöhön ja toteuttamaan amerikkalaisten valmistelemat 
koulureformiajatukset. 

Borton oli suositellut, että opettajien koulutuksen uudistaminen ja 
uudelleenindoktrinointi oli tehokas keino saada maltilliset ryhmät mukaan vakuuttamaan 
japanilaisia militarismin vahingollisuudesta55. Komitean enemmistön mielestä 
vihollismaan koulujärjestelmässä oli hyviä piirteitä, koska pisimmälle koulutetut olivat 
pääsääntöisesti myös kaikkein liberaaleimpia ja vähiten halukkaita nationalistisen 
politiikan välineiksi. Aluekomitea päätti selventää suosituksia ja poisti tekstistä ajatuksen, 
että Japanin koulujärjestelmää muutettaisiin mahdollisimman vähän. Sotilaskasvatus, 
moraaliopetus ja Japanin historia poistettaisiin kokonaan indoktrinaatiosisältönsä takia, ja 
miehityksen alkuvaiheessa voitaisiin antaa opetusta vain sellaisissa aineissa, joita olisi 
mahdollista opettaa puolueettomasti. Komitea alkoi myös pohtia, olisiko mielekästä 
määrätä keisarinkuvat poistettaviksi kouluista.56 

Seuraavan suunnitelmaluonnoksen kirjoittivat Dooman, Lory ja Turner. Se oli pitkälle 
samankaltainen kuin Loryn versio, ja ongelman tarkastelua oli laajennettu kattamaan 
oppivelvollisuuskoulujen jälkeisiä opintoja ja niihin liittyvää valikointijärjestelmää. 
Kansanvalta vedettiin reformiperusteluihin mukaan: Japanin sotilasjohto käytti 
hyväkseen koulujärjestelmää kontrolloidakseen kansaa, eikä se ollut sopusoinnussa 
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demokraattisen järjestelmän kanssa. Opettajien, koulujen muiden hallintoviranomaisten 
tai opetusministeriön ja piirikuntien virkamiesten myöhemmistä seulonnoista ei ollut 
enää mainintaa. Miehityksen alkuvaihe -käsitettä tarkennettiin tarkoittamaan ajanjaksoa, 
jolloin ei vielä ollut tarjolla edistyksellisten ja tulevaisuuteen suuntautuneiden 
japanilaisten palveluita. Keisarin kuvat määrättiin poistettaviksi. Moraaliopetus, Japanin 
historian kurssit ja sotilaskasvatukseen valmistava ryhmäliikunta ja sulkeisharjoitukset 
edustivat lakkautettavaksi vaadittavaa aatteenistutusta. Ensimmäisen kerran nyt esitettiin, 
että alakoulujen koululiikunta ei ollut todellista sotilaskasvatusta, vaan se alkoi vasta 
oppivelvollisuuskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa. Aivan aluksi Shōwa-kirjat täytyisi 
korvata Taishō-kirjoilla, ja militarismia ja mytologiaa sisältävät oppikirjat piti uusia tai 
hävittää. Luonnoksessa opettajia kouluttaneiden normaalikoulujen toimintafilosofian 
muuttaminen ja opettajien uudelleenindoktrinointi nähtiin avaimiksi muutokseen, minkä 
toteuttamiseen arvioitiin tarvittavan japanilaisliberaalien ja sodan aikana erotettujen 
militarismia vastustaneiden opettajien tukea.57 

Japanilaisen koulujärjestelmän virheeksi luonnoksessa nähtiin valikoivuus, eli 
oppivelvollisuuskoulun jälkeisiin opintoihin valikoitui pääsykoejärjestelmällä vain pieni 
vähemmistö nuorista, ja seula tiukkeni ylempiin opintoihin edettäessä. Järjestelmän 
päätarkoituksena amerikkalaisnäkemyksen mukaan oli tukea autoritaarista sosiaalista ja 
poliittista valtarakennelmaa ja pienen valtaryhmän johtoasemaa. Koulujärjestelmä ei 
rohkaissut yksilöllisistä oma-aloitteisuutta, vaan pyrki vain varmistamaan, että 
kansakunnan palvelukseen koulutettiin velvollisuudentuntoisia yhteisön jäseniä.58 

Kaukoidän aluekomitean kokouksessa Ballantine vaati, että suunnitelmassa täytyisi 
selvemmin näkyä se, että pisimmälle koulutetut japanilaiset muodostivat yhteiskunnan 
liberaaleimman osan, ja että sotilasviranomaisten tuli varoa heikentämästä olemassa 
olevia japanilaisen koulujärjestelmän hyviä piirteitä tai tukahduttamasta niissä 
mahdollisesti olevia vapaamielisiä voimia. Ballantinen näkemyksen mukaan 
koulujärjestelmää ei ollut tarkoituksellisesti muovattu valikoivaksi, kuten muutamat 
aluekomitean jäsenet epäilivät, vaan yliopistojen vähyys johtui siitä, että taloudellisten 
resurssien niukkuuden takia oli panostettu laajaan oppivelvollisuuteen.59 Keskustelu 
suunnitelmaluonnoksesta olisi voinut jäädä laimeaksi ilman Frances Anderson Gulickin 
muistiota ja läsnäoloa. 

Gulick esitti, että miehityshallinnon viranomaisten ei pitäisi ryhtyä käyttämään 
minkäänlaista tarkastajakoneistoa koulujärjestelmän valvomisessa, koska se soti 
Yhdysvaltojen koulutuksen vapauden periaatteita vastaan, eikä sen onnistuminen ollut 
taattu edes totalitaarisissa järjestelmissä. Vaikka jokaisessa japanilaisessa koululuokassa 
istuisi kielitaitoinen valvoja vahtimassa opetusta, valvonnan psykologiset seuraukset 
olisivat haitallisemmat kuin saavutetut hyödyt. Muistion mukaan armeijan tai minkään 
muunkaan amerikkalaisviranomaisen ei pitäisi ryhtyä kirjoittamaan uusia oppikirjoja 
japanilaiskouluille. Gulickin oman kokemuksen mukaan jo vihollismaahan ja sen 
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miehittämille alueille suunnatun painetun propagandan levittämisessä oli ollut 
vaikeuksia, jotka olivat johtuneet amerikkalaisten epätäydellisestä japaninkielen 
ilmaisutaidosta. Uudet oppikirjat epäilemättä nostattaisivat vihamielisyyttä japanilaisten 
opettajien ja koululaisten keskuudessa. Vaihtoehdoksi Gulick ehdotti ennen 1930-lukua 
kirjoitettuja oppikirjoja, koska niiden sisällöissä korostettiin rauhanomaisuutta, ne oli jo 
valmiiksi kirjoitettu hyvällä japanin kielellä ja niitä oli jo valmiiksi saatavilla 
Yhdysvalloissa esimerkiksi OSS:n kääntäjien tarkastettavaksi, jotta päätös niiden 
uusintapainoksien ottamisesta voitaisiin tehdä heti miehityksen alettua. Japanin 
miehittämiltä alueilta, esimerkiksi Koreasta, armeija tai laivasto voisi hankkia ja lähettää 
Washingtoniin Japanin koululaitoksen käytössä olevan täyden sarjan uusimpia eli 1940-
luvulla kirjoitettuja oppikirjoja, jotta voitaisiin tarkastaa miltä osin ne mahdollisesti 
kelpaisivat koulukäyttöön epämieluisien kohtien saksimisen jälkeen. Gulickin mielestä 
jopa leikeltyjen oppikirjojen käyttäminen oli parempi vaihtoehto kuin niiden 
korvaaminen miehittäjien kirjoittamilla kirjoilla.60 

Koska Gulick oli perehtynyt Japanin opetusministeriön organisaatioon ja tehtäviin 
kirjoittaessaan OSS:n tutkimusta opetusministeriöstä osana vihollismaan hallintoa, hän 
esitti aluekomitealle, että opetusministeriön yhteydestä kannatti lopettaa ainakin 
miehityksen ajaksi koulutusuudistusvirasto ja siirtää uskontovirasto, joka valvoi 
uskonnollisten järjestöjen toimia, esimerkiksi sisäasiainministeriön yhteyteen. Gulick 
suositteli, että lakeja, joilla koulut määrättiin osallistumaan shintoseremonioihin, oli 
viisasta muuttaa ja tehdä seremoniat vapaaehtoiseksi. Muistiossa peräänkuulutettiin myös 
riittäviä käytännön ohjeita: miehityshallintoa piti myös ohjata suhtautumisessa 
keisarilliseen koulutusreskriptiin – joko hyväksymällä tai kieltämällä reskriptin käyttö.61 

Gulickin esittämä kritiikki johti siihen, että inspector- eli tarkastaja-sana poistettiin 
suunnitelmasta. Komitea kuittasi oppikirjojen käyttöön liittyvät Gulickin huomautukset 
sillä, että kouluopetus miehityksen jälkeen aloitettaisiin sellaisten oppiaineiden 
opetuksella, jotka olivat luonteeltaan asiapitoisia ja objektiivisia, kuten kielet, 
maailmanhistoria, matematiikka ja luonnontieteet. Oppiaineiden ja oppimateriaalien 
kahtiajako asiapitoisiin ja objektiivisiin sekä toisaalta militaristista ja äärinationalistista 
ajattelutapaa ylläpitäviin oli yksioikoinen. Gulickin näkemyksiä ei tyrmätty, mutta ne 
eivät synnyttäneet ainakaan kokouksen pöytäkirjan mukaan suurta innostusta. Ilmeisesti 
Gulickin muistion pohjalta heräsi kokouksessa keskustelu koulu-uudistustoimiin mukaan 
vedettävistä henkilöistä. Pöytäkirjasta ei käy ilmi, millaista keskustelua 
amerikanjapanilaisten osuudesta käytiin, mutta pöytäkirjamerkinnän mukaan niseit olivat 
Doomanin mielestä parasta käytettävissä olevaa ainesta yhteyshenkilöiksi.62 

Seuraavan päivän kokouksessa aluekomitea päätti, että suunnitelman tarkastaja-sana 
korvataan ilmaisulla ”Japanese administrative assistants” eli japanilainen 
hallintoapulainen. Dooman vertasi suunnitelmaluonnoksen ja Gulickin näkemystä ja 
painotti, että siviiliasioiden upseereille piti tehdä selväksi, että yläpuolelta tuleva ehdoton 
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valvonta oli välttämätön, ja tämän käskyvaltaketjun ajatuksen piti olla selvä jokaiselle 
”tarkastajalle” joka ikisessä koulussa. Aluekomitea päätti, että siviiliasioiden valvojat -
nimitys muutettiin siviiliasioiden upseeriksi, mutta tehtäväkuva opetusministeriön 
strategisissa kohteissa pysyi samana. Lähetyskouluissa tai ulkomailla koulutettujen 
japanilaisten tai amerikanjapanilaisten tehtävä palvella tarkastajana muutettiin 
koulutusdirektiivien toimeenpanon avustustoimeksi. Vaikuttaa siltä, että sanat muuttuivat 
enemmän kuin sanojen takana ollut ajatus. Gulickin näkemykset olivat kuitenkin 
arvokkaita aluekomitealle, ja häntä pyydettiin jatkamaan suunnitelman muovaamistyössä. 
Bortonin ehdotuksesta suunnitelman suosituksiin vielä lisättiin, että paras keino ehkäistä 
indoktrinaatiota kouluissa oli pitää koulut kiinni keisarin syntymäpäivänä ja muina 
kansallisina juhlapäivinä.63 

Marlene MAYON näkemys on, että ulkoministeriön Japanin koulu-uudistuspolitiikka 
muotoutui kesän 1944 aikana Hillis Loryn luonnoksen pohjalta. MAYON mukaan 
yllättävän paljon Loryn alkuperäisiä ajatuksia oli jäljellä suunnitelmassa vielä neljän 
suunnitelman muuttamisen jälkeenkin.64 THAKUR puolestaan on todennut, että 
lopullinen versio oli huomattavan erilainen kuin Loryn alkuperäinen paperi65. Erityisesti 
MAYON näkemystä voidaan pitää osuvana, ja Loryn henkilökohtaista panosta voidaan 
arvostaa ja korostaa, mutta asia ei ollut näin yksioikoinen. Heinäkuussa esillä pidetyt 
näkemykset olivat rakentuneet jo aiemmin olemassa olleille huomioille. Jo maaliskuussa 
1944 Gulick oli korostanut OSS:n tutkimuksessa opetusministeriön merkitystä keskeisenä 
vallankäyttäjänä ja miehitysajan koulu-uudistustoimien onnistumista verrannollisena 
käytettävissä olevan miehityshenkilökunnan määrään ja työtaitoon nähden. Tämä ajatus 
oli toistunut kesäkuussa ilmestyneessä armeijan tilaamassa Japanin koulujärjestelmän 
käsikirjassa. Lisäksi Gulick oli ehdottanut moraaliopin ja sotilaskasvatuksen 
lakkauttamista sekä epäsopiviin oppikirjoihin kohdistettavia toimenpiteitä. Täysin uusia 
näkemyksiä eivät edustaneet heinäkuussa Loryn esille tuomat huomiot, että 
koulujärjestelmän uudistamista valvovien amerikkalaisviranomaisten kannattaisi 
pysytellä taka-alalla, koulujärjestelmään kohdistettavia muutoksia tuli toteuttaa 
japanilaisten kanssa ja kouluissa työskentelevien keskuudessa pitäisi järjestää 
puhdistuksia. Viimemainittu ehdotus karsiutui virallisesta toimenpideohjelmasta. Loryn 
luonnoksessa oli painotettu, että se tapa, jolla koulujärjestelmän indoktrinaatioprosessia 
lähdetään tuhoamaan, oli perustana pysyville koulujärjestelmän uudistuksille. Yhteistyö, 
tai edes yhteistyön nimellä ylläpidettävä toiminta, japanilaisten kanssa nähtiin tieksi, jota 
kulkemalla koulu-uudistus voitaisiin parhaiten toteuttaa. Jo huhtikuussa Post-War 
Programs Committee oli keskustellut poliittisen tradition muuttamisen vaikeudesta, missä 
yhteydessä oli tuotu esille näkemys Japanissa vaikuttaviin liberaaleihin ajatuksiin ja 
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amount was left from Lory’s first draft…” MAYO 1982, 44. THAKUR on käsittänyt lauseen 
sisällön siten, että ensimmäisestä luonnoksesta jäi vain vähän jäljelle. Väärinkäsitys selittyy 
esimerkiksi lähteiden vaillinaisella tuntemisella. THAKUR 1990, 108. 
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voimiin tukeutumisen välttämättömyydestä66. MAYO on kuitenkin täysin oikeassa 
sanoessaan, että ulkoministeriön työskentelytasolla ei vallinnut yksimielisyyttä, ja tästä 
olisi saattanut aiheutua myöhemmin kiistoja67. Perustuslakiuudistusta tutkinut 
HELLEGERS on luonnehtinut Inter-Divisonal Area Committee on the Far Eastin ja Post-
War Programs Committeen työskentelyeroja siten, että siinä missä aluekomitea pyrki 
empaattisuuteen sen yläpuolella toimiva komitea oli konservatiivinen ja altis 
amerikkalaisen julkisen mielipiteen vaikutuksille68. Tämä kahtiajako ei näkynyt selvästi 
ainakaan koulu-uudistusnäkemysten muotoilussa. Post-War Programs -komitea pyrki 
konkretisoimaan suunnitelman onnistumista vaatimuksella, että japanilaisten hyväksyntä 
muutokselle täytyi hankkia. Japanilaisten tuen saaminen koulu-uudistukselle ja sen kautta 
japanilaisten muuttamiselle tuli kuitenkin olemaan erittäin keskeinen uudistuspolitiikan 
toimeenpanoon liittyvä kysymys. 

Koulujärjestelmän muuttamista koskeva suunnitelma haluttiin saada ulkoministeriön 
Kaukoidän aluekomiteassa nopeasti valmiiksi ja esitettäväksi Post-War Programs -
komitealle, vaikka suuria periaatteellisia kysymyksiä oli vielä vailla yhtenevää 
näkemystä. Esimerkiksi kysymys siitä, mikä oli pohjimmiltaan sotilasviranomaisten rooli 
koulu-uudistusohjelman toimeenpanossa, oli vielä päivää ennen suunnitelmaluonnoksen 
päätöstä avoinna. Valitettavasti pöytäkirjaa ei tälläkään kerralla pidetty itse keskustelusta; 
aluekomitean kokoukset kestivät normaalisti kaksi tuntia69, mutta muistiin merkintöjen 
perusteella kokouksia voisi luulla selvästi lyhyemmiksi. Suunnitelmaan tehtiin enää 
pieniä tekstimuutoksia, kuten esimerkiksi suositus opetusministeriön 
koulutusuudistusosaston lakkauttamisesta.70 

Heinäkuun 14. päivänä 1944 Kaukoidän aluekomitea hyväksyi uudistetun luonnoksen 
koulujärjestelmän kohtelusta Japanin sotilashallinnon aikana.71 Aluekomitea oli nopealla 
aikataululla valmistellut kasvattavaan, kouluttavaan ja sosiaalistavaan instituutioon 
kohdistuvan salaisen yksityiskohtaisen toimenpideohjelman. Amerikkalaisten esittämien 
perusteluiden mukaan Japanin koulujärjestelmä ei ollut sopusoinnussa demokraattisten 
käsitysten ja ihanteiden kanssa, ja vaikka se tarjosikin oppivelvollisuuden suorittamisen 
                                                           
66 Minutes. Department of State Committee on Post-War Programs, 27.4.1944. Minutes of Post-
War Programs Committee. 1st Meeting – 66th Meeting 1944. 51-11-C1, GHQ Documents, NDL. 
67 MAYO 1982, 46. Suunnittelutyöhön osallistujien määrää ei haluttu lisätä. Institute of Pacific 
Relations oli tarjonnut ulkoministeriölle apua Japanin koulu-uudistukseen liittyvien kysymysten 
valmistelussa, mutta aluekomitea päätti, että oli ulkoministeriön asia päättää mahdollisesta 
yhteistyöstä. The Japanese education system under military government. Inter-Divisional Area 
Committee on the Far East Meeting No. 101, 11.7.1944. The Occupation of Japan Part I 2-B-82. 
68 HELLEGERS 2002, 175. 
69 The Japanese education system under military government. Comment on the Discussion. Inter-
Divisional Area Committee on the Far East Meeting No. 101, 11.7.1944. The Occupation of Japan 
Part I 2-B-82. 
70 The Japanese Educational System under Military Government. Inter-Divisional Area Committee 
on the Far East Meeting No. 102, 13.7.1944. The Occupation of Japan Part I 2-B-83. 
71 (1) The Japanese educational system under military government, (2) deposition of removal from 
Japan of the Japanese emperor, and (3) the treatment of Japanese courts during military 
government. Inter-Divisional Area Committee Meeting No. 103, 14.7.1944. The Occupation of 
Japan Part I 2-B-84. 
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mahdollisuuden jokaiselle, perustuivat kouluttautumismahdollisuudet yhteiskunnallisille 
meriiteille. Koska koulujärjestelmään ulotettavien muutosten toimeenpanoon ennakoitiin 
suuria vaikeuksia, uudistuspolitiikka piti aloittaa tuhoamalla koulujärjestelmästä 
militarismia ylläpitävät piirteet. Vasta toisena vaiheena olivat japanilaisten niin kutsutun 
saarelaismentaliteetin eli ahdasmielisyyden ja eristäytyneisyyden murtamiseen pyrkivät 
toimet sekä sellaisten olosuhteiden luominen, joissa vapaa intellektuaalinen 
kanssakäyminen olisi mahdollista.72 Kahdessa viikossa suunnitelma oli pidentynyt ja 
suositukset olivat lisääntyneet, mutta samalla se oli silottunut; tekstistä oli karsittu 
amerikkalaisten ja japanilaisten yhteistyön mahdollisiksi esteiksi nousevia liian suoria 
toimenpiteitä kuten esimerkiksi henkilökuntaan kohdistuvia puhdistuksia73. 

Post-War Programs -komitea käsitteli suunnitelmaa lokakuun 27. päivänä, ja se 
palautui vielä aluekomitealle johdantokappaleen luonnostelua ja pieniä muutoksia varten. 
Keskustelu johdantokappaleesta koski peruskysymystä pystyttäisiinkö uudistuksilla 
saamaan pysyviä muutoksia japanilaisten mielenlaatuun. Doomanin mielestä 
sotilashallitus ei voisi yksin toimeenpanna koulu-uudistusta, koska sillä yksinkertaisesti 
ei olisi riittävää määrää asiantuntevaa ja pätevää henkilöstöä uudistamaan ja johtamaan 
japanilaista koulujärjestelmää. Tämän takia miehityksenaikaista koulureformia ei pitäisi 
kiirehtiä, vaan yhteistyöhalukkaiden ja uudistusmielisten japanilaisten tuli olla vastuussa 
militarismin ja nationalismin kitkemisestä koulujärjestelmästä. Ballantine kirjoitti 
Doomanin ajatuksesta luonnoksen, jossa kiteytyi koulu-uudistuksen perusprobleema: 
sotilashallitus ei voisi koulujärjestelmän uudistamisen avulla muuttaa japanilaisten 
mielenlaatua, vaan sen voisivat tehdä vain yhteistyökykyiset japanilaiset. Tekstin 
muutosvaatimukset koskivat amerikanjapanilaisten roolia reformissa. Suosituksia 
tarkennettiin siten, että japanilaista syntyperää olevat amerikkalaiset voisivat toimia 
siviiliasioiden upseereiden apuna koulutusdirektiivien toimeenpanossa, ja 
lähetyskouluissa tai ulkomailla koulutettuja, huolellisesti valikoituja syntyperäisiä 
japanilaisia voitaisiin otolliseen aikaan käyttää vapaaehtoistyöntekijöinä.74 

Ulkoministeriön koulu-uudistussuunnittelua vahvistettiin uudella asiantuntijalla. 
Antropologi Gordon Bowles tuli mukaan suunnitelmien työstämiseen Kaukoidän 
aluekomitean käsitellessä Post-War Programs -komitealta palautettua suunnitelmaa. 
Bowlesin merkitystä suunnitelmien muotoutumisessa ei pidä aliarvioida, ja hänestä tuli 
yksi koulujärjestelmän uudistamisen avainhenkilöistä miehityksen käynnistyttyä. Hän oli 
syntynyt Japanissa kveekarilähetyssaarnaajan perheeseen. Opiskeluvuosiensa jälkeen hän 
palasi Yhdysvalloista Japaniin, ja 1920-luvulla hän toimi englannin opettajana Tokiossa. 
Vuonna 1935 hän suoritti Harvardissa tohtorin tutkinnon antropologiasta, ja ennen sodan 
puhkeamista hän opetti Havaijin yliopistossa. Pearl Harborin tapahtumien jälkeen Bowles 

                                                           
72 Japan: The Education System under Military Government. CAC-238, 15.7.1944. The Occupation 
of Japan Part I 2-A-67. Myös Japan: The Education System under Military Government. PWC-287, 
15.7.1944. Educational Reform in Japan Part I 1-B-2. 
73 Eric Svensson väittää virheellisesti väitöskirjassaan, että opettajiin ja hallintohenkilökuntaan 
kohdistuvat puhdistukset olisivat olleet toimenpidesuunnitelmaan kirjattuna. SVENSSON 1966, 46. 
74 The revision of papers presented to the Committee on Post-War Programs on October 27th. Inter-
Divisional Area Committee on the Far East Meeting No. 157, 2.11.1944. The Occupation of Japan 
Part I 2-B-138. 
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siirtyi ulkoministeriön palvelukseen.75 Bowles toi koulu-uudistussuunnitteluun 
japanilaisia kulttuuripiirteitä ymmärtävän näkemyksen, jolla 
yhteistoimintamahdollisuuksia japanilaisten kanssa voitiin lähteä etsimään. Hän ei 
esimerkiksi olisi yksioikoisesti ollut valmis lakkauttamaan moraaliopetusta ja koulutyötä 
kansallisina juhlapäivinä, vaan hänen mielestään moraaliopetus tulisi korvata jollakin 
muulla kurssilla ja kansallisia juhlapäiviä voitaisiin kouluissa viettää jollakin neutraalilla 
tavalla76. 

Bowlesin mielestä suunnitelmissa piti painottaa käytännön muutosten toteuttamista. 
Dooman kartteli Bowlesin ajatusta. Hänen mielestään Bowlesin esiin nostamat 
kysymykset olivat menettelytapakysymyksiä, eivätkä ne siten olleet aluekomitean 
erityishuolenaiheita. Dooman piti selvänä, että sotilashallitus ei voinut aloittaa 
koulujärjestelmään kohdistuvia uudistuksia vaan ainoastaan tehdä muutoksia. Borton 
kuitenkin ehdotti, että Bowles voisi olla mukana valmistelemassa täydentäviä 
suunnitelmia.77 Doomanin mukaan muutoksella ja uudistuksella oli siis selvä ajallinen ja 
sisällöllinen ero, ja muutoksen pystyisi sotilashallitus tekemään, mutta sotilaat eivät 
kyenneet uudistuksiin. Toimintamalli oli selvä tältä osin. Vaikka muutoksen ja 
uudistuksen ero saattaakin olla vain veteen piirretty viiva, tulivat sotilaiden 
mahdollisuudet pysyvien uudistusten toimeenpanemiseen nousemaan myöhemmin 
uudelleen esille. 

Blakeslee halusi Post-War Programs -komiteassa suunnitelman johdanto-osaan 
painotuksen, että miehityshallinnon sotilashallitus voisi saada aikaan muutoksen 
ainoastaan japanilaiskoululaisten asenteissa, ja myöhemmin riittävä määrä päteviä 
japanilaisia voisi aloittaa perustavanlaatuiset uudistukset itse. Sotilasviranomaisten 
täytyisi japanilaistoimia odotellessaan poistaa selvät taantumukselliset ja ahdasmieliset 
vaikutteet. Komitea oli tyytyväinen muutokseen, mutta esille nousi kysymys, oliko 
aluekomiteassa käsitelty koulujärjestelmän desentralisoimisen ja alueellisten 
koulujärjestelmien luomisen mahdollisuutta, jotta koulutus ei olisi pelkkä 
keskushallinnon jatke. Dooman vastasi aluekomitean pohtineen asiaa, mikä tosin ei käy 
ilmi pöytäkirjoista tai suunnitelmaluonnoksista, mutta aluekomitean näkemyksen mukaan 
japanilaisten äärimmäisestä homogeenisuudesta kansana ja eri alueiden äärimmäisistä 
eroista resursseissa johtui, että hajautetusta koulujärjestelmästä ei olisi tavoiteltua 
hyötyä.78 Doomanin näkemys desentralisaation epäkäytännöllisyydestä ei kuitenkaan 
pysäyttänyt lopullisesti ajatuksen kehittelyä. 

Kaukoidän aluekomitean ja Post-War Programs -komitean työskentelyn tuloksena 
ulkoministeriöllä oli marraskuussa 1944 hyväksyttynä suunnitelma Japanin 
koulujärjestelmään kohdistettaviksi toimenpiteiksi miehityksen käynnistyttyä. 
                                                           
75 MAYO 1982, 44, 56-59, 104-105; MAYO 1984, 40; TSUCHIMOCHI 1993, 57. 
76 The revision of papers presented to the Committee on Post-War Programs on October 27th. Inter-
Divisional Area Committee on the Far East Meeting No. 157, 2.11.1944, s. 3. The Occupation of 
Japan Part I 2-B-138. 
77 The revision of papers presented to the Committee on Post(-)War Programs Committee on 
October 27th. Inter-Divisional Area Committee on the Far East Meeting No. 158, 3.11.1944. The 
Occupation of Japan Part I 2-B-139. 
78 Minutes. Department of State Committee on Post-War Programs, 10.11.1944. The Occupation of 
Japan Part I 2-D-7. 
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Toimenpideohjeet pyrkivät olemaan konkreettisia. Lähtökohtana oli ajatus, että koska 
sotilasvalta ei pystyisi uudistamaan koulujärjestelmää, tyydyttäisiin sen muuttamiseen. 
Painopistealueita oli kaksi: opetusministeriö ja koulut. Koulujärjestelmää johtavan 
organisaation toimivaltaa piti rajoittaa, ja sen avainkohtiin piti laittaa sotilasvalvonta. 
Koulutyötä vartioimaan ei voitaisi laittaa sotilaita, joten oppilaitosten toimintaa täytyi 
valvoa työvälineiden ja opetussuunnitelmien avulla. Opettajia kouluttavat laitokset 
päätyisivät erityistarkkailuun suunnitelman mukaan. Tarkemmin ei määritelty, mikä 
moraaliopetuksessa ja historiassa oli indoktrinaatiota. Oleellisinta suunnitelmassa oli 
kuitenkin se ennakko-oletus, että Japanista löytyisi halukkuutta toimia yhteistyössä 
amerikkalaisten kanssa. Dokumenteista ei ollut vielä luettavissa mistä ja miten nämä 
yhteistyöhaluiset henkilöt tavoitettaisiin, ja miten heidät saataisiin suostutelluiksi 
toteuttamaan entisen vihollismaan sotilaiden vaatimaa uudistustyötä. Jätettiinkö jotain 
sellaista kirjoittamatta ylös, mitä pidettiin kuitenkin ilmeisenä? Esimerkiksi ensimmäisen 
suunnitelmaluonnoksen jälkeen tekstistä poistettiin viittaus tuleviin opetusministeriön ja 
koulujen henkilökunnan seulontoihin ja puhdistuksiin. Ilmeisesti oli päivänselvää, että 
puhdistukset tulisivat, mutta jotta ripeät miehitysupseerit eivät ryhtyisi puhdistuksiin 
ennenaikaisesti, se jätettiin kirjaamatta toimenpidesuosituksiin. Tarkoituksena ei ollut 
säikytellä japanilaisia ennen kuin yhteistyöhenkiset toimijat olisi löydetty. 

Ajatus, että armeijan on vaikea kitkeä militarismia sekä järjestelmästä, 
indoktrinaatiosta että ihmismielestä, tuli ajankohtaiseksi ja tarkemmin pohdittavaksi, kun 
vihollismaa miehitettiin 10 kuukautta myöhemmin. Se, miten pitkälle amerikkalaiset 
luottivat yhteistyöhenkisiin japanilaisiin, oli kysymys, joka nousi esille uudelleen 
miehityksen ja koulu-uudistuksen alettua. 

3.3  Ei kostoa julmille japanilaisille 

Kesällä 1944, samaan aikaan kun ulkoministeriössä valmisteltiin koulujärjestelmään 
kohdennettavia miehityshallintotoimenpiteitä, valmistui armeijalle uusia siviiliasioiden 
käsikirjoja. Ne osoittavat, että kaikki tieto vihollisen koulujärjestelmästä ei jakautunut 
tasaisesti kaikissa suunnitteluportaissa; raporttien ja käsikirjojen kirjoittajat eivät kaikissa 
tapauksissa tunteneet toistensa töitä. Työvoimaa käsittelevän käsikirjan kirjoittajat eivät 
tienneet oppivelvollisuuden kestoa. Vuonna 1937 lähes 10 % teollisuuden työvoimasta oli 
ollut alle 16-vuotiaita, eivätkä kirjoittajat epäilleet tilastotietojen sovellettavuutta 
myöhempiin vuosiin.79 Armeijan huoltoapukäsikirja puolestaan välitti karun kuvan 
Japanin lastenhuollosta. Vaikka yhteiskunnan tavoitteena oli ollut lisätä syntyvyyttä80, 
lapsikuolleisuus oli Japanissa maailmanennätysluokkaa, ja jopa köyhille 

                                                           
79 Käsikirjan tietojen mukaan valtiopäivät olivat äänestäneet vuonna 1937 oppivelvollisuuden 
pituudesta, mutta kirjoittajat myönsivät, että äänestyksen tuloksesta heillä ei ollut tietoa. Civil 
Affairs Handbook Japan Section 9: Labor. Army Services Forces Manual M354-9. Headquarters, 
Army Service Forces, 10.7.1944, s. 16, 20-22. The Occupation of Japan Part I 3-B-15. 
80 Ks. myös Manpower in Japan and Occupied Areas, Volume I, Part I, Japan. Office of Strategic 
Services, Research and Analysis Branch, No. 2477, 26.8.1944, s. 1. The Occupation of Japan Part I 
3-A-113. 
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yksinhuoltajaperheille suunnattu harkinnanvarainen tuki oli lähes olematonta. 1930-
luvulla yli kymmenesosa työvoimasta oli 14-vuotiaita tai sitä nuorempia lapsia. 
Lainsäädännöllä 1920-luvulla lapsia oli yritetty suojella yli 12-tuntisilta tai 15-tuntisilta 
työpäiviltä ja erityisen raskaalta työltä. Kiinaan hyökkäämisen ja sodan alkamisen jälkeen 
lastensuojelujärjestelmä ja työlainsäädäntö unohdettiin; 13- ja 14–vuotiaat alkoivat 
työskennellä rajoituksitta kaivoksissa ja sotateollisuuden työvoimana. Käsikirjan mukaan 
ainoa lapsityövoiman hyväksikäyttöä hillitsevä tekijä oli 6-vuotinen oppivelvollisuus.81 

Huoltoapukäsikirjan mukaan normaalioloissa nuorisorikollisuus ei ollut Japanissa 
suuren luokan ongelma, mutta se oli valtavasti lisääntynyt sota-aikana kuten muissakin 
sotaakäyvissä maissa. Käsikirja yritti valmistaa miehitysjoukkoja kohtaamaan 
mahdollisesti entisestään paisuvan nuorisorikollisuusongelman. Kaupunkien 
pommitusten, kuolemantapausten ja evakuointien takia normaali perhe-elämä häiriintyisi, 
ja maihinnousun aikana normaali järjestys saattaisi murtua. Näiden syiden takia 
siviiliasioista vastaavien upseereiden pitäisi varautua palauttamaan lapset vanhemmilleen, 
tai mikäli se ei ollut mahdollista, lähettämään heidät sukulaisten tai entisten naapureiden 
luokse.82 

Vuoden 1923 asetuksella oli määrätty jokaiseen piirikuntaan perustettavaksi vähintään 
yksi koulu sokeille ja kuuromykille lapsille. Koska aistivammaisten lasten koulunkäynti 
ei ollut pakollista, huoltoapukäsikirjan mukaan vain noin kolmasosa heistä osallistui 
koulutyöhön. Vajaamielisten lasten koulunkäyntimahdollisuuksien turvaamiseksi ei ollut 
tehty paljoakaan; vain 306 niin sanottua vähäjärkistä lasta oli sijoitettuna yhdeksään 
laitokseen – loput olivat vanhempiensa huostassa.83 

Japanin valvonnassa tai hallussa olevien alueiden yhteiskuntaolojen ja siten myös 
koulujärjestelmän seuraaminen jatkui, ja amerikkalaisten tietämys japanilaismielisestä 
koulutuspolitiikasta lisääntyi. Radiokuuntelun avulla OSS:n Honolulun toimisto oli 
selvittänyt, että japanilaisten lokakuussa 1943 itsenäiseksi julistamalla Filippiineillä 
koulujärjestelmän niin kutsuttu uudistaminen oli alkanut tuottaa tavoiteltua tulosta; 12 
000 julkisten koulujen opettajaa oli uudelleenkoulutettu uudelleensuuntautumispolitiikan 
tavoitteiden mukaisesti opettamaan maan 1 700 julkisessa oppivelvollisuuskoulussa. 
Oppilasmäärät luokissa olivat kaksinkertaiset sotaa edeltäneeseen aikaan verrattuna, ja 
opetuksen painopiste oli siirtynyt orientaaliseen kulttuuriin, millä tavoiteltiin 
nationalistisen hengen vahvistumista nuorisossa. Opetusministeriön yhteyteen oli 
perustettu itämaisen kulttuurin toimisto, jonka tehtävänä oli työstää uudistettua 

                                                           
81 Civil Affairs Handbook Japan Section 16: Public Welfare. Army Service Forces Manual M354-
16. Headquarters, Army Service Forces, 29.7.1944, s. 88, 94-97. The Occupation of Japan Part I 3-
B-22. 
82 Nuorisorikollisia varten Japanissa oli eriasteisia kasvatuslaitoksia, joista jotkut olivat samalla 
kouluja, sekä yhdeksän nuorisovankilaa. Alle 16-vuotiaille lapsille ei langetettu kuolemantuomioita 
tai elinkautisia vankeusrangaistuksia, vaan ne korvattiin 15 vuoden vankeudella. Civil Affairs 
Handbook Japan Section 16: Public Welfare. Army Service Forces Manual M354-16. 
Headquarters, Army Service Forces, 29.7.1944, s. 90-92. The Occupation of Japan Part I 3-B-22. 
83 Civil Affairs Handbook Japan Section 16: Public Welfare. Army Service Forces Manual M354-
16. Headquarters, Army Service Forces, 29.7.1944, s. 93. The Occupation of Japan Part I 3-B-22. 
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opetussuunnitelmaa ja uusia oppikirjoja sekä julkisille että yksityisille kouluille 
Filippiineillä.84 

Amerikkalaistiedustelun kuva japanilaisten toimista myös Malaijin koulujärjestelmän 
suhteen tarkentui. Koululaitos oli amerikkalaiskäsityksen mukaan joutunut erityisen 
karkean käsittelyn kohteeksi. Kesällä 1944 tiedettiin, että kun japanilaiset olivat nousseet 
maihin Malakan niemimaalle välittömästi Pearl Harborin hyökkäyksen jälkeen, kaikki 
koulut oli suljettu, ja lähes kaikki koulurakennukset oli otettu japanilaissotilaiden 
parakeiksi. Vähitellen kansankielisiä, mutta ei englanninkielisiä, alakouluja oli alettu 
avata koulutyölle. Opettajat olivat joutuneet japaninkielen kursseille, ja monet heistä 
viettivät vielä kesällä 1943 kesälomansa japaninopintojen parissa. Ne opettajat, jotka 
suoriutuivat kieliopinnoistaan, saivat jatkaa opettajana, mutta suoriutumattomat korvattiin 
sijaisopettajilla. Koulujen työajasta noin puolet käytettiin japanin kielen opiskeluun. 
Myös aikuisille järjestettiin kielikoulutusta, sillä japanilaiset olivat päättäneet kesäkuussa 
1942, että kaikki kirjeet ja sähkeet piti kirjoittaa japaniksi, ja puhelin- ja lennätinliikenne 
täytyisi käydä japanin kielellä. Japanilaisten suunnitelmana oli ollut kieltää muiden kuin 
japaninkielisten sanomalehtien ilmestyminen. Amerikkalaistiedustelun näkemyksen 
mukaan japanilaisten kielipolitiikka ei ollut tuottanut toivottavaa menestystä muutoin 
kuin oppivelvollisuuskoulujen suhteen. Japanilaistavan koulutusohjelman päätavoite oli 
hävittää anglosaksinen kieli ja kulttuuri, ja koska koulujärjestelmää pidettiin parhaimpana 
propagandavälineenä, lupasivat japanilaiset laajentaa ilmaista 
oppivelvollisuuskoulujärjestelmää Malaijilla. Tässä suhteessa japanilaiset halusivat tuoda 
itsensä esille brittejä edistyksellisempinä.85 

Muodollisesti itsenäisessä Thaimaassa japanilaiset kulttuuriasiamiehet ja 
propagandistit jatkoivat thaimaalaisten indoktrinointia ja kulttuurista soluttautumista 
koulutuksen, radion, lehdistön ja liike-elämän edustajien kautta. Amerikkalaistiedustelun 
käsityksen mukaan ohjaus oli osin epäsuoraa ja sävyltään korrektia, mutta siitä 
huolimatta tehokasta. Japanilaistavoitteet oli asetettu pitkälle aikavälille, ja Thaimaan 
julkisen mielipiteen muokkaus oli itse asiassa alkanut jo lähes vuosikymmen ennen 
Japanin armeijan maihinnousua.86 

Amerikkalaisviranomaisten käsitykset ja tiedot koulujärjestelmän merkityksestä sekä 
Japanissa että sen valtaamilla alueilla lisääntyivät vuoden 1944 kuluessa, ja periaatteessa 
oli mahdollista, että kerätyt aineistot alkoivat vaikuttaa amerikkalaisten näkemyksiin ja 
suunnitelmiin vihollismaan koulujärjestelmän muutostarpeesta. Ainakin lisääntyneet 
tiedot olivat käytettävissä sekä Japanin vastaisen sodankäynnin suunnittelun tukena että 
kukistamissuunnitelmien teossa, vaikka japanilaisten toimista ei suoranaisesti otettukaan 
oppia. Japanilaistoimet valaisivat amerikkalaisille japanilaista mielenlaatua, joka 
tuntemista pidettiin tärkeänä japanilaisten uudelleenkasvattamissuunnitelmien 
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toteuttamisessa. On mahdollista, että japanilaisten sodanaikaisten toimien tunteminen, 
kuten raakuus sotavankeja ja valloitettujen alueiden siviiliväestöä kohtaan, oli omiaan 
kovettamaan amerikkalaisviranomaisten yleistä suhtautumista japanilaisiin. Epäilemättä 
yksilötasolla törmättiin kysymykseen, miksi käsitellä japanilaisia sivistyneesti heidän 
koulujärjestelmäänsä muutettaessa, kun japanilaiset saattoivat olla karkeita muualla 
toimissaan. Amerikkalaisviranomaisten suhtautuminen japanilaisiin oli ensisijaisesti 
suhtautumista viholliseen, joka piti kukistaa. Viholliskuvan ylläpitäminen ja vihollisen 
markkinoiminen kansalaisille sotaponnisteluihin tuen saamiksi ei kuitenkaan vaikuta 
ohjanneen amerikkalaisten Japanin koulujärjestelmän muuttamiseen kohdistuvaa 
suunnittelutyötä. Suunnittelusta ei käy ilmi erityinen halu rangaista japanilaisia, vaan 
pyrkimyksenä oli käyttää hyväksi koulujärjestelmää, jotta japanilaiset eivät enää 
muodostaisi uhkaa maailman rauhalle ja Yhdysvalloille. Suunnittelutyön yhteydessä ei 
myöskään pohdittu valloittajan moraalista oikeutta puuttua toisen maan eli kukistetun 
vihollisen sosiaalistavaan instituutioon. Suunnittelijoiden tarkoituksena oli ollut kerätä 
tietoja vihollisesta ja valmistella kaikin käytettävissä olevin keinoin Yhdysvaltojen 
päämäärien toteutumista. Oikeus puuttua koulujärjestelmään nähtiin ilmeisesti itsestään 
selvänä asiana – olihan näin tehty aiemminkin, ja olivathan japanilaisetkin 
amerikkalaisten tietojen mukaan toteuttaneet kovaotteisia koulu-uudistuksia 
valloittamillaan alueilla. 

Marraskuussa 1944 ulkoministeriön ylin poliittinen johto vaihtui. Uudeksi 
ulkoministeriksi nousi Edward Stettinius, ja apulaisulkoministeriksi tuli Joseph Grew. 
Koska Stettiniuksella oli vasta rajallisesti kokemusta ulkopolitiikan hoidosta, hän 
MAYON mukaan luotti Grew’iin erityisesti Japani-asioissa. Stettinius oli usein poissa 
Washingtonista, ja tuolloin Grew toimi virkaatekevänä ulkoministerinä ja Secretary’s 
Staff Committeen puheenjohtajana, joka oli korvannut Post-War Programs Committeen 
ulkoministerin ylimpänä neuvoa-antavana neuvostona.87 Grew ei aliarvioinut 
japanilaisten taistelutahtoa vaan uskoi, että nekin japanilaiset, jotka eivät olleet 
kannattaneet sotaa, pysyivät lojaaleina johtajilleen sodan loppuun saakka88. Jotta eri 
ministeriöiden välistä yhteistyötä onnistuttaisiin tiivistämään maailmansodan 
loppuasetelmien käydessä yhä ilmeisemmiksi, perustettiin ulkoministerin aloitteesta89 
joulukuussa 1944 Washingtoniin ulkoministeriön, sotaministeriön ja laivastoministeriön 
yhteinen State-War-Navy Coordinating Committee (SWNCC) ulko-, sota- ja 
laivastoministerille neuvoa-antavaksi poliittissotilaallisten asioiden erityiskomiteaksi 
valmistelemaan Saksan, Itävallan, Japanin ja Korean sodanjälkeisiä kysymyksiä. 
Tarkoituksena oli kehittää päätöksentekoa ajoittain keskenään kilpailevien ministeriöiden 
välillä, mutta myös luoda kommunikointikanava suoraan ministeriöiden välille ilman 
presidentin välitystä. Ulkoministeriötä edusti James Dunn, sotaministeriötä John J. 
McCloy ja laivastoministeriötä Artemus Gates.90 SWNCC:n Kaukoidän alakomiteassa, 
joka perustettiin helmikuussa 1945, oli edustus kaikista kolmesta ministeriöstä sekä Civil 
Affairs Divisionistasta ja Occupied Areas Sectionista. Ulkoministeriön 
                                                           
87 MAYO 1982, 54-55. 
88 Grew 1944, xi, 536-537. 
89 Borton 1967, 18. 
90 Minutes of Meeting, State-War-Navy Coordinating Committee, 19.12.1944. The Occupation of 
Japan Part II 2-B-1. 



 

 

94

suunnitteluyksikköä edusti aluksi Dunnin erikoisavustajaksi nimitetty ja sittemmin 
Kaukoidän alakomitean puheenjohtajaksi valittu Eugene Dooman. Lisäksi alakomitean 
työskentelyssä olivat mukana muiden muassa Blakeslee ja Borton.91 Työskentelyä 
edesauttoi se, että alakomiteassa mukana olleet henkilöt olivat jo osallistuneet samojen 
kysymysten käsittelyyn omissa ministeriöissään. Luonteeltaan poliittisia kysymyksiä 
käsittelivät alakomiteassa ensiksi ulkoministeriön edustajat, ja sotilaalliset asiat käsiteltiin 
ensiksi sota- ja laivastoministeriöiden edustajien toimesta.92 SWNCC:sta, joka useiden 
vuosien ajan kokoontui perjantaiaamuisin, tuli tärkein Japanin miehityspolitiikan 
kehittäjä.93 Kun SWNCC oli hyväksynyt käsittelemänsä asiakirjan, siitä tuli 
Yhdysvaltojen virallinen politiikka; Japanin kohdalla poikkeuksen muodosti United 
States Initial Postsurrender Policy for Japan -asiakirja, joka annettiin presidentti 
Trumanin hyväksyttäväksi ennen kuin se toimitettiin ylipäällikölle94. SWNCC:n 
yläpuolella presidentille neuvoa-antavana komiteana toimi ulkoministerin, sotaministerin 
ja laivastoministerin niin sanottu kolmen komitea95. Koska SWNCC:n perustamisen 
jälkeen Post-War Programs -komitean suunnitelmat edustivat ainoastaan ulkoministeriön 
näkemyksiä, eivät ne sellaisenaan olleet valmiita toimenpideasiakirjoja96. 

Vuosien 1944–1945 taitteessa Ballantine, Blakeslee ja Borton valmistivat 
ulkoministeriön Secretary’s Staff Committeelle, SWNCC:lle ja sodanjohdolle 
välitettäväksi suunnitelman Japanin kohdistuvista toimenpiteistä sen antautuessa. 
Suunnitelmaluonnos, jonka tavoitteena oli luoda Japaniin liberaali ja muiden valtioiden 
oikeuksia kunnioittava hallinto, perustui Post-War Programs -komitean seitsemälletoista 
jo hyväksytylle suunnitelmalle. Luonnoksen mukaan Japanin tuli antautua ehdoitta, ja se 
piti riisua aseista ja miehittää. Ylin valta kuuluisi sotilashallitukselle, joka muodostuisi 
amerikkalaisista ja Japanin vastaiseen sotaan osallistuneiden valtioiden edustajista, ja 
tarvittaessa keisari voitaisiin säilyttää tehtävässään. Koulujärjestelmän suhteen luonnos 
perustui tehtyihin suunnitelmiin. Militarismin uudelleennousu piti ehkäistä, 
suvaitsevaisuutta ja demokraattisia periaatteita täytyi rohkaista sekä koulujärjestelmästä 
ja sen oppikirjoista ja oppikursseista piti poistaa militarismi ja äärinationalismi. 
Sotilaallisen turvallisuuden puitteissa lehdistönvapaus, uskonnonvapaus ja työväen 
järjestäytymisvapaus piti sallia.97 Borton on selittänyt luonnoksen syntyä myöhemmin, 
että hän oli saanut joulukuun alussa tietää OWI:n virkailijalta, että presidentti Roosevelt 
oli jo hyväksynyt ulkoministeri Stettiniuksen ajatuksen, että Japania ei valtiona tuhottaisi, 
vaan japanilaisten sallittaisiin järjestää itse taloudellisten, poliittisten ja sosiaalisten 
kysymysten perustat98. 

                                                           
91 Minutes of Meeting, SWNCC-PFESC, 5.2.1945. The Occupation of Japan Part II 2-C-1. 
92 Borton 1967, 18. 
93 SVENSSON 1966, 3, 52; SCHALLER 1985, 7; MAYO 1982, 55; HELLEGERS 2002, 195. 
94 Borton 1967, 19. 
95 Memo of meeting with Messrs Stettinius, Stimson and Forrestal, 19.12.1944. The Occupation of 
Japan Part I 5-B-1. 
96 HELLEGERS 2002, 195. 
97 Treatment of Japan. Recommendations for the Treatment of Japan. Secretary’s Staff Committee, 
23.12.1944. The Occupation of Japan Part I 5-C-1. 
98 Borton 1967, 24. 



 

 

95

Japanin miehityspolitiikan suunnittelussa voitiin ottaa oppia valmistautumisesta 
Saksan kukistamiseen. Pääpiirteissään Japanin kohtelu suunniteltiin samanlaiseksi kuin 
Saksan, mutta neljä selvää eroa oli nimettävissä. Koska Tyynenmeren taisteluissa 
Yhdysvallat oli kantanut yksin päävastuun Japanin vastaisesta sodankäynnistä, haluttiin 
ulkoministeriössä myös päävastuu miehityksestä amerikkalaisille. Japanissa ei ollut 
natsipuolueen kaltaista järjestöä, jonka tuhoaminen olisi selkeä kohde militarismin 
kukistamissa. Keisari-instituutio oli Japanissa ainutlaatuinen. Ballantinen, Blakesleen ja 
Bortonin luonnosta uudistettiin neuvottelussa apulaisulkoministeri Archibald 
MacLeishin99 kanssa joulukuun 1944 lopussa tarkentamalla keisarin aseman 
hyväksikäyttöä miehitystilanteessa. Miehityshallinnon mahdollisuus keisarin aseman 
kumoamiseen haluttiin korvata ajatuksella keisariuden hyödyntämisestä japanilaisten 
tuen saamiseksi miehittäjille. Japanin miehitystilanne tulisi poikkeamaan Saksan 
miehityksestä vielä käytettävissä olevan pätevän henkilöstön suhteen. Koska riittävää 
määrää japanin kieltä taitavia ja kulttuurin tuntevia amerikkalaisia tai ulkomaalaisia ei 
olisi käytettävissä, täytyisi valtaosa japanilaisista viranomaisista suostutella yhteistyöhön 
miehittäjien kanssa.100 

Japaninkieltä taitavien miehityshallinnon virkailijoiden puute nähtiin Japanin 
miehitysoperaation ja koulujärjestelmän uudistamisen onnistumisen vaikeudeksi. 
Ongelma oli tiedostettu, eikä näköpiirissä ollut nopeaa ratkaisua. Japanin miehitystoimien 
etenemisen vaiheet oli kirjattu Post-War Programs -komitealle joulukuun 1944 alussa 
Blakesleen ja Bortonin luonnoksessa, joka pohjautui huhtikuun 29. päivänä käsiteltyyn 
Bortonin suunnitelmaan Japanin miehityksen periodisoimisesta. Suunnitelman mukaan 
miehitys etenisi kolmessa ajanjaksossa. Japanin miehityksen ensivaiheessa välittömät 
antautumisehdot pantaisiin toimeen ja maa alistettaisiin tiukkaan kuriin rangaistukseksi 
sotilaallisesta aggressiostaan. Toisessa vaiheessa tiiviin valvonnan alla rajoituksia 
löysennettäisiin asteittain sitä mukaa kun Japani osoittaisi halukkuutta ja kykyä elää 
rauhassa muiden kansojen kanssa. Kolmanneksi tähtäimenä oli Yhdysvaltojen, Post-War 
Programs -komitean suositusehdotuksen mukaan, perimmäinen tavoite eli Japanin 
suoriutuminen velvollisuuksistaan kansojen keskuudessa.101 Tämän periodisoinnin 
SWNCC välitti Kaukoidän alakomiteansa valmistelemana esikuntapäälliköiden 
neuvoston hyväksyttäväksi102, ja myöhemmin siitä tulisi aikataulu Yhdysvaltojen 
miehityspolitiikalle. Oli siis täysin oletettavissa, että periodisointi tulisi näkymään myös 
koulu-uudistuksen toimeenpanossa. 

Tähänastisten Japanin koulujärjestelmää koskevien suunnitelmien tekijät olivat olleet 
ulkoasiainhallinnon virkamiehiä tai eri tutkimusyksiköiden henkilökuntaa. Suunnitelmien 
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tekoon eivät olleet osallistuneet kasvatustieteilijät, mutta mukana olleilla oli pedagogista 
kokemusta Yhdysvalloista ja Japanista. Erityiset kasvatustieteelliset teoriat tai virtaukset 
eivät näytä ensisijaisesti ohjailleen suunnittelijoiden ajattelua. Suunnitelmat olivat 
politiikkaa, jolla pyrittiin Japanin kukistamiseen, miehitykseen valmistautumiseen ja 
amerikkalaisten etujen turvaamiseen vihollismaan koulujärjestelmän uudistamisella. 
Vuoden 1944 lopulla ulkoministeriössä sodanjälkeisen miehityksen lopulliseksi 
tavoitteeksi oli nimetty Japanin muuttaminen vastuullisesti käyttäytyväksi kansaksi 
rauhanomaisten kansakuntien joukkoon. 

3.4  Ongelmana ystävien löytäminen 

Vuoden 1944 lopulla ulkoministeriössä lyötiin lukkoon suunnitelma Japanin 
koulujärjestelmään kohdistuvista miehityshallinnon alkutoimenpiteistä. Suurin vaikeus 
oli tunnustettu: koska kasvatusinstituutiota ei pystyttäisi uudistamaan sotilasoperaationa, 
täytyi yhteistyöhaluisia japanilaisia löytää toteuttamaan reformityö amerikkalaisten 
haluamalla tavalla. Koska amerikkalaisten tavoitteisiin myötämielisesti suhtautuvien 
japanilaisten löytäminen oli Japanin koulujärjestelmään puuttumisen ehdoton edellytys, 
täytyi ystävien löytämisen ongelma yrittää ratkaista vihollisen kukistamisvalmisteluiden 
yhteydessä. 

Kevään 1945 kuluessa tiedustelu- ja suunnittelutahot keskittyivät Japanin sotilaallisen 
kukistamisen valmistelemiseen. OWI pyrki jouduttamaan akselivaltojen kukistamista 
sodan loppumetreillä psykologisen sodankäynnin menetelmin esimerkiksi levittämällä 
Euroopan vapautetuilla alueilla tarinaa sodan päättymisestä Kaukoidässä103. Saksan 
kukistumisen jälkeen toukokuun alusta 1945 lukien voimavarat voitiin keskittää Japanin 
vastaisiin toimiin. Suunnittelutyön painopiste alkoi siirtyä koskemaan myös niin sanotun 
toisen vaiheen kysymyksiä eli aikaa, jolloin tiukasta otteesta ja pakkokeinoista olisi 
mahdollista hellittää ja siirtyä silmälläpitoon ja rajoitusten vapauttamiseen. 

Ongelma yhteistyöhaluisten japanilaisten löytymisestä aiheutti huolta 
ulkoministeriössä. Jo ennen maailmansodan puhkeamista, vuonna 1938, ulkoministeriö 
oli aloittanut eteläisen ja pohjoisen Amerikan kulttuuriyhteistyön osana Yhdysvaltojen 
ulkopolitiikkaa. Sodan puhjettua kulttuurisuhdeohjelmat eli kulttuuriin, koulutukseen ja 
tieteisiin liittyvät yhteistyömuodot alettiin nähdä entistä hyödyllisempinä 
sotaponnisteluiden kannalta. Ulkoministeriön organisaation järjestelyn yhteydessä 
joulukuussa 1944 perustettiin uusi apulaisulkoministerin toimi, jonka alaan kuuluivat 
kulttuuri- ja yhteistyösuhteet. Presidentti Roosevelt nimitti tehtävään Archibald 
MacLeishin.104 Maaliskuussa 1945 Secretary’s Staff Committeessa pohdittiin 
mahdollisuutta käyttää Yhdysvalloissa tai sen valvomilla alueilla asuvia syntyperäisiä 
japanilaisia muodostamaan niin sanottuja yksityisiä ja epäpoliittisia järjestöjä poliittiseen 
sodankäyntiin Japanin militarismia vastaan. Ulkoministeriö päätti välittää ajatuksen 
esikuntapäälliköiden neuvostolle. Ongelma koettiin todelliseksi, ja hankkeen käsittelyn 
yhteydessä myönnettiin, että amerikkalaisten, kiinalaisten ja niseiden tuottama 
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japanilaisille suunnattu propaganda oli usein ollut tehotonta, koska se ei ollut kielellisesti 
ja kulttuurisesti aitoa. Tähän asti tehokkainta sotapropagandaa olivat tuottaneet 
japanilaiset sotavangit. Japanilaisista muodostettava järjestö voisi ulkoministeriön 
suunnitelmaluonnoksen mukaan osallistua psykologisen sodankäynnin lisäksi 
sotavankien indoktrinointiohjelmaan, mutta Japanin miehityksen käynnistyttyä sitä voisi 
käyttää siviilien rauhoittamiseen, siviiliasioiden upseereiden avustamiseen ja koulutus- ja 
rehabilitaatio-ohjelmien suunnitteluun ja läpiviemiseen. Armeija, laivasto ja salaiset 
tiedustelujärjestöt ja OWI tarjoaisivat apua ja propagandatyössä tarvittavia välineitä – ja 
erityisesti OSS voisi avustaa järjestöä mustassa propagandassa ja salaisissa operaatioissa, 
mutta julkisuudessa korostettaisiin, että hallitus ei rahoita eikä sillä ole poliittisluontoisia 
päämääriä organisaatiota kohtaan.105 

Esikuntapäälliköiden neuvoston näkemyksen mukaan ystävällismielisten japanilaisten 
organisoimisessa järjestöksi vihollisenvastaista sodankäyntiä varten oli lukuisia hyviä 
puolia sotilaallisesta näkökulmasta katsottuna, mutta järjestö pitäisi perustaa nimenomaan 
psykologista eikä poliittista sodankäyntiä varten, vaikkakaan poliittisilla ja sotilaallisilla 
päämäärillä ei ollut selkeää eroa. Järjestön toimia pitäisi johtaa ja valvoa tiiviisti 
esimerkiksi ulkoministeriön toimesta, ja sen päällimmäisenä tarkoituksena pitäisi olla 
hyvän tahdon osoittaminen Japanin kansaa kohtaan – eikä esimerkiksi osallistuminen 
sotarikollisten tuomitsemiseen. Jyrkimmän tuomion esikuntapäälliköiden neuvostolta sai 
suunnitelmassa suorasanaisesti julkituotu ajatus OSS:n avusta mustaan propagandaan ja 
salaisiin operaatioihin. Esikuntapäälliköiden kommentin mukaan OSS vastustaisi 
varmasti avoimesti myöntää, että se oli yhteydessä mustaan propagandaan ja salaisiin 
sotatoimiin.106 Viikkoa myöhemmin SWNCC hyväksyi suunnitelman järjestön 
perustamisesta.107 Heinäkuussa virkaatekevä ulkoministeri Joseph C. Grew kuitenkin 
halusi siirtää järjestön valvomis- ja johtamisvastuun OSS:lle, joka toimisi 
yhteydenpitokanavana ulko-, laivasto- ja sotaministeriöiden ja OWI:n välillä.108 SWNCC 
kannatti vastuunsiirtoa OSS:lle.109 Koulu-uudistuksen toteuttamista varten tarve löytää 
ystäviä oli lausuttu jo vuoden 1944 alkupuolella, mutta amerikkalaiset tarvitsivat 
päämääriinsä ystävällisesti suhtautuvia japanilaisia yhteistyöhön koko 
yhteiskuntaelämään kohdistettavien uudistusten alueelle. Osa ystävienetsintätoimista 
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kosketti aktiviteetteja, jotka olivat päivänvalon kestämisen rajamailla. Panokset 
miehityksen valmistelussa kävivät kovemmiksi. Elokuun aikana tilanne rintamalla 
muuttui ratkaisevasti, ja japanilaisten uudelleenorientoimispolitiikkaa alettiin harjoittaa 
uudesta tilanteesta ja uusista lähtökohdista.110 

Ulkoministeriössä oli tehty toinenkin aloite amerikkalaisystävällisyyden lisäämiseksi 
ja amerikkalaishenkisten henkilöiden löytämiseksi. Toukokuussa Secretary’s Staff 
Committeessa virkaatekevä ulkoministeri Grew oli esitellyt komitealle senaattori 
Fulbrightin vaatimusta kiirehtiä kansainvälisen koulutus- ja kulttuuriasioiden toimiston 
perustamista. Saksan koulujärjestelmän pitkäntähtäimen uudistamisen osalta oli 
käynnistymässä salainen yliopistojen rehtoreista ”ja muista” koostuva työryhmä, jonka 
tarkoituksena oli valmistella direktiiviä ainakin Yhdysvaltojen miehitysvyöhykkeelle.111 
Grew tunsi Tokiossa suurlähetystössä palvelemansa ajan perusteella, miten japanilainen 
taisteluhenkeä oli tietoisesti luotu, mutta samalla hän piti täysin varmana sitä, että maasta 
löytyi Yhdysvaltoihin myötämielisesti suhtautuvia ihmisiä.112 Yhteiskunnan 
sosiaalistaviin rakenteisiin liittyvät kysymykset koettiin tärkeiksi mutta pulmallisiksi. 
Yksioikoiseen ja avoimeen sanelupolitiikkaan ei uskallettu edes suunnitella 
turvauduttavan miehitysalueilla, jotta koulutusuudistuksella tavoiteltavia päämääriä ei 
vaarannettaisi. Pitkällä aikavälillä yhteistyökumppaneita koulujärjestelmän uudistamiseen 
olisi helpompi löytää, mutta suunnitelmien mukaan koulujärjestelmään puuttuminen piti 
aloittaa heti miehityksen käynnistyttyä. Vasta aika näyttäisi, tulisiko tämä pulma 
aiheuttamaan todellisia vaikeuksia Japanissa. 

OSS yritti tarjota tutkimuksellaan vastauksia kysymyksiin mistä ja miten Japanista 
olisi löydettävissä yhteistyöhaluisia kumppaneita miehityksen alettua. OSS:n mukaan 
Yhdysvalloissa oli kymmenkunta hallituksen virastoa, joissa oli koottuina erilaisia 
elämäkertatietoja merkittävissä asemissa hallinnon, politiikan, kaupan, teollisuuden, 
koulutuksen ja uskonnon aloilla vaikuttavista johtavista japanilaisista. Miehityshallinnon 
tehtävänä olisi toisaalta poistaa toimistaan äärimmäisyysainekset ja vihamielisesti 
suhtautuvat henkilöt sekä toisaalta valita heidän tilalleen korvaavat henkilöt. Japanin 
kohdalla erittäin suuren vaikeuden aiheutti se, että toisin kuin Saksassa, Japanissa ei ollut 
osoitettavissa tiettyjä yhtenäisiä kriteereitä poliittisesta ei-toivottavuudesta. Jo Italian 
miehityksen kokemukset olivat opettaneet, että fasistien seulominen oli ollut vaikeaa. 
Nyrkkisäännöksi ei kelvannut korkea asema, sillä monet pelottavimmista henkilöistä 
vaikuttivat muissa kuin korkeimmissa viroissa. Erotteluakin suurempana vaikeutena 
pidettiin tapaa, jolla ratkaistaisiin ketkä olivat luotettavia, päteviä ja aidosti halukkaita 
avustamaan Yhdysvaltoja miehitystehtävissä. OSS:n mukaan oli ennakoitavissa, että 
Japanin luhistuttua ilmenisi epäaitoa, teeskenneltyä antimilitaristista ja liittoutuneiden 
politiikkaa kannattavaa asennetta. Japanin miehittämiseen liittyviä vaikeuksia 
moninkertaisti vaikeus ymmärtää japanilaista kulttuuria ja mielenlaatua. Lisäksi japanin 
kieli muodosti niin pelottavan esteen länsimaalaisille, että Japanin miehitystä pidettiin 
vaikeimpana mahdollisena miehityksenä. Liittoutuneiden päämääriin ystävällisesti 
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suhtautuvia vaikutusvaltaisia japanilaisia ennakoitiin löytyvän vain vähän. OSS suositti, 
että yleistä ystävällisyyden mittaria ei luotaisi, vaan suhtautuminen arvioitaisiin 
tapauskohtaisesti. Euroopan miehityskokemuksista ja ennakoiduista erityisvaikeuksista 
johtuen OSS kannatti mahdollisimman monen japanilaisen pitämistä tehtävissään, ja 
arvioinnin kohteeksi nostettaisiin ensisijaisesti ammatillinen pätevyys.113 

Sotaministeriön tiedusteluväen käsitys japanilaisten Yhdysvaltoihin ystävällisesti 
suhtautuvien löytymisestä ei ollut rohkaiseva, mikä käy ilmi sotaministeriön 
esikuntapäällikön muistiosta sotaministerille. Muistion mukaan Japanin johtajilla oli 
täysin yhtenevät käsitykset kansallisista tavoitteista, eivätkä he häikäilemättömyydessään 
eronneet niin sanotuista militaristeista muutoin kuin ehkä tavoitteiden saavuttamiseksi 
käytettävien keinojen valinnan perusteella. Keskiluokka tiedustelun välittämän kuvan 
mukaan oli pieni ryhmä, jonka merkitys oli epäselvä, mutta heitä tuskin saattoi luokitella 
liberaalihenkisiksi. Keskiluokka erosi militaristeista vähän laveammalla 
maailmankuvallaan ja näkemyksillään Yhdysvalloista, minkä takia keskiluokkaan 
lukeutuvat olivat hieman varovaisempia innostumaan avoimen hyökkäävyyspolitiikan 
puolustamisesta. Muistion mukaan ainoa asia, mikä japanilaisiin vaikutti, oli 
tuhoutumisen pelko. Japanin armeija ja ilmavoimat olivat jo saaneet tuntumaa tuhon 
vaikutuksista, mutta armeija, jonka johtajat olivat erittäin vaikutusvaltaisia, oli vielä 
vahingoittumaton.114 

Sekä OSS:n tutkimus että sotaministeriön tiedusteluväen pessimistinen käsitys 
yhteistyöhaluisten japanilaisten löytymisestä vahvistivat aiempaa suunnittelijoiden 
käsitystä yhteiskunnallisten muutosten toteuttamisesta. Miehityshallinto saisi 
valmistautua vaikeuksiin, ja koulujärjestelmään puuttumisen yhteydessä miehittäjien 
pitäisi mieluummin antaa virassa olevien jatkaa tehtäviään kuin epäselvin perustein 
ryhtyä erottamisiin. Koulu-uudistuksen toimeenpanosta vastaavien oli vakavasti otettava 
huomioon mahdollisuus, että tuleva reformipolitiikka voisi kohdata erittäin suuria 
vaikeuksia ystävällisesti suhtautuvien japanilaisten puuttumisen johdosta. Oli käynyt 
selväksi, että keinoja japanilaisten myötämielisyyden herättämiseen oli syytä ryhtyä 
valmistelemaan hyvissä ajoin. 

3.5  Uudelleenkoulutuksesta uusi toimintakäsite 

Kevään 1945 aikana japanilaisten sotilaallinen asema kävi koko ajan tukalammaksi 
amerikkalaisten lähestyessä keisarikunnan kotisaaria. Okinawa päätyi amerikkalaisten 
lentotukikohdaksi kesäkuussa 1945. Sekä Japanin sota- että kauppalaivasto oli lähes 
tuhottu, ja armeijan liikkuvuus oli tainnutettu. Japanilaisten hävittäjät ja ilmatorjunta 
olivat osoittautuneet heikoiksi, ja amerikkalaiset saattoivat aloittaa suorat 
matalalentopommitukset Japanin ylle. Amerikkalaisten pommituslennot olivat saaneet 
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maan teollisuuden lamaannuksiin. Myös Yhdysvalloissa oli koettu yllättävä kriisi, kun 
presidentti Roosevelt oli kuollut aivoverenvuotoon huhtikuun 12. päivänä 1945. Hänen 
seuraajakseen tuli Harry S. Truman. Uuden valtionpäämiehen myötä oli aluksi epäselvää 
pysyisivätkö suunnitelmat sodanjälkeisen maailman luomiseksi samoina, ja mikä olisi 
Yhdysvaltojen politiikassa Japanin rooli Itä-Aasiassa.115 Saksa antautui toukokuun alussa 
1945, ja Saksan maaperällä kohdanneet liittoutuneet aloittivat maan miehitystoimet. 
Sotilaallisen toiminnan ja miehityksen suunnittelutyön painopiste siirtyi nyt Japanin 
näyttämölle. Koska yhteistyön ulko-, armeija- ja laivastoministeriöiden välillä tuli toimia 
saumattomasti vielä Euroopan sodankäynnin loputtuakin, jatkoi SWNCC tärkeimpänä 
Japanin kukistamiseen tähtäävän politiikan suunnitteluyksikkönä. 

Kesällä 1945 saivat täsmennettyä sisältöä myös Japanin koulutoimen tulevaisuutta 
koskevat näkemykset. TENTIN mukaan amerikkalaisille oli jo kertynyt kokemusta 
Euroopasta, eikä se ollut pelkästään myönteistä; Pohjois-Afrikan ja Italian maihinnousu- 
ja miehityskokemuksista Yhdysvalloissa tiedettiin, että koulutuksen valvonta saatettiin 
laiminlyödä riittämättömällä henkilökunnalla, eikä Saksan miehityksen suunnittelun 
yhteydessä ollut varauduttu jakamaan vastuuta kouluasioiden järjestämisestä armeijan 
ulkopuolelle.116 Amerikkalaisille myös paljastui karvaasti kesän 1945 aikana, että 
uudelleenkoulutuksen kysymykset eivät olleet pelkästään länsiliittoutuneiden politiikkaa. 
Gregory WEGNER on muistuttanut, että ennen heinäkuun 4. päivään ajoittunutta 
amerikkalaisjoukkojen tuloa Berliiniin kaupunki oli ollut venäläisten hallussa seitsemän 
viikkoa, jonka kuluessa he olivat toteuttaneet kouriintuntuvan koulujärjestelmän 
hallinnollisen uudistuksen. Neljäsosa opettajista ja kouluhallinnon virkailijoista oli 
irtisanottu, ja tilalle oli nostettu saksalaiskommunisteja. Lisäksi amerikkalaiset pian 
huomasivat, että venäläiset olivat lähettäneet Berliiniin johtamaan koulujärjestelmän 
muuttamiseen liittyviä kysymyksiä viisi asiantuntijaa – siinä missä amerikkalaisilla 
vastaavaan tehtävään oli nimettynä vain yksi upseeri.117 

SWNCC työsti kevään ja kesän 1945 aikana Japanin miehityspolitiikan 
peruskysymysten rinnalla koulujärjestelmän muutoksia koskevia päätöksiä. SWNCC:n ja 
sen Kaukoidän alakomitean priorisoidessa Japaniin kohdistuvia suunnitelmiaan 
vihollismaan koulujärjestelmän uudistamiskysymyksiä ei pidetty tärkeysjärjestyksessä 
ensisijaisina.118 Kaukoidän alakomitea vaati, että koulujärjestelmään kohdistuvan 
miehityspolitiikan päätöksessä piti täsmällisemmin huomioida opetusohjelmien sisältöjen 
ja militarismin ja nationalismin kehityksen välinen yhteys, opetusmenetelmät ja jatko-
opintojen valintaprosessi. Tämän huomioimisen lisäksi täytyi päättää siitä, missä määrin 
miehitysjoukot edes yrittäisivät uudistaa koulujärjestelmää vai jätettäisiinkö työ 
kokonaisuudessaan uudistusmielisille japanilaisille. Kaukoidän alakomitean mielestä 
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ulkoministeriön piti valmistella suunnitelma SWNCC:lle ja esikuntapäälliköiden 
neuvostolle.119 

Sotaministeriön Civil Affairs Division oli pyytänyt ulkoministeriöltä suunnitelmia 
Japanin kohtelemisesta antautumisen yhteydessä120, ja Kaukoidän alakomitea valmisti 
raportin SWNCC:n käsiteltäväksi. SWNCC löi lukkoon kesäkuussa Japanin antautumisen 
jälkeisen miehityspolitiikan perustan. Japanin kukistuttua täydellisesti tai antauduttua 
ehdoitta ylimmän vallan ottaisi haltuunsa liittoutuneiden ylipäällikkö. Miehityksen kesto 
tulisi riippumaan japanilaisten asenteista, mutta päämäärien saavuttamiseksi politiikassa 
oli erotettavissa kolme peräkkäistä vaihetta: tiukka kuri, valvonta ja vapautuminen. 
Miehityksen tavoitteena oli militarismin poistaminen riisumalla aseista ja 
demilitarisoimalla maa, demokraattisten pyrkimysten vahvistaminen ja liberaalien 
poliittisten elementtien rohkaiseminen sekä sellaisten olosuhteiden luominen, joiden 
puitteissa Japaniin koottaisiin liittoutuneiden kanssa yhteistyökykyinen hallitus. 
Miehityshallinnon piti hyödyntää japanilaista hallintokoneistoa ja virkamiehistöä, mutta 
ei kuitenkaan sellaisia henkilöitä, jotka olivat olleet räikeitä militantin nationalismin ja 
aggression edustajia. Miehityshallinnon ensimmäisiin tehtäviin lukeutuisi vastenmielisten 
lakien kumoaminen, puolueiden lakkauttaminen, uskonnonvapauden julistaminen, 
julkisten tiedotusvälineiden haltuunotto, koulujärjestelmän valvontaanotto militarismin, 
äärinationalismin ja puolisotilaallisen harjoituksen lakkauttamiseksi sekä demokraattisten 
ajatusten kehittymisen mahdollistamiseksi, oikeuslaitoksen johtaminen sekä 
sotarikollisten ja muiden vaarallisten henkilöiden tuomitseminen.121 

Sotaministeri Henry Stimson, virkaatekevä ulkoministeri Joseph Grew ja 
alivaltiosihteeri Artemus Gates alkoivat valmistella japanilaisten informoimista 
amerikkalaisten rauhanpäämääristä.122 Heinäkuussa 1945 uudelleenkouluttamisen ajatus 
laajennettiin koskemaan myös japanilaisia. Vaatimuksen japanilaisten 
uudelleenkouluttamiseksi kansakuntana esitti laivastoministeriön edustajana SWNCC:ssa 
ollut Gates. TENTIN mukaan uudelleenkouluttamisen käsite oli ollut toisen 
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maailmansodan aikana yleinen termi propagandan, psykologisen sodankäynnin ja 
mielialanvalvonnan käytössä kaikissa sotaa käyvissä maissa, ja sodan jälkeen siitä tuli 
voittajavaltioiden iskusana123. Vaatimuksen taustalla olivat kokemukset Euroopan 
sotanäyttämöltä. Gatesin mukaan Italian kaaos johtui italialaisten uudelleenkoulutuksen 
ja uudelleensuuntaamisen valmistelun epäonnistumisesta, ja Saksassakin oli jo alkanut 
miehityshallinnon arvostelu samasta syystä. Gatesin mielestä Kaukoidän alakomitean piti 
viipymättä ryhtyä valmistelemaan perusteellisempaa Japanin koulujärjestelmää, 
työntekijäjärjestöjä ja joukkotiedotusta koskevaa ohjelmaa.124 

Gatesin muistion esille nostamat ajatukset ja SWNCC:ssa muotoutunut päätös ovat 
erittäin mielenkiintoisia. Jo vuotta aiemmin, heinäkuussa 1944, ulkoministeriön koulu-
uudistustyön suunnittelun yhteydessä oli tunnustettu, että sotilashallinnon 
toimeenpanema koulujärjestelmän uudistaminen ei olisi kauaskantoinen125. 
Amerikkalaisten ongelmaksi oli tiedostettu yhteistyöhaluisten japanilaisten löytämisen 
vaikeus, ja keinot japanilaisten saamiseksi myötämielisiksi miehityksen ajan 
yhteiskunnallisille uudistuksille olivat haussa. Gatesin ehdotuksen mukaan japanilaiset 
piti uudelleenkouluttaa ja uudelleenorientoida rauhanomaisiksi kaikkia miehityshallinnon 
käytettävissä olevia keinoja hyödyntäen, ja heille piti tarjota virikkeitä poliittisen 
järjestelmänsä uudelleenjärjestämiseen. Japanilaiset olisivat näkyviä toimijoita, ja 
japanilaisten kannatus ohjelmalle varmistettaisiin taloudellisilla ja sosiaalisilla 
uudistuksilla. Myös japanilaisen kulttuurin homogeenisuus, jota aiemmin oli pidetty 
uhkana, nähtiin miehittäjien eduksi.126 Missään yhteydessä ulkoministeriön 
suunnitteluprosessin kuluessa italialaisten, saksalaisten ja japanilaisten 
uudelleenkouluttamisen tarvetta ja suunnitelmia ei oltu rinnastettu toisiinsa127. Eroja ja 
yhtäläisyyksiä ei esitelty, ja ilmeisesti uudelleenorientoimisen syyksi riitti, että sekä 
Italiassa, Saksassa että Japanissa oli noussut valtaan amerikkalaisetujen vastaiset 
ideologiat. 
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SWNCC:ssa muotoutuneen näkemyksen mukaan lähes kaikilla japanilaisilla oli 
samanlaiset käsitykset japanilaisten jumalallisesta tehtävästä maailman johtajina, 
keisarinpalvonnasta, äärimmäisestä rodullisesta tietoisuudesta ja muukalaisvastaisuudesta 
sekä feodaalisesta yhteiskuntaluokkajaosta, sotilaiden glorifioinnista ja alamaisuudesta. 
Yhdysvaltojen tehtävänä ei ollut uudistaa japanilaista kulttuuria, vaan enemmänkin 
käyttää sitä niin pitkälle kuin mahdollista luotaessa uusia asenteita ja yksilöiden 
ajatustapoja demokratian periaatteille. Miehityshallinnon ensimmäinen tehtävä Japanissa 
oli etsiä sellaisia henkilöitä, joilla oli käsityksiä demokratian periaatteista joko 
koulutuksensa tai aiempien kokemustensa kautta. Tämän jälkeen yhteistyöhön suostuvien 
japanilaisten myötävaikutuksella lähdettäisiin edistämään uudelleenorientointi-
ohjelmaa.128 Vaikuttaa siltä, että epäilyt eivät ensisijaisesti kohdistuneet myötämielisten 
japanilaisten löytymiseen, sillä Yhdysvaltojen tiedustelu oli sodan aikana kartoittanut 
liberaaleja ajatuksia omaavia japanilaisia avainhenkilöitä, ja heidän olemassa oloonsa 
luotettiin129. Olennaista oli löytää konkreettiset keinot japanilaisten amerikkalaisten 
ajamiin reformeihin kohdistuvan vastustuksen eliminoimiseen. 

Gatesin mukaan poliittiset uudistukset olivat tehokkaita vain silloin, kun ne olivat 
lähtöisin ihmisistä itsestään, ja kansan ja yksilöiden ajattelun muuttamisen uskottiin 
onnistuvan, mikäli japanilaiset saataisiin hankkeelle myötämielisiksi. Maatyöläisten ja 
teollisuustyöväestön kurjat elinolosuhteet piti saada kuntoon maanomistusolojen 
uudistuksella ja talousreformilla, jotta köyhyys ei altistaisi militaristiryhmien 
fanaattisuuden vahvistumiseen. Jotta vanhemman sukupolven tuki saataisiin, täytyi 
miehittäjien valita japanilaisten kulttuurin kokonaisuudesta sellaisia perinteisiä ajatuksia 
ja uskomuksia, joita saattoi käyttää tietyin tarkoituksenmukaisin painotuksin ja 
kehittelyin amerikkalaisohjelman edistämiseen. Toisen, kuviteltavasti myös 
konservatiivisen ryhmän eli naisten mahdollisesti nouseva uudelleenkoulutusohjelman ja 
uusien ajatusten vastustus laannutettaisiin painottamalla perinteisiä eettisiä 
normikäsityksiä. Tärkeä lisäelementti kannatuksen voittamiseksi tulisi olemaan 
tasavertaisten koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen naisille.130 

SWNCC:n politiikkaa vaikuttaa ohjailleen laskelma, että sekä vähäosaisimpien että 
konservatiivisimpien ryhmien kannatus yhteiskunnan muutokselle ostetaan 
yhteiskunnallisilla uudistuksilla ja vahvistamalla japanilaiskulttuurin harmittomina 
pidettyjä piirteitä. Talousreformilla ei tavoiteltu työväenliikkeen vaatimusten 
toteuttamista, vaan tarkoituksena oli nostaa vähempiosaisten tai ylipäätään sodan 
köyhdyttämien keskivertojapanilaisten elämänolosuhteiden tasoa sen verran, etteivät 
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ääriliikkeet näyttäisi kansalaisten silmissä houkuttelevilta. Naisten ja tyttöjen 
koulunkäyntimahdollisuuksien korostamisessa oli kyseessä laskelmoitu kauppa. Tyttöjen 
ja poikien koulutuksen ja kouluttautumismahdollisuuksien erot olivat kiinnittäneet jo 
syksyllä 1942 OSS:n tiedusteluraportissa amerikkalaissuunnittelijoiden huomion131. 
Japanin koulujärjestelmän tiedettiin erottelevan tytöt ja pojat toisistaan sekä sukupuolen 
perusteella jaetuilla opetusryhmillä että tyttöjen vaillinaisemmilla jatko-
opintomahdollisuuksilla, mutta missään yhteydessä ei ollut esitetty vaatimusta tyttöjen 
epätasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien vinoutuman korjaamisesta. Vaikuttaa 
vahvasti siltä, että amerikkalaisten pyrkimyksessä taata japanilaistytöille tasavertaiset 
koulunkäyntioikeudet kyse ei kesällä 1945 ollut aidosta tasa-arvovaatimuksesta. 
SWNCC:n vaikuttimena oli miehityksen päämääriin mahdollisesti naisten kohdistaman 
vastustuksena vaientaminen. 

SWNCC:n päätöksen mukaan amerikkalaiset saattoivat olla tyytyväisiä japanilaisten 
oppineisuuteen ja heidän tuntemiinsa myönteisiin asenteisiin koulutusta kohtaan. Nämä 
yhdistettyinä heidän auktoriteettiuskoisuuteensa ja kritiikittömyyteensä johtajien 
ohjauksen hyväksymisessä tekisivät miehittäjien työn helpommaksi. 
Uudelleenkoulutusohjelmaksi ei riittänyt pelkkä koulutusjärjestelmän uudistaminen, sillä 
sen pitäisi koskea koko kansaa, ja välineiksi koulujärjestelmän lisäksi tulisi valjastaa 
oppikirjat, kirjat, radio, elokuvat, yleisöluennot ja keskusteluryhmät. Koko ohjelma 
pitäisi vain suunnitella siten, että se olisi japanilaisten itsensä jatkettavissa 
amerikkalaisten tai liittoutuneiden valvonnan lakattua. Mihinkään hentomielisyyteen tai 
tunteellisuuteen japanilaisia kohtaan ei pitänyt ryhtyä; mikäli Yhdysvallat epäonnistuisi 
uudelleenkoulutusohjelmansa toimeenpanossa, kenttä jäisi avoimeksi sellaisten voimien 
toiminnalle, jotka eivät arkailisi.132 Gatesin esittämän käsityksen mukaan japanilaisia ei 
tarvitsisi käsitellä kovin ottein, koska he olivat jo tottuneita taivutteluun. Toisaalta hän 
varoitti aliarvioimasta vihollista liian lempeällä kohtelulla. 

MAYON mukaan Gates toisti teemoja, jotka olivat olleet esillä jo aiemmassa 
suunnittelutyössä, ja muistio perustui oletukselle, että kaikki japanilaiset olivat 
samanlaisia ja heidän mielenlaatunsa täytyi muuttaa. MAYO korosti vuonna 1982 
ilmestyneessä artikkelissaan, että muistiosta kävi ilmi Gatesin pelko Neuvostoliiton 
sodanjälkeisiä tavoitteita ja kommunismin leviämistä kohtaan, ja että tekstissä orastivat 
kylmän sodan käsitykset.133 Kahta vuotta myöhemmin MAYON näkemys oli laajentunut, 
ja hänen mielestään maailmassa oli kylmän sodan puhkeamisen aikoihin kaksi uhkaa: 
kommunismi ja militarismi.134 MAYO ei siis tarkastellut Gatesin esittämiä ajatuksia 
kaupankäynnin ja amerikkalaistoimille suosion hankkimisen näkökulmasta, jotka tämän 
tutkimuksen valossa nousevat Gatesin muistion keskeisimmiksi teemoiksi. Agendaksi 
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kirjautui ajatus, että japanilaiset tekisivät japanilaisen mielen muuttamiseen tähtäävät 
uudistukset niin sanotusti itse. 

On totta, että Yhdysvaltojen näkökulmasta tarkasteltuna Neuvostoliiton mahti oli 
kasvanut, ja sen strateginen asema oli vahvistunut huolestuttavasti. Kommunismin 
leviäminen merkitsi Yhdysvalloille vähintään yhtä suurta uhkaa kuin aasialainen 
äärinationalistinen militarismi. Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton ideologinen ero ja siitä 
johtuva vastakkainasettelu oli ollut selvä jo ennen toista maailmansotaa. Vaikka sota 
Euroopassa oli jo saatu päätökseen, ei Gatesin muistiota pidä tulkita yksioikoisesti 
kylmän sodan orastuksena. Poliittiset päätökset miehityksen toteuttamistavasta olivat 
vielä tekemättä, eikä liittolaisten osallistumisesta Japanin miehitykseen ollut vielä sovittu. 
Ohjelman nopeita ratkaisuja ja ripeää toimintaa vaativat äänenpainot ovat tulkittavissa 
muutakin kuin kommunismin pelkoa vasten. Päätösten tarve kouriintuntuviksi ohjeiksi oli 
suuri. Tilanne rintamalla oli muuttunut ratkaisevasti Yhdysvalloille edulliseen suuntaan 
kevään ja kesän 1945 aikana, ja Japanin kukistuminen oli käynyt enää ajan 
kysymykseksi. Liittoutuneiden johtajien konferenssin valmistelut sodan lopettamiseksi 
olivat käynnissä. Atomipommi oli valmis koekäyttöön, ja sodan loppuminen saattoi olla 
käsillä piankin135. Tosin Hugh Borton on esittänyt, että ainakaan ulkoministeriön 
suunnittelijoiden tiedossa ei ollut sen enempää Manhattan-projekti kuin atomiaseen 
koeräjäytyksetkään heinäkuun 16. päivänä 1945. Borton ei myöskään lähtenyt 
arvioimaan missä määrin edellä mainitut huippusalaiset hankkeet olisivat vaikuttaneet 
SWNCC:n jäseniin tai sen Kaukoidän alakomitean laivasto- ja sotaministeriön jäsenten 
päätöksiin.136 

Gatesin muistion voi myös nähdä pitkään jatkuneen suunnittelutyön ja konkreettisten 
ohjeiden puuttumisen aiheuttaman uupumuksen tuotteena. Se, mikä aiemmin oli jäänyt 
kirjoittamatta, oli nyt paperilla. Vaikka uudelleenkouluttamisen käsite muotoutui vasta 
kesällä 1945, on sen sisältö ollut olemassa jo aiemmin. SWNCC:n työsarka oli laaja, ja 
vain osa siitä oli Japaniin kohdistuvan politiikan valmistelua. Japanilaisten 
koulujärjestelmää koskevat asiat olivat vain pala työskentelyssä; suuremman huomion 
SWNCC:ssa saivat esimerkiksi Japanin laivaston alukset tai pankkijärjestelmä. 

Heinäkuun lopussa valmistui vielä Gordon Bowlesin kirjoittama137 luonnos 
SWNCC:lle Japanin koulujärjestelmän uudistamiseksi. Bowlesilla oli sekä käytännön 
tuntumaa japanilaisesta yhteiskunnasta että tieteellistä pohjaa yhteisöjen toiminnan 
ymmärtämiseen. Marlene MAYON tutkimusten mukaan Bowlesin luonnos oli yksi 
tärkeimmistä painotuksista koulureformin suunnittelun saralla. Luonnoksen kantavana 
uudistusajatuksena oli vaatimus opettajien ja kouluhallinnon virkamiesten erottamisista, 
jotta vallitsevasta järjestelmästä saataisiin raivattua huonot piirteet terveempien 
olosuhteiden tieltä. Bowles ei kuitenkaan käyttänyt termiä puhdistukset. Raivausten 
jälkeen sotilashallitus toimeenpanisi reformeja, kuten esimerkiksi keskushallinnon 
suorittaman valvonnan hajauttamista ja korkeamman asteen koulutuspaikkojen ja 
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yksityisten yliopistojen määrän lisäämistä, naisten koulunkäyntimahdollisuuksien 
laajentamista ja valvoisi niiden toteutumista, kunnes ystävällismieliset japanilaiset 
voisivat ottaa vastuun uudistustyöstä ja sen jatkuvuudesta.138 Vaikuttaa kuitenkin siltä, 
että jo ennen heinäkuun loppua 1945 kaikki olennainen oli jo todettu, eikä Bowlesin 
luonnoksessa nostettu esille uusia näkemyksiä koulujärjestelmän uudistamista. 
Periodisointi oli jo lyöty lukkoon; tarkoituksena oli edetä nopeasti tärkeimpien muutosten 
toteuttamiseksi ja löytää yhteistyöhaluiset japanilaiset huolehtimaan lopusta. Kyse oli 
enää koulu-uudistuksen käynnistämisen ajankohdasta eli siitä milloin ja miten Japani 
kukistuisi. 

3.6  Ensimmäinen ehdotus kirjoitusuudistuksen toteuttamiseksi 

Sodanaikainen suunnittelutyö oli tehty Japanin kukistamistaisteluita ja miehitystä varten. 
Kaikkea suunnittelutyötä ei oltu jaettu suoraviivaisesti sotilaalliseen suunnitteluun tai 
siviiliasioiden valvonnan valmisteluun, kuten koulujärjestelmän suunnittelun tarkastelun 
yhteydessä on käynyt ilmi. Sotaministeriön Civil Affairs Divisionin johtajan 
kenraalimajuri Hilldringin käsiin päätyi heinäkuussa 1945 laivaston koulutuskeskuksessa 
Kalifornian Montereyssa kirjoitettu muistio. Hilldring ei ollut varma siitä, mitä muistiolle 
pitäisi tehdä; Civil Affairs Divisionissa muistion ehdotuksia ei pidetty käyttökelpoisina, 
mutta sen sisältöä ei kuitenkaan haluttu tyrmätä suoralta kädeltä ilman ulkoministeriön 
epävirallista lausuntoa asiasta.139 Vaikuttaa siis siltä, että Hilldring ei pitänyt muistion 
sisältämiä ajatuksia huonoina tai tuomittavina vaan lähinnä epäkäytännöllisinä. 

Hämmennystä herättänyt muistio oli luutnantti Robert King Hallin kirjoitelma The 
Exclusive Use of Katakana as Official Language, jossa hän suositteli japanin kielen 
kirjoitusasun muuttamista. Luutnantti Hall oli Civil Affairs Holding and Staging Area -
koulutuksen Japanin miehityksen suunnitteluhenkilökunnan koulutusosaston päällikkö. 
Hän oli kirjoittanut väitöskirjatyönsä Argentiinan, Brasilian ja Chilen toisen asteen 
koulutuksen valtiollisesta kontrollista, ja Pearl Harborin tapahtumien jälkeen, kuten 
Marlene MAYO asian kiteytti, hän oli ilmetty kokelas sotilashallinto-opintoihin140. Hall 
oli suorittanut miehityshallinto-opintoja Columbian yliopiston Naval School of Military 
Government and Administration -yksikössä, ja valmistuttuaan hän palveli Princetonin 
yliopiston Naval School of Military Governmentissa.141 Häntä pidettiin TAKAMAEN 
Mark Orrilta saamien tietojen mukaan Japanin koulujärjestelmän ja sen taustatietojen 
parhaimpana asiantuntijana Montereyssa142. Oliko muistio vain tulevan Japanin 
miehityksen suunnittelun harjoitustyö, vai oliko sillä tarkoitus osallistua 
suunnittelutyöhön? Muistiolla pyrittiin epäilemättä todelliseen vaikuttamiseen, koska se 
lähetettiin sotaministeriöön. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin Hall selitti muistion 
valmistelun lähteneen liikkeelle miehitetyn Japanin siviilikontrollin tarpeesta ja 
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sotilaallisista näkökohdista sekä huomiosta, että klassiset sotilassensuurin tekniikat eivät 
tulisi toimimaan Japanissa143, vaikka muistion ajatuksia ei yksin näillä teemoilla 
perusteltukaan. 

Hall pyrki osoittamaan perinpohjaisesti, että japanin kieli oli lähes mahdoton 
kommunikaation väline. Hänen mielestään se oli ehkä maailman vaikein yleisessä 
käytössä ollut kieli, joka itse asiassa kirjoitetussa muodossa käsitti useita eri kieliä. 
Japania kirjoitettiin kiinalaisperäisillä kanji-sanamerkeillä, mutta koska japanissa sanat 
taipuivat, täytyi lauseiden rakentamiseksi käyttää foneettisia katakana- tai hiragana-
tavumerkkejä. Hallin mielestä kanjit olivat täysin sopimattomat japanin 
kirjoittamiseen.144 Innokas Hall ei tarkastellut kirjoituskysymystä aikaperspektiivistä 
käsin; hän ei huomioinut, että kymmenet miljoonat ihmiset olivat vuosisatojen ajan 
kirjoittaneet kanjilla ilman, että tarve kirjoituskulttuurin muutokseen olisi koettu riittävän 
suureksi. 

Hall suositteli japanin kielen kirjoituksen rajoittamista katakana-tavumerkkien 
käyttöön ja kanji-sanamerkkien kirjoittamisen sekä kanjilla kirjoitettujen tekstien käytön 
kieltämistä Japanin tulevan miehityksen ja sotilashallinnon aikana. 
Kirjoitusuudistusehdotuksen perusteluna Hall piti sitä hyötyä, joka muutoksesta seuraisi 
miehityshallinnolle, mutta myös japanilaisille itselleen pitemmän ajan kuluessa. Muistion 
mukaan kanjin illegalisoiminen auttaisi miehittäjiä pääsemään eroon myös sotaa 
edeltäneestä propagandamateriaalista. Kirjanpolttorovioita, jotka olisivat 
miehitysjoukoille hyvin kiusallisia, ei tarvittaisi, sillä kielletyt kirjat takavarikoitaisiin ja 
suljettaisiin kirjastoihin säilytettäviksi. Pelkästään katakanan käyttö helpottaisi 
miehittäjien tulevaa laajamittaista sensurointityötä; amerikkalaisilla ei yksinkertaisesti 
raportin mukaan ollut riittävästi päteviä ja lingvistisesti tarvittavan lahjakkaita kanjin 
taitajia, ja heitä tuskin ehdittäisiin kouluttaa ajoissa tarvittavaa määrää. Katakanan taidon 
hankkimiseen Hall arvioi optimistisesti kuluvan kaksi tai kolme viikkoa. Japanilaisten 
kannalta kirjoitusuudistuksen etuna oli se, että katakanan käyttö lyhentäisi koululaisten 
luku- ja kirjoitustaidon hankkimiseen käytettävää aikaa, ja lapset voisivat entistä 
nuorempina siirtyä koulutyöstä työelämään tuottavaksi työvoimaksi. Toisaalta katakanan 
omaksuminen kirjoittamiseen huonosti soveltuvan kanjin tilalle virkistäisi talouselämää; 
esimerkiksi sanomalehtien painaminen ja konekirjoitus helpottuisivat.145 

Hall piti katakanaa romanisoitua kirjoitusta eli romajia parempana, koska katakanan 
käytöstä ei aiheutuisi luku- ja kirjoitustaidottomuutta, sillä tavumerkit olivat jo käytössä. 
Lukutaidottomuus ja kirjallisen kommunikaatiovälineen puute olisi muistion mukaan 
miehityshallinnolle vaarallisempaa kuin antagonistinen propaganda. Kanjilla kirjoitetut 
tarpeelliset asiakirjat olisivat kenen tahansa sihteerin helposti käännettävissä katakanalle. 
Katakanalla oli myös propaganda-arvoa; se oli japanilaisten itsensä kehittämää, mistä 
saattoi tuntea kansallista ylpeyttä. Koska Japanissa oli voimakkaasti keskitetty hallinto, 
                                                           
143 Hall 1975, 132, 135. 
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olisivat perinpohjaisetkin muutokset mahdollisia – olivathan japanilaiset kahta 
vuosikymmentä aikaisemmin siirtyneet metrijärjestelmän käyttöön. Lopuksi muistiossa 
todettiin, että tapahtuipa Japanin miehitys taisteluolosuhteissa tai aselevossa, tulisi 
silloiselle sukupolvelle aiheutumaan koulujen sulkemisesta keväästä 1945 alkaen 
kahdesta viiteen vuoteen kestävä katkos kanjin opiskelussa. Kun tähän kanjin 
opettamisen ja opiskelun taantumaan lisättäisiin kanjin käytön kielto, tulisi kanjin käyttö 
kansallisena kirjoituskielenä luontevasti kuihtumaan kuolleeksi kieleksi kymmenessä 
vuodessa, jonka jälkeen sitä opiskeltaisiin vain välineeksi japanilaisten klassikoiden 
tutkimiseen.146 

Kirjoitusuudistussuositus ei saanut ulkoministeriön asiakirjojen mukaan innostunutta 
vastaanottoa kesällä 1945. Ulkoministeriön vastauksessa kenraali Hilldringille muistiota 
pidetään epätarkkana ja virheellisenä. Kiinalaisten merkkien käytön kieltämistä ei 
kannatettu, sillä miehitystilanteessa sellaiset toimet saattaisivat aiheuttaa vielä 
vakavampia kulttuurisia, henkisiä ja taloudellisia seurauksia.147 Kolme vuotta 
myöhemmin Hall kirjoitti pettyneenä, että apulaisulkoministeri Dunnin erityisavustajan 
Eugene Doomanin epävirallinen, mutta luottamukselliseksi luokiteltu kommentti 
muistiosta lopetti kieliuudistuksen virallisen suunnittelun osana Japanin 
miehityssuunnitelmaa ja avoimuuden asian käsittelyn ympäriltä.148 

Oliko Hallin muistion vastaanotto todella innoton? Hall itsepintaisesti uskoi vielä 
myöhemmin miehityksen jo käynnistyttyä, että ajatusta kehiteltiin epävirallisesti 
ulkoministeriössä, sotaministeriössä ja liittoutuneiden ylipäällikön päämajassa149, ja että 
se oli koulutuspolitiikan uudistamisen ja mahdollisesti koko miehityksen tärkein 
hanke150. Hallin muistio on tuttu Japanin koulu-uudistuksen tutkijoiden keskuudessa, 
vaikka muutoin sodanaikaista suunnittelutyötä ei tunnettaisikaan. Muistion 
keskeisyydestä kirjoitusuudistuksen esille nostajana vallitsee tutkijoiden keskuudessa 
selkeä yksimielisyys. Muistion vastaanottoa kuitenkin käsitellään hieman eri 
näkökulmista. MAYON mielestä kenraali Hilldring oli skeptinen muistion suhteen, ja 
siksi hän välitti sen eteenpäin ulkoministeriöön151. NISHIN tulkinnan mukaan Hilldring 
ei pitänyt muistiota käytännöllisenä152. TSUCHIMOCHIN mielestä Hilldring oli 
taipuvainen puoltamaan kirjoitusuudistusajatusta153. Kirjoitusuudistusta tutkinut Marshall 
UNGER päätyi näkemään, että Hilldring oli riittävän kiinnostunut Hallin näkemyksestä 
välittääkseen muistion eteenpäin154 – vaikka UNGER ei olekaan tutkinut itse muistion 
synnyttämää kirjeenvaihtoa. Eri vivahtein esitetyt näkemykset voisi kiteyttää siten, että 
Hallin ajatukset eivät siis olleet huonoja ja tuomittavia sinänsä. Vaikuttaa kuitenkin 
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vahvasti siltä, että ainakin niiden julkilausumiseen, puhumattakaan toteuttamisesta, liittyi 
vaikeuksia, jotka haluttiin ennakoida mahdollisimman tarkoin. 

Hilldringin kiinnostus Hallin muistioon saattaa liittyä sotaministeriön lisääntyneeseen 
kiinnostukseen Japanin miehityssuunnitelmia kohtaan. Kuten Robert WARD on 
osoittanut Japanin hallinnon järjestämisen suunnittelua koskevassa tutkimuksessaan, 
sotaministeriö aktivoitui erityisesti miehityksen operationaalisen rakenteen, 
kokoonpanoon, toimivaltaan ja turvallisuuteen liittyvien kysymysten valmistelussa, kun 
liittoutuneet olivat kesällä saaneet voiton Euroopassa ja ratkaisun hetket lähestyivät myös 
Tyynenmeren taisteluissa 155. 

On kuitenkin syytä palauttaa mieliin amerikkalaiset tiedusteluraportit vuodelta 1942. 
Niiden valossa Hallin muistion esille tuoma kirjoitusreformin tarve ei ollut ensi kertaa 
esille tuotu ja ainoalaatuinen ajatus. Kevättalvella 1942 ilmestyneessä raportissa oli tuotu 
esille japanin kielen kirjoittamisen vaikeus sekä japanilaisten toimet kielensä kirjoituksen 
yksinkertaistamiseksi valloittamillaan alueilla kansalaisten indoktrinoinnin 
tehostamiseksi156. Amerikkalaistiedustelu oli siis perillä japanilaisten 
kirjoitusuudistushankkeista sen miehittämillä alueilla. Syksyllä 1942 tiedustelun 
selvityksessä indoktrinaatiokanavista oli ollut esillä ajatus kirjoituksen romanisoinnista 
joidenkin japanilaisten omana hankkeena, mutta hallitus tiedustelun käsityksen mukaan 
vastusti romaanisten aakkosten käyttöönottoa, koska kirjoituksen yksinkertaistaminen 
laajentaisi lukutaitoa, mikä puolestaan helpottaisi niin sanottujen vaarallisten ajatusten 
leviämistä.157 Kirjoitusuudistuksen esille nostamista ei voida pitää luutnantti Hallin 
yksityisajatteluna. Hall muistutti reformimahdollisuudesta, ja vähitellen hanke alettiin 
nähdä miehityksen päämäärien näkökulmasta katsottuna arvokkaaksi. Vaikka Hallin 
ajatukset kirjoitusuudistuksesta eivät näytä saaneen vastakaikua vielä sotakesän 1945 
aikana, tuli kieliuudistus nousemaan esille myöhemmin miehityksen aikana. Myös 
SWNCC käsitteli kirjoitusuudistuskysymystä, ja sitä kannatti vahvasti marraskuussa 
1946 varsinkin kenraali Hilldring158. 

Robert King Hallin mielipide kirjoitusreformista tuli radikalisoitumaan ajan kuluessa. 
Kirjoitusuudistuskysymyksestä tuli eräs keskeisimmistä miehitysajan koulu-uudistuksen 
kiistakapuloista, ja sen käsittely oli vielä kesken laadittaessa vuoden 1947 uusia 
koululakeja. Hankkeen juuret ovat tiukasti sodanaikaisessa Japanin kukistamisen 
suunnittelutyössä, joten se ei ole missään nimessä irrallinen sodanjälkeinen ajatus. 
Sodanaikaisen suunnittelutyön yhteydessä oli eri suunnitteluyksiköissä jouduttu 
pohtimaan rajanvetokysymyksiä, toisin sanoen mitä miehittäjät haluavat ehdottomasti 
vaatia japanilaisilta ja millaisia kysymyksiä ei haluttaisi nostaa yhteistoiminnan esteiksi, 
vaikka voittajalla olisikin mahdollisuudet minkälaisten tahansa vaatimusten 
läpiviemiseen. Marlene MAYON mielestä OWI:n ja OSS:n henkilökunta kiinnitti 
                                                           
155 WARD 1987, 37. 
156 Draft of Certain Sections of a Strategic Survey of Japan. Office of Strategic Services, Far 
Eastern Section, 28.2.1942, s. 86-94, 304-305. The Occupation of Japan Part I 3-A-31. 
157 Preliminary Survey of Japanese Social and Psychological Conditions. Background for the 
Formulation of Plans for Psychological Warfare. Office of Strategic Services, Research and 
Analysis Branch, Psychology Division and Far Eastern Section, 13.10.1942, s. 42-43. The 
Occupation of Japan Part I 3-A-30. 
158 Hilldring to George Atcheson, November 1946. CUSSDCF mfr. 16, r. 20-21. 



 

 

110 

huomioin julkisen tiedonvälityksen kontrolloimisen ja koulutuksen uudistamisen 
keskinäiseen yhteyteen miehitystilanteessa toisin kuin ulkoministeriön Japani-asioiden 
suunnittelijat159, ja siinä missä ulkoministeriön Japani-suunnittelijat pohtivat 
miehitysaikaa aseistariisunnan ja demilitarisoinnin kannalta, korostivat OSS:n virkailijat 
peittelemättömämmin miehitystä ajanjaksona, jolloin tulee viedä läpi uudistuksia, jotka 
parhaiten soveltuvat amerikkalaisten etuihin.160  

Asia on epäilemättä näin, mutta tämän tutkimuksen valossa se ei kuitenkaan vaikuta 
näin kaksijakoiselta. OSS:n henkilökunta valmisti raportteja ja käsikirjoja tilauksen 
mukaan, käytännössä lähes aiheesta kuin aiheesta, eikä raporttien ja tutkimusten 
tarkoituksena ollutkaan palvella valmiina toimintaohjelmina. Se, että 
tiedustelujärjestöissä erityishuomio kiinnitettiin vihollismaan kansalaisten 
mielipiteenmuokkaukseen ja julkisuudessa esitettävien ajatusten valvontaan liittyviin 
kysymyksiin, liittyi niiden perimmäiseen toimenkuvaan. Ulkoministeriössä 
suunnittelutyön painopiste oli ehdottomasti Yhdysvaltojen ulkopoliittisten etujen 
palvelemisessa. Miehityspolitiikasta päättäjien täytyi kuitenkin hyväksyä tosiasiaksi se, 
että heidän etujaan palveli parhaiten amerikkalaisten ja japanilaisten välinen 
yhteistoiminnan ilmapiiri, olkoonkin se sitten länsimaisen voittajavaltion ja aasialaisen 
kukistetun entisen suurvallan epätasapainoista niin sanottua yhteistyötä. 

3.7  Viimeisen sotakesän täsmentyvät suunnitelmat 

Kesän 1945 aikana muotoutuivat amerikkalaisten näkemykset Japanissa toteutettavan 
koulutusuudistuksen pääperiaatteista, ja tehtyjen suunnitelmien pohjalta oltiin valmiita 
käymään japanilaisen yhteiskunnan uudistamiseen ja japanilaisten muuttamiseen heti, 
kun vihollisen miehitys alkaisi. Se, mikä japanilaisesta koulujärjestelmästä tuli kitkeä 
pois, oli sovittu: militarismia ja äärinationalismia missään muodoissa ei saanut 
indoktrinoida. Suunnittelijat tiesivät, että tehtävä ei tulisi olemaan helppo, koska 
muutoksia ja uudistuksia eivät amerikkalaiset voisi tehdä sotilaskoneistollaan itse, vaan 
uudistuspolitiikan läpivieminen edellytti japanilaisten hyväksyntää ja yhteistoimintaa. 

Liittoutuneiden johtajat tapasivat heinäkuussa 1945 Potsdamissa kukistetussa 
Saksassa, ja kolmen voittajavaltion päämiehet Harry S. Truman, Winston Churchill ja 
Josef Stalin pääsivät yksimielisyyteen Saksan jaosta miehitysvyöhykkeisiin. Potsdamin 
konferenssissa päätettiin myös Japanin miehityksestä. Yhdysvaltojen vaatimuksesta 
saaria ei jaettaisi miehitysvyöhykkeisiin, vaan Japanin sodanjälkeinen miehityshallinto 
olisi amerikkalaisjohtoinen. Miehitystä valvomaan perustettaisiin liittoutuneiden 
monikansallinen organisaatio. 

Heinäkuun 26. päivänä 1945 julkaistiin Yhdysvaltojen, Kiinan ja Ison-Britannian 
allekirjoittama Potsdamin julistus, johon kirjattiin Japania koskevat liittoutuneiden 
päämäärät. Neuvostoliitto ei allekirjoittanut julkilausumaa, sillä se ei ollut vielä sodassa 
Japanin kanssa. Julistuksen mukaan militarismin kitkemiseksi tuli syrjäyttää vallasta 
kaikki ne henkilöt, jotka olivat pettäneet ja johtaneet Japanin kansaa harhaan nousemaan 
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maailmanvalloitukseen. Julistus sisälsi myös yleisen viittauksen; rauhan, turvallisuuden 
ja oikeudenmukaisuuden uusi järjestys ei olisi mahdollinen ennen kuin vastuuntunnoton 
militarismi olisi kitketty koko maailmasta. Japanin hallituksen piti poistaa demokratian 
esteet ja vahvistaa kansalaisille perusvapaudet, kuten sananvapaus, uskonnonvapaus ja 
mielipiteenvapaus, sekä taata ihmisoikeuksien kunnioitus. Mikäli Japanin armeija 
antautuisi ehdoitta, japanilaisia ei tuhottaisi eikä orjuutettaisi, mutta liittoutuneet 
miehittäisivät aseistariisutun maan, kunnes uusi järjestys olisi vakaa.161 Yhdysvaltojen 
ulkoministeriön Secretary’s Staff Committeen kokouksessa muotoutunut kanta Potsdamin 
julistukseen lähti epäilystä, että mikäli Japani antautuisi heti, pitäisi julistusta muokata 
vastaamaan paremmin amerikkalaisnäkemyksiä. Ulkoministeriötä ei tyydyttänyt pelkkä 
Japanin armeijan antautuminen, vaan sitä oli edellytettävä myös Japanin hallitukselta, 
jonka vallan ja koko hallintokoneiston piti siirtyä liittoutuneille. Potsdamin julistuksessa 
ei ollut mainintaa keisarista, jonka ulkoministeriön näkemyksen mukaan piti erota.162 

Potsdamin julistus käännettiin välittömästi ulkoministeriön ja OWI:n toimesta 
japaniksi ja diplomaattisten kanavien käyttämisen asemesta se välitettiin Japaniin 
radioitse. Samoin radion välityksellä japanilaiset kritisoivat julistusta.163 Vaikka Japanin 
sotilaallinen asema oli tukala, armeijan painostuksesta Potsdamin julistusta ei haluttu 
hyväksyä rauhantunnustelujen lähtökohdaksi heinäkuussa. Armeijan johto oli 
mieluummin valmis johdattamaan sotasankarit kunnialliseen suureen puolustustaisteluun 
ja kuolemaan kuin kunniattomaan antautumiseen.164 

Potsdamin julistuksesta oli luettavissa ohjelma japanilaiseen yhteiskuntaan 
kohdistettaville muutoksille, vaikka julistuksen sisältö oli yleinen, eikä se tarkoin 
määritellyt tosiasiallista uudistusten sisältöä. Julistuksessa ei myöskään ennakolta tarkoin 
määritelty mitä uudistuksia toteutettaisiin ja mitä ei, ja myös tulevien reformien laajuus 
jätettiin määrittelemättä. Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Neuvostoliiton johtajat 
sopivat Potsdamissa elokuun 2. päivänä yksiselitteisesti Saksan miehityksen osalta, että 
sen koulujärjestelmää tullaan valvomaan, jotta siitä poistettaisiin natsimieliset ja 
militaristiset opit demokraattisten ajatusten kehittymisen tieltä.165 Potsdamin julistuksessa 
ei vaadittu muutoksia Japanin koulujärjestelmään, mutta ”rauhan, turvallisuuden ja 
oikeudenmukaisuuden uusi järjestys”166 soveltui perusteluksi myös koulujärjestelmän 
kohdistettaville uudistukselle. 

Toinen kesän 1945 kuluessa miehitysajan alkua varten laadittu ohjelma 
koulujärjestelmän uudistukselle oli Japanin antautumisasiakirja. SWNCC laati Basic 
Initial Post-Surrender Directive -asiakirjan Yhdysvaltain sodanjälkeisen Japanin 
politiikan toiseksi perusasiakirjaksi. Antautumisasiakirjassa koulutuksen 
                                                           
161 Proclamation Calling for the Surrender of Japan, Approved by the Heads of Government of the 
United States, China, and the United Kingdom, 26.7.1945. The Occupation of Japan Part I 5-A-40. 
162 Comparison of the Proclamation of July 26, 1945 with the Policy of the Department of State. 
Department of State Memorandum (Meeting of the Secretary’s Staff Committee, 30.7.1945). The 
Occupation of Japan Part I 5-A-41. 
163 HELLEGERS 2002, 134-137. 
164 IOKIBE 1990, 96; GIFFARD 1994, 131-132. 
165 TSUCHIMOCHI 1993, 49. 
166 Proclamation Calling for the Surrender of Japan, Approved by the Heads of Government of 
United States, China, and the United Kingdom, 26.7.1945. The Occupation of Japan Part I 5-A-40. 
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uudelleenorganisointiin viitattiin vain kahdella lauseella. Asiakirjan mukaan militarismi 
ja äärinationalismi sekä oppeina että käytännössä, mukaan lukien puolisotilaallinen 
harjoitus, tuli poistaa koulujärjestelmästä. Aiemmin armeijan tai laivaston upseereina 
toimineet ja kaikki muutkin militarismin ja äärinationalismin edustajat piti sulkea 
koulutoimen hallinnollisten ja opetustehtävien ulkopuolelle.167 

Vaikka päätöksen Japanin miehityksestä tekivät liittoutuneet, miehityksen 
suunnittelutyön tekivät amerikkalaiset lähes yksin ja käytännössä neuvottelematta muiden 
kanssa. Muiden liittoutuneiden vaikutus jäi vähäiseksi: Ison-Britannian vaatimuksesta 
Potsdamin julistukseen tehtiin pieni viime hetken sanamuutos, jolla varmistettiin Japanin 
jälleenaseistautumisen estämistä168. Yhdysvaltojen Tyynenmeren asevoimien päämajassa 
valmisteltiin elokuun alkupuolella huippusalaisia suunnitelmaluonnoksia Japanin ja 
Korean miehitysoperaatioksi. Kun poliittinen päätös Hiroshiman atomipommin 
pudottamisesta oli tehty, suunnitelmatyötä vauhditettiin. Valmisteltuihin malleihin saattoi 
sisältyä siviiliasioihin liittyviä mahdollisia yllätysmomentteja; koska japanilaiset eivät 
olleet koskaan historiansa aikaan joutuneet luhistumis- ja antautumistilanteeseen, ei 
heidän reaktioistaan voinut olla varmaa käsitystä. Odotettavissa oli, että ainakin aluksi 
japanilaiset olisivat syvässä henkisessä hämmennyksen tilassa, mutta mahdollisesti myös 
elintarvikkeiden ja suojan tarpeessa. Ilmahyökkäysten jäljiltä ihmiset saattoivat olla 
kodittomia ja vailla sukulaisia, fyysisesti sodan runtelemina ja keskushallinnon johdon 
ulottumattomissa. Jokainen japanilainen oli vihollinen, eivätkä he olleet 
amerikkalaiskäsityksen mukaan sävyisiä alkuasukkaita, kuten Uudessa Guineassa, tai 
amerikkalaismielisiä kuten filippiiniläiset. Sabotaasit ja maanalainen toiminta olivat 
kaksin verroin uhkaavampia monimutkaisesta kielestä ja rotupsykologiasta johtuen.169 

Japanin koulujärjestelmä oli tullut hyvin tutuksi amerikkalaisosapuolelle sodan aikana. 
Sen hyväksikäyttöä psykologisessa sodankäynnissä ja sen haltuunottoa oli valmisteltu 
perinpohjaisesti useissa sota-ajan tutkimus- ja suunnitteluorganisaatioissa, ja 
amerikkalaisten tietämystä vihollismaan koulutoimesta kansallisen indoktrinaation 
välineenä voidaan pitää kattavana. Pääsääntöisesti tietolähteinä oli käytetty sotaa 
edeltäneeltä ajalta peräisin olevia julkisia lähteitä sekä Japania ja sen sosiaalistavaa 
instituutiota tuntevia asiantuntijoita. Amerikkalaisten tiedossa ei kuitenkaan vaikuta 
olleen sodan loppuvaiheen koulujärjestelmän todellinen tila, jossa koulun merkitys 
koulutusta ja opetusta antavana ja sosiaalistavana instituutiona oli käytännöllisesti 
                                                           
167 "Militarism and ultranationalism, in doctrine and practise, including paramilitary training, 
shall be eliminated from the educational system. Former career military and naval officers, both 
commissioned and noncommissioned, and all other exponents of militarism and ultranationalism 
shall be excluded from supervisory and teaching positions." U. S. Initial Post-Surrender Policy for 
Japan. Politico-Military Problems in the Far East: United States Initial Post-Defeat Policy Relating 
Japan. SWNCC 150/3, 22.8.1945. The Occupation of Japan Part II 2-A-408; Basic Initial Post-
Surrender Directive 29.8.1945. POSTWAR JAPAN 1974, 7-10. 
168 Prime Minister Churchill to President Truman, 25.7.1945. The Occupation of Japan Part I 5-A-
39. 
169 Basic Outline Plan for ”Blacklist” Operations. General Headquarters, United States Army 
Forces, Pacific, Edition 3, 8.8.1945. The Occupation of Japan Part I 4-C-21; Basic Intelligence Plan 
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katsoen romahtanut. Amerikkalaisten miehittäjien kiinnostus Japanin koulujärjestelmän 
muuttamiseen ei alkanut vasta keisarikunnan kukistumisen jälkeen, vaan pohja 
uudistustoiminnalle tarkkojen analyysien ja yksityiskohtaisten suunnitelmien muodossa 
oli luotu jo sotavuosien aikana. Koulujärjestelmään tutustuminen oli alkanut vihollisen 
tuntemisen tähtäävästä toiminnasta ja laajentunut psykologisen sodankäynnin 
suunnittelun tarpeisiin. Aluksi huomio kohdistui japanilaistaviin toimiin Japanin 
valtaamilla alueilla sekä japanilaisen koulujärjestelmän kasvatustavoitteiden ja 
militarismin ja äärinationalismin synnyn yhteyteen keisarikunnassa. Amerikkalaisten 
näkemykset koulutoimen asemasta yhteiskunnassa kansalaisia toivottuun suuntaan 
kasvattavana – mutta vieraan vallan kontrolloimana instituutiona – saivat vahvistusta 
suunnittelutyön edistyessä. 

Robert WARD, joka on tutkinut sota-aikaisia keisarin asemaa ja perustuslain 
muuttamista koskevia amerikkalaissuunnitelmia, on pitänyt Japaniin kohdistunutta 
suunnittelutyötä ainutkertaisena. Suunnittelutyö aloitettiin hämmästyttävän varhaisessa 
vaiheessa, ja se oli sisällöltään epätavallista: suunnittelijoiden tehtävänä oli täydellisesti 
rekonstruoida kukistetun kansakunnan perusarvot, käyttäytyminen sekä poliittiset, 
taloudelliset ja sosiaaliset instituutiot, jotta vihollisvaltio voisi saavuttaa itsenäisen ja 
tasa-arvoisen statuksen kansainvälisessä yhteisössä. WARDIN mukaan suunnittelu, josta 
pääosan teki pieni, 8-10 älykkään miehen ryhmä, oli laadukasta – toisin sanoen se oli 
hämmästyttävän objektiivista, humaania ja viisasta. Suunnittelijoiden työtä oli omiaan 
helpottamaan se, että suunnittelu kohdistui suhteellisen huomioita herättämättömään 
syrjäseutuun, joka ei ollut samalla tavalla suurvaltojen poliittisten kiistojen, kilpailujen tai 
julkisuuden kohteena kuten esimerkiksi sen eurooppalaiset vastineet.170 

Samansuuntaisiin lausuntoihin voidaan päätyä amerikkalaisten koulujärjestelmän 
uudistamista koskevien suunnitelmien arvioinnissa. Japanin nostamisessa 
sodanjälkeisestä kukistetun valtion ahdingosta suvereeniksi valtioksi oli kyse kuitenkin 
enemmän vihollisen tekemisestä ensisijaisesti vaarattomaksi ja harmittomaksi, ja toiseksi 
amerikkalaismaiseksi ja myöhemmin myös ystäväksi, kuin sen pyyteettömästä 
auttamisesta kansakunnaksi kansakuntien joukkoon. Oliko koulujärjestelmän 
uudistamiseksi ja japanilaisten uudelleenkasvattamiseksi tehty suunnittelutyö sisällöltään 
objektiivista, humaania ja viisasta? Ainakaan sitä ei voida pitää epäinhimillisenä tai 
epäviisaana. Suunnittelijoiden kirjoittamia suosituksia ei voida kuitenkaan tämän 
tutkimuksen valossa pitää puolueettomina ja ulkokohtaisina, sillä suunnittelutyöllä 
pyrittiin luonnollisesti Yhdysvaltojen kansallisten etujen vartioimiseen sodanjälkeisessä 
maailmassa. Mutta helpottiko japanilaisten kasvattamisen ja kouluttamisen muuttamisen 
suunnittelemista se, että kyse oli huomaamattomasta syrjäseudun maasta? Japania ei 
voida pitää ”takapajulana”171, olihan se sentään onnistunut rakentamaan Itä-Aasiaan 
suurvallan, joka oli uhmannut amerikkalaisten ja eurooppalaisten suurvaltojen asemaa 
Tyynenmeren valtapiirissä. Toisaalta Japani oli vääjäämättömästi Neuvostoliiton naapuri. 
Näistä seikoista johtuen Japanin koulujärjestelmän uudistamisen suunnitteleminen sekä 
itse reformi merkitsivät suurta haastetta amerikkalaisille. Koulu-uudistussuunnitelmien 
tekoa eivät varjostaneet ainakaan suuret näkyvät ideologiset kiistat eri 
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suunnitteluorganisaatioiden kesken. Huomionarvoista on kuitenkin se, että sodanaikaisten 
suunnitelmien olemassaoloa ei pidetty esillä edes miehitystoimien toimeenpanossa. 

Robert WARD on varoittanut yliarvioimasta sota-aikaisten suunnitelmien merkitystä 
sodanjälkeisen Japanin valtavassa muutoksessa, sillä suunnitelmien päätarkoitus oli 
piristää, vahvistaa, suunnata ja antaa muotoa maassa jo olemassa oleville 
muutosvoimille172. Tämän tutkimuksen valossa voidaan väittää, että sodanjälkeisen 
koulu-uudistuksen osalta sota-ajan suunnitelmia voidaan pitää kirjoitettuna työohjelmana 
miehittäjille, ja suunnitelmilla ja koulu-uudistuksen toteutuksella miehityskauden 
alkupuolella ja vuoden 1947 koululainsäädännöllä on erittäin selvät yhtymäkohdat. 
Suunnitelmat, joiden sisältö terävöityi ja tuli yksityiskohtaisemmaksi viimeisen sotakesän 
aikana, koskettivat pääosin juuri niitä aiheita, joita vuoden 1947 uusilla koululaeilla 
säädettiin. Japanin koulujärjestelmää oli sodan aikana pidetty Yhdysvalloissa militarismin 
ja äärinationalismin tukipilarina, ja laeilla maaliskuussa 1947 määrättiin muutokset 
oppimateriaaleihin ja oppisisältöihin. Koulujen tuli kasvatuksellaan vahvistaa 
demokraattisia tendenssejä ja rauhanpyrkimyksiä. Opettajien kelpoisuusehdot ja asema 
määriteltiin uudelleen, koulutusmahdollisuudet tasa-arvoistuivat ja tytöt ja pojat 
määrättiin yhteisopetukseen. Shintolaiset seremoniat ja sotilaskasvatus poistettiin 
kouluista. Uusien koululakien sisältö sai eräiltä osin yksityiskohtaisemman sisällön kuin 
sodan ajan suunnittelussa oli vaadittu, kuten esimerkiksi oppivelvollisuuden 
laajentaminen nimenomaan 9-vuotiseksi yhteisopetukseen perustuvaksi järjestelmäksi. 
Opetusministeriön valtaa ei maaliskuisella uudella lainsäädännöllä vielä hajautettu 
paikallistasoille, eikä kirjoitusuudistusta toteutettu tai romajilla syrjäytetty japanilaista 
kirjoitusta. Myöskään uudet koululait eivät määränneet oppilaitoksiin miehitysjoukkoja 
valvomaan kasvatustoimintaa. Uudet koululait eivät olleet täsmälleen samansisältöiset 
kuin viimeisenä sotakesänä laaditut toimenpideohjeet, mutta tämä selittyy Japanin 
antautumisen ja koululakien laatimisen välisen ajanjakson tarkastelulla sekä 
amerikkalaisnäkemysten tarkentumisella koulujärjestelmän demokratisoimisen 
sisällöistä. 

Edellyttikö miehitystilanteeseen valmistautuminen minkäänlaista 
uudelleensuuntautumista, vai riittikö, että japanilaiset ensin kukistetaan ja sitten käydään 
uudistustyöhön tehtyjen suunnitelmien mukaan? Sota-aikaiset käsitykset vihollisesta 
olivat perusteltuja sota-ajan näkökohdista käsin, mutta edellyttikö vihollismaan 
miehittäminen minkäänlaista entisten käsitysten korjaamista? Edwin REISCHAUERIN 
mukaan Yhdysvaltojen ja Japanin kontaktit olivat lisääntyneet amerikkalaisten 
liikemiesten, opettajien ja lähetystyöntekijöiden toiminnan ansiosta, mutta 
amerikkalaisten ja japanilaisten suhteita ei voida kuvata ystävällisiksi, vaan pikemminkin 
asenne oli epäilevä ja vihamielinen173. Amerikkalaiset valmistautuivat kohtaamaan 
vihollisen silmästä silmään vihollisen maaperällä ja vieraassa kulttuurissa 
tarkoituksenaan demilitarisoida kukistettu vihollismaa. Pelkkä aseistariisuminen ei 
välttämättä olisi edellyttänyt vihollisen uudelleenarvioimista ja vallitsevien 
viholliskäsitysten puntaroimista. Miehitystilanteen teki kuitenkin moniulotteisemmaksi 
se, että amerikkalaisten ja japanilaisten sodanjälkeiseen kohtaamiseen sisältyi 
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suunnitelma, että voittaja uudelleenkasvattaa voitetun, ja kukistetun kansan 
koulujärjestelmä eli sosiaalistava instituutio uudistetaan. 

Sota-ajan propaganda, jolla sotaponnisteluja oli perusteltu kansalaisille, oli luonut 
kuvan japanilaisista nimenomaan vihollisena. John Curtis PERRYN mukaan 
sotapropaganda Yhdysvalloissa painotti japanilaisten ja amerikkalaisten välisiä fyysisiä 
eroja. Japanilaisista käytettiin lempinimiä halventavassa merkityksessä: he olivat 
apinaihmisiä, tumppeja, kasvottomia, lenkosäärisiä, epäinhimillisiä, oravahampaisia ja 
kurkkuäänipuhujia. Lisäksi sotapropaganda oli juurruttanut käsitystä, että japanilaiset 
eivät olleet pelkästään raakoja vihollisia, vaan he olivat myös alempiarvoisia 
länsimaalaisiin nähden.174 John DOWERIN tutkimuksen mukaan viholliskuvassa 
fyysisten erojen korostamisen lisäksi painotettiin amerikkalaisten ja japanilaisten henkistä 
eroa. Propaganda välitti japanilaiset epäinhimillisinä ja vastenmielisinä, koska vihollisen 
epäinhimillistäminen palveli taistelutilannetta eliminoimalla tunnontuskia; japanilaiset 
olivat pikkumiehiä, jotka olivat valkoisiin länsimaalaisin nähden alempiarvoisia kaikin 
mahdollisin fyysisin, moraalisin ja intellektuaalisin tavoin. Samanaikaisesti japanilaisia 
pidettiin primitiivisinä, lapsellisina ja mielettöminä sekä supermiehinä ja robotteina, jotka 
olivat eläimellisyydellään ja julmuudellaan saavuttaneet maailmansodan alkuvaiheessa 
mittavia voittoja. Usein kuvailmaisussa japanilaiset esitettiin apinoina tai syöpäläisinä.175 
Yukiko KOSHIRON mukaan Yhdysvalloissa esitettiin sota anglosaksisen sivilisaation 
puolustuksena alempiarvoisten japanilaisten aggressiota vastaan, ja viestin 
vahvistamiseksi käytettiin kiivasta rasistista retoriikkaa – kuten myös japanilaiset tekivät 
tahollaan. Rotu käsitteenä edusti sekä fyysisiä piirteitä että selitystä valtion voimalle ja 
asemalla maailmassa.176 

Viholliskuvan rakentaminen täytti sodanaikaisen tehtävänsä. Akira IRIYE on 
todennut, että jo 1930-luvulla japanilaisia pidettiin Yhdysvalloissa sotaisana, brutaalina, 
ja aggressiivisena kansana177, mutta sota-aikana yleinen mielipide Yhdysvalloissa 
muokkautui äärimmilleen japanilaisvastaiseksi. Mielipidemittausten mukaan 
amerikkalaiset suhtautuivat saksalaisiin suopeammin kuin japanilaisiin, ja sodan 
loppuunsaattamiseksi Japanin vastaisella rintamalla oltiin yleisesti valmiita äärikeinoihin, 
kuten DOWER ja PERRY ovat todenneet.178 IRIYEN mukaan valtaosa amerikkalaisista 
uskoi, että japanilaisten lopullinen hävitys olisi ainoa maailmanrauhan tae179. HIRANO 
on luonnehtinut amerikkalaisten yleistä asennetta hysteerisen antijapanilaiseksi.180 
DOWERIN mielestä amerikkalaisilla oli jo ennen Pearl Harborin tapahtumia 
japanilaisvastainen asenne181. Myös Marlene MAYO on ottanut osaa keskusteluun 
viholliskuvan asemasta Japanin kukistumisen kynnyksellä. Vuonna 2001 ilmestyneessä 
artikkelissaan hän on tuonut esille näkemyksensä, että kotirintaman massakulutukseen 
luodun sotapropagandan kuva japanilaisten feodaalisista arvoista ja kulttuurista oli 
                                                           
174 PERRY 1980, 28, 35. 
175 DOWER 1995, 258-269; DOWER 1993, 81, 181-190; DOWER 2000, 213. 
176 KOSHIRO 1999, 1-3. 
177 IRIYE 1989, 191-196. 
178 DOWER 1995, 258-259; DOWER 1993, 53-54; PERRY 1980, 34. 
179 IRIYE 1989, 191. 
180 HIRANO 1992, 25. 
181 DOWER 1993, 39. 
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lipunut tarkoin valittujen Yhdysvaltojen armeijan ja laivaston upseereiden Japanin 
miehitystehtävään tähtäävään koulutukseen. Tämän mahdollisti se seikka, että 
koulutettavilta puuttuivat lähes täydellisesti henkilökohtaiset ensikäden tiedot Japanista. 
Lisäksi hän on painottanut, että Japaniin tulleiden upseereiden negatiivista ajattelutapaa 
oli vahvistanut sodanaikainen viha.182 

Kyse ei kuitenkaan ollut pelkästä sodanaikaisesta viholliskuvasta, jonka valossa sodan 
vastapuoli nähtiin syvästi vastenmielisenä. Ennen sotaa suurlähettiläänä palvellut Joseph 
Grew kirjoitti jo vuonna 1942 pohtiessaan amerikkalaisten ja japanilaisten suhdetta, että 
japanilaiset ovat tunteneet mytologiaansa pohjautuvaa ylemmyyttä englanninkielisiä 
kansoja kohtaan, mutta he olivat tarkkaan tunteneet näiden muiden kuvan itsestään. 
Japanilaiset tiesivät heitä pidettävän fyysisesti pikkumiehinä ja jäljittelijöinä – eikä heitä 
ensinkään pidetty erityisen tärkeinä kansojen joukossa.183 Kun sota puhkesi, oli se 
Grewin mukaan rotujen sotaa nimenomaan japanilaisille, jotka halusivat ylläpitää 
käsitystä rotujen eriarvoisuudesta, ja uskottelivat aasialaisille kansoille, että heillä oli 
yhteinen päämäärä taistelussa länsimaita vastaan184. KOSHIRO kiteytti ajatuksen lännen 
ja ei-lännen epätasa-arvoisesta suhteesta ja rotuajattelusta toteamukseen, että Yhdysvallat 
ja Japani yhdessä hyväksyivät olemassa olevan maailmanpolitiikan rotuhierarkiat.185 

Vaikka julkisuuden heijastama kuva japanilaisista oli kielteinen, esitettiin sovittelevia 
arvioita japanilaisista Yhdysvalloissa kulissien takana. DOWERIN mukaan maltillisia, 
mutta vaiennettuja näkemyksiä esittivät merivoimien tiedustelu, OWI:n Ruth Benedict 
sekä ulkoministeriön Japani-asiantuntijat Hugh Bortonin ja George Blakesleen 
johdolla186. Tämän tutkimuksen valossa voidaan sanoa, että ulkoministeriössä toimi 
suunnittelijoita, kuten esimerkiksi Borton, Blakeslee ja Bowles, jotka suhtautuivat 
suvaitsevasti japanilaiseen kulttuuriin. Se, että Yhdysvaltojen poliittiselle johdolle 
Japaniin kohdistuvien toimenpiteiden valmistelijat ulkoministeriössä näkivät sota-aikana 
tietoisesti ylläpidetyn viholliskuvan taakse, on merkillepantavaa. Mikäli 
suunnitteluorganisaatioiden asiantuntijat olisivat ensisijaisesti vihanneet vihollista, viha ja 
kosto olisivat ohjanneet heidän suunnitelmaansa japanilaisten sodanjälkeistä 
uudelleenkasvattamista ja koulujärjestelmän uudistamista. 

Olivatko kaikki osanneet erottaa tietoisesti luodun propagandistisen viholliskuvan 
rationaalisesta viholliskäsityksestä? Tiedot rintamalta saattoivat osaltaan vahvistaa 
tarkoitusperäisesti luotua, japanilaiset epäaidosti esittävää viholliskuvaa. Vaikka 
Yhdysvaltojen hallitus halusi viivyttää eräiden japanilaisten suorittamien julmuuksien187 
                                                           
182 MAYO 2001, 269, 271-272. 
183 Grew 1942, 13, 16. 
184 Grew 1942, 62-66. 
185 KOSHIRO 1999, 8. 
186 DOWER 1993, 55, 119. 
187 Yleisinä esimerkkeinä japanilaisten julmuudesta on pidetty Bataan kuolemanmarssin 
amerikkalaisten ja australialaisten sotavankien kohtelua tai Mantšuriassa kiinniotettujen niin 
sanottujen Doolittle-lentäjien kohtaloa. Yuki TANAKA on tutkimuksessaan japanilaisten toisen 
maailmansodan aikaisista sotarikoksista todennut, että japanilaisten käsiin päätyneiden sotavankien 
äärimmäisen huono kohtelu oli historiallisesti spesifi ilmiö. Raakuus kohdistui myös 
japanilaissotilaisiin esimiestensä toimesta joko avoimen väkivallan käyttönä 
rangaistustarkoituksessa tai kuolonuhrien minimoimisen strategisen merkityksen väheksymisenä. 
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julkisaattamista, tiedettiin silti japanilaisten olevan kylmäverisiä vihollisiaan kohtaan188. 
Toisaalta japanilaisten epäiltiin reagoivan epävarmuuteen olemalla julmia ja vaarallisia 
myös toisiaan kohtaan uudessa odottamattomassa tilanteessa189. Käsitykset vihollisen 
julmuudesta, joita tietoisesti ylläpidettiin sotaponnisteluille yleisen tuen saamiseksi, 
olivat molemmin puolin rintamalinjaa vahvat. 

Amerikkalaiset tunsivat japanilaispropagandan välittämän kuvan heistä, eli 
amerikkalaisten väitettiin kiduttavan, raiskaavan ja murhaavan japanilaiset190, ja 
japanilaisten käsityksiin amerikkalaisista vaikutti viimeisen sotavuoden aikana tapahtunut 
käänne sodankäynnissä. Amerikkalaisten sotatoimet Japanissa saattoivat brutalisoida 
amerikkalaisten Japaniin kohdistuvia käsityksiä. Kuten LAFEBER on muistuttanut, ei 
japanilaisiin kohdistuneiden tekojen oikeutusta pohdittu julkisesti191. Kun Yhdysvaltojen 
ilmavoimat alkoivat loppuvuodesta 1944 tehdä säännöllisiä pommituslentoja Japanin 
pääsaarten ylle, tähtäimiksi valittiin sotilas- ja teollisuuskohteita. Pitäytyminen 
siviilikohteiden pommittamisesta taistelutahdon nujertamiseksi oli kestänyt maaliskuuhun 
1945, jolloin Tokion tuhoaminen palopommeilla aloitettiin. Ennen Japanin antautumista 
kaikkiaan 66 kaupunkia, Hiroshima ja Nagasaki mukaan luettuina, oli päätynyt sekä 
tarkkuus- että yleispommitusten kohteiksi, mitkä olivat aiheuttaneet noin 
neljänsadantuhannen siviilin surman. Nämä iskut, kuten liittoutuneiden muut vastaavat 
iskut Euroopan rintamalla, olivat laajasti hyväksyttyjä Yhdysvalloissa ja sen 
liittolaismaissa viisaana strategiana.192 Iskut Japanin pääsaarille kuitenkin vahvistivat 
japanilaisen siviiliväestön pelkoja amerikkalaisia kohtaan. Sota-aikana ylläpidetyt 
amerikkalaisten käsitykset omasta paremmuudestaan saivat vahvistusta ylivertaisista 
taistelumenestyksistä. 

                                                                                                                                                
Ihmisen arvo määräytyi hänen läheisyydellään keisariin, mikä tarkoitti sitä, että moraalin 
kaksoisstandardit oli erikseen luotu kotimaiseen ja ulkomaiseen käyttöön. Lisäksi TANAKA on 
painottanut, että liittoutuneiden sodanaikainen propaganda oli oikeassa esittäessään, että 
japanilaiset olivat sävyisiä kotonaan mutta väkivaltaisia ulkomailla. TANAKA 1996, 197-204. 
188 Esim. Grew 1944, xi, 526-527, 533-537; Grew 1942, 5-6, 10. 
189 Tiedusteludokumentti, joka kirjoitettiin Japanin antautumisen jälkeen, kertoi japanilaisten 
kontrolloimattoman väkivallan olevan usein todettu tosiasia. Japanese Reaction to the Surrender. 
Office of Strategic Services, Research and Analysis Branch, 24.8.1945. OSS/SDIRR mfr. 2, d. 1, s. 
2. 
190 Esim. Guide to Japan. CINCPAC CINCPOA Bulletin No. 209-45, 1.9.1945, s. 47. Educational 
Reform in Japan Part II 1-I-126; MacArthur 1965, 284. Ks. myös DOWER 1993, 45; LAFEBER 
1997, 234. 
191 Sodanaikaisesta propagandasta vastaavassa OWI:ssa pelättiin esimerkiksi Hollywoodin 
filmiteollisuuden käsittelevän liian jyrkästi japanilaisia, mikä saattaisi jopa vaikeuttaa 
sotaponnisteluja vahvistamalla rasismia. LAFEBER 1997, 222. Ks. myös KOPPES – BLACK 
1977.  
192 DOWER 1993, 41, 297-301; DOWER 1995, 121-122. Ks. myös LAFEBER 1997, 241-242. 
Uusimmassa teoksessaan DOWER on kuitenkin muistuttanut, että amerikkalaisten pommituslennot 
olivat selektiivisiä Tokiossa. Köyhien ihmisten asuinalueet päätyivät herkemmin pommitusten 
kohteiksi, mutta sotilasbyrokratian asuinalueet sekä finanssimaailman keskukset säästettiin tuholta. 
DOWER 2000, 46-47. 
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Amerikkalaiset eivät voineet olla täysin varmoja japanilaisten reaktioista 
miehitysjoukkojen saapumiseen. Itsemurhavalmiutta, jota OSS:n tutkimuksessa 
heinäkuulta 1945 nimitettiin japanilaisten salaiseksi aseeksi, pidettiin seurauksena 
pitkäjännitteisestä kasvatustyöstä, mutta yhtälailla sitä vahvistettiin sotilaissa 
japanilaispropagandan kuvalla amerikkalaisten julmuudesta, mikäli elävänä jäisi vangiksi 
ja heidän kidutettavakseen. Amerikkalaisnäkemyksen mukaan kesäkuun 1945 aikana 
Japanin poliittinen johto yritti vahvistaa kotirintaman taistelutahtoa – samalla kun 
liittoutuneita yritettiin pelotella uudistamasta ehdottoman antautumisen vaatimusta – 
uhoamalla japanilaisten valmiudella puolustaa kotisaariaan viimeiseen mieheen saakka 
amerikkalaisten totaalisia hävitysaikeita vastaan. OSS:n tutkimuksessa tätä pidettiin 
kuitenkin enemmän taktisena propagandatoimenpiteenä kuin todellisen tilanteen 
realistisena arviointina; mielipiteenmuokkauksesta huolimatta monet japanilaissotilaat ja 
siviilit saattoivat valita kuoleman sijasta antautumisen. Toisaalta tilannetta ei voinut 
varmuudella tuntea; taistelukokemuksista tiedettiin, että japanilaiset oli koulittu 
valmiuteen kuolla kunniallisesti tai auttaa aseveljeään surmaamaan itsensä antautumisen 
asemesta, mikäli tilanne vaikutti komentavan upseerin silmissä epätoivoiselta.193 

On kuitenkin mahdollista, että sodan loppuvaiheessa ei riittävän nopeasti ja sujuvasti 
irrottauduttu sodanaikaisesta viholliskuvasta. Esimerkiksi siitä, että miehitysjoukkoihin 
osallistuville tarjotut käsitykset japanilaisista eivät vastanneet rauhanajan ja suunnitellun 
reformityön vaatimuksia, käy pian Japanin antautumisen jälkeen ilmestynyt Japani-opas. 
Kesän 1945 aikana kirjoitettiin Yhdysvaltojen laivaston toimesta Guide to Japan -
opaskirja Japanin miehitystehtävään ja japanilaisten kohtaamiseen valmistautuville 
laivaston upseereille ja värväytyneille. Sen tarkoituksena oli ollut valmentaa vieraan 
kulttuurin kohtaamiseen ja esimerkiksi koulu-uudistustyöhön tulevia henkilöitä; opaskirja 
oli lokakuussa 1945 miehityshallinnon kouluosaston palvelukseen tulleen Mark Orrin 
papereiden joukossa. Myös Robert King Hall, koulu-uudistustyössä miehityksen 
alkupuolella mukana ollut, tunsi hyvin kirjan. Hänen mielestään sen olivat kirjoittaneet 
pätevät henkilöt, ja muutamaa sotilaallisista syistä mukaan laitettua kappaletta lukuun 
ottamatta teksti perustui kiihkottomiin tutkimuksiin ja nimekkäiden asiantuntijoiden 
teksteihin.194 On siis syytä epäillä, että kirja saattoi vaikuttaa myös koulu-uudistuksen 
toimeenpanijoiden näkemyksiin japanilaisista ja heihin kohdistuneista 
muuttamistarpeista. 
                                                           
193 OSS:n tutkimuksessa esimerkkinä käytettiin Marianin saarten ja Okinawan taisteluita kesältä 
1945, joissa japanilaissotilaat suurin joukoin hyppivät kallioilta suoraan mereen ja varmaan 
kuolemaan. Japan’s ”Secret” Weapon: Suicide. Current Intelligence Study Number 31. Office of 
Strategic Services, Research and Analysis Branch, 3301S, 20.7.1945. The Occupation of Japan Part 
II 4-D-11. Todellisuudessa, SUZUKIN tutkimuksen mukaan, Saipanin taistelussa mereen päätyi 
suuri joukko siviilejä, mitä edes OSS:n salaiseksi luokitellussa raportissa ei lausuttu julki. SUZUKI 
1991, 294-295. 
194 Hall 1949, 39. Kirjassaan Education for the New Japan Hall esitteli laajasti Guide to Japan -
opaskirjan näkemystä japanilaista, ja hän pohti japanilaisten kaksinaisluonnetta. Hall kuvaa 
japanilaista toisaalta rauhallisena ja käytännöllisenä, mutta myös hysteerisenä, julmana ja 
fanaattisena taistelukentillä. Vielä vuonna 1949 Hall kuvasi entisen vihollismaan kansalaista 
yksioikoisesti: ”He is cruel, repressed, frustrated, sentimental, blindly loyal, painstaking, artistic, 
formal, conservative. He is a child fumbling with the controls of a giant machine.” Hall 1949, 42. 
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Opaskirjan mukaan ennen sotaa amerikkalaisten käsitys japanilaisista oli kuva 
huvittavista, sinnikkäistä, jäljittelevistä ja kohteliaista pikkukavereista, joihin 
suhtauduttiin alentuvasti, mutta amerikkalaisten asenne japanilaisiin kuitenkin muuttui 
sodan aikana, kun uutiset sotavankien kohtelusta, sairaanhoitajien ja muiden naisten 
raiskauksista ja japanilaisten eläimellisestä julmuudesta heidän käsiinsä joutuneita 
valkoisia miehiä kohtaan tulivat julki. Kuva japanilaisista koomisina henkilöinä muuttui, 
ja tilalle astui ”veren tahrima peto, joka oli puoleksi ihminen ja puoleksi apina”195. He 
olivat keskenään samanlaisia, mikä johtui poliittisen johdon halusta riisua japanilaisista 
kaikki yksilöllisyyden ja vapaan ajattelun merkit, ja heillä oli kaksinaisolemus, joka piti 
tuntea, jotta anteeksiantamatonta käyttäytymistä voisi ymmärtää. Se, miten japanilaiset 
tulisivat suhtautumaan miehitykseen, oli arvoitus.196 

Japanilaisten sisäisen olemuksen kuvaus ei ollut omiaan tasoittamaan sodanaikaisia 
jännitteitä amerikkalaisten ja japanilaisten tulevasta kohtaamisesta. Opaskirjan mukaan 
japanilainen stressitilanteessa tuli pakokauhuiseksi tai hysteeriseksi. Koska japanilaisia ei 
kasvatettu itsenäiseen ajattelemiseen vaan tottelemiseen, tunsivat he itsensä koko ajan 
epävarmoiksi, ja he vihasivat yksinoloa. Heidän vastenmielisyytensä vastuunkantamiseen 
johtui kasvojen menettämisen pelosta. Amerikkalaisen joutuessa nöyryytetyksi 
julkisuudessa kokemus kesti vain hetken, mutta japanilainen vastaavan tilanteen 
koettuaan häpesi ja mökötti nurkassa kuin kärttyisä lapsi; mikäli häntä ei paijattu 
hyväntuuliseksi, hän saattoi päättää tehdä itsemurhan tai tappaa sen henkilön, joka 
aiheutti kasvojen menetyksen. Japanilaisilla ei ollut länsimaisia käsityksiä oikeasta ja 
väärästä eikä vapauskäsitteen sisällöstä, ja he olivat ahdistuneita ja hermostuneita. 
Opaskirjassa toistettiin sodanaikainen amerikkalaisnäkemys tyttöjen ja poikien 
kasvatuksen eroista ja japanin kielen vaikeudesta: tyttölapset jätettiin osattomiksi 
vanhempiensa rakkaudesta, koska se osoitettiin mieluummin poikalapsille, ja japanilaiset 
olivat epäsuoria kielivaikeuksien takia. Koko japanin kielen käyttökelpoisuus 
kommunikaation välineenä kyseenalaistettiin: kieltä ei oltu tarkoitettu tarkkaan 
puheeseen, ja edes kaksi japanilaista ei välttämättä päässyt yksimielisyyteen sanojen 
merkityksistä.197 

Guide to Japan -kirjan välittämä kuva japanilaisista oli räikeä ja ylenkatsova. 
Miehitykseen osallistuvia valmennettiin vetoamalla amerikkalaisten henkiseen 
ylemmyyteen suhteessa japanilaisten alkeellisuuteen ja lapsellisuuteen, ja 
uudelleenkouluttamista perusteltiin japanilaisten arvomaailman kyseenalaisuudella, 
kummallisuudella ja alkeellisuudella. 

Mahdollisesta yksioikoisesta käsityksestä japanilaisista John Montgomery, 
Montereyssa koulutuksen saanut ja Japanissa marraskuusta 1945 heinäkuuhun 1946 
palvellut hallintoupseeri, myönsi, että amerikkalaiset pitivät lähtökohtanaan japanilaisten 
sotaisuutta. Lisäksi japanilaisten otaksuttiin olevan epäluotettavia, epädemokraattisia ja 

                                                           
195 Guide to Japan. CINCPAC CINCPOA Bulletin No. 209-45, 1.9.1945, s. 40. Educational Reform 
in Japan Part II 1-I-126. 
196 Guide to Japan. CINCPAC CINCPOA Bulletin No. 209-45, 1.9.1945, s. 1, 40-41, 57. 
Educational Reform in Japan Part II 1-I-126. 
197 Guide to Japan. CINCPAC CINCPAO Bulletin No. 206-45, 1.9.1945, s. 42-51, 54-57. 
Educational Reform in Japan Part II 1-I-126. 
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epäfilosofisia, ja että he eivät olleet kulttuurisesti luomiskykyisiä.198 WRAYN 
haastattelussa – vuosikymmeniä miehitysajan jälkeen – Robert King Hall kertoi, että 
Japaniin mennessään hän tietoisesti muutti suhtautumistaan japanilaisiin199, mikä 
tarkoittanee yleisemmälläkin tasolla ainakin sitä, että amerikkalaisten asenteissa oli 
selittelemisen varaa. DOWER onkin muistuttanut, että sodan aikana sekä välittömästi 
Japanin antautumisen jälkeen julkaistua materiaalia, kuten esimerkiksi sotaministeriön 
tuottamaa Know Your Enemy – Japan -elokuvaa, ei voida pitää lupaavana materiaalina 
silmällä pitäen politiikkaa, joka muuttui apinamiehen tappamistavoitteesta hänen 
demokratisoimisekseen. DOWERIN mielestä japanilaisten lisäksi uudelleenkoulutus piti 
ulottaa koskemaan myös amerikkalaisia. Sodanaikaisia stereotypioita pyrittiin 
korjaamaan muun muassa Kalifornian Civil Affairs Staging Area -kursseilla.200 

Japanissa amerikkalaisten toteuttamaa toisen maailmansodan jälkeistä 
koulujärjestelmän uudistamista on käytännöllistä lähteä tarkastelemaan sodanaikaisista 
näkemyksistä ja suunnitelmista käsin. Aiempi koulujärjestelmän uudistamistyöstä tehty 
tutkimus ei ole riittävän perusteellisesti huomioinut elokuuta 1945 edeltäviä 
amerikkalaisnäkemyksiä vihollismaansa koulujärjestelmästä ja sen muuttamistarpeesta. 
NISHI käsitteli alustavista koulu-uudistussuunnitelmista vain kesällä 1945 Robert King 
Hallin kirjoittamaa kirjoitusuudistussuositusta, jonka hän näki pohjustavan 
miehityskauden koulu-uudistusta koulutuslähetystön vierailun ja sen raportin kautta201. 
BEAUCHAMP tunsi sota-aikaisen suunnittelutyön asiakirjoja, mutta hän ei ole 
kuitenkaan pitänyt niitä sodanjälkeisen reformin perustana202. TSUCHIMOCHI on 
tutustunut sota-ajan suunnitelmiin, sillä hän on ollut mukana julkaisemassa miehitysajan 
lähdekokoelmaa 1990-luvulla. Tutkimuksessaan amerikkalaisesta koulutuslähetystöstä 
hän ei kuitenkaan ollut tarkastellut uudistusvaatimuksia suunnitelmien valossa203. WRAY 
ei ole tutustunut sodanaikaiseen suunnitteluun, ja hän on pitänyt koulu-uudistustyötä 
pääosin Tokiossa valmisteltuna ja toteutettuna politiikkana204. MAYO ei lukeudu 
suoranaisesti Japanin koulu-uudistuksen tutkijoiden joukkoon, mutta hän on tutkinut 
amerikkalaisten sodanaikaista miehityssuunnittelua sekä koulu-uudistuksen ja 
radiotoiminnan suunnittelua osana valmistautumista japanilaisen yhteiskunnan 
muuttamiseen205. MAYON tutkimuksen heikkous piilee näkemyksessä, että vihollismaan 
koulu-uudistuksessa olisi ollut kyse vain sodanjälkeisen aggressiivisen militarismin ja 
natsismin kitkemisestä niin Euroopassa kuin Japanissakin. Myöskään hän ei ole vertaillut 
uudistuspolitiikan toimeenpanoa ja sodanaikaista suunnittelutyötä. THAKURIN 
väitöskirjatyö Japanin oppikirjauudistuksen merkityksestä edustaa toistaiseksi parasta 
yritystä ottaa esille sodanaikaisen suunnittelutyön vaikutukset sodanjälkeiseen koulu-

                                                           
198 Montgomery 1949, 4. 
199 Hall kertoi WRAYLLE nauhoittamattomassa haastattelussa huhtikuun 29. päivänä 1981: ”When 
I went to Japan I put my hatred behind me.” WRAY 1997, 116. 
200 DOWER 2000, 213-214. 
201 NISHI 1982, 199-201. 
202 Esim. BEAUCHAMP 1994, 5. 
203 TSUCHIMOCHI 1993. 
204 WRAY 1996. 
205 MAYO 1982; MAYO 1984; MAYO 1988. 
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uudistukseen206. Valitettavasti hän ei ole täysin onnistunut osoittamaan, että sodanaikana 
karttuneet näkemykset ja tuolloin tehty suunnittelutyö oli ollut oppikirjauudistuksen ja 
ennen kaikkea koulu-uudistuksen perusta. Hänen työnsä ohjaajan Marlene Mayon 
ajatukset ja tutkimustulokset ovat ajautuneet suunnittelutyötä käsitelleeseen lukuun. 
Otaksuttavasti faktoja ei ole ensisijaisesti etsitty lähteistä ja arkistokokoelmista, sillä 
dokumentit vaikuttavat irrallisilta207. 

Kiinnostuksessa vihollismaan kouluoloja kohtaan on ollut kyse laajemmasta 
yrityksestä kontrolloida sosiaalistavaa instituutiota. Amerikkalaiset tunsivat sodan aikana 
japanilaisten pyrkimykset japanilaistaa sen valtaamien alueiden yhteiskuntajärjestystä, ja 
yhtenä tehokkaana välineenä oli pidetty paikallisia koulujärjestelmiä. Japanilaiset olivat 
hyvin perillä koulujärjestelmän merkityksestä modernisoituvassa ja teollistuvassa 
yhteiskunnassa, koska he olivat tietoisesti ja valikoiden omaksuneet vaikutteita 
länsimaisista koulujärjestelmistä Meiji-restauraation yhteydessä. Toisaalta 
amerikkalaisilla oli aikaisempia kokemuksia Aasiasta ja koulujärjestelmän osuudesta 
kolonialistisessa politiikassa Filippiineillä, jossa koulutoimen kehitystyö oli ollut 
jatkumoa espanjalaisten munkkiveljien aloittamalle työlle; espanjan kieli oli korvattu 
englannilla, ja lasten kannustaminen koulunkäyntiin oli jäänyt lapsenkenkiin208. 

Japanin koulu-uudistusta ei tule tarkastella pelkästään irrallisena elokuun 1945 
jälkeisenä historiallisena tapahtumana, vaan osana Yhdysvaltojen ja Japanin kulttuurien 
kohtaamisen sekä länsimaisen ja aasialaisen valtion poliittisen ja kulttuurisen 
yhteentörmäyksen historiaa. Voimat oli mitattu sodassa, ja Yhdysvallat oli selviytynyt 
voittajana liittolaistensa kanssa ensiksi Euroopan rintamalla ja loppukesästä 1945 
Tyynenmeren sotanäyttämöllä. Amerikkalaisten ja japanilaisten kohtaaminen sodan 
jälkeen ei tapahtunut keskinäisen tasa-arvon ilmapiirissä, vaan kyseessä oli voittajan ja 
kukistetun suhde. Lisäksi kohtaamista kuormittivat sodan aikana ylläpidetyt 
viholliskuvat, joiden valossa vihollinen oli näytetty alempiarvoisena. On myös syytä 
epäillä, että amerikkalaisten ja japanilaisten käsityksissä toisistaan jo ennen toisen 
maailmansodan puhkeamista ei pidetty yllä ajatuksia keskinäisestä tasa-arvoisuudesta. 

Japanin koulujärjestelmän sodanaikaisessa tutkimuksessa Yhdysvalloissa oli alun 
perin kyse vihollisen tuntemisesta sodan voittamiseksi ja kyseisen järjestelmän 
hyväksikäyttämismahdollisuuksien kartoittamisesta vihollisen taistelutahdon 
nujertamiseksi psykologisessa sodankäynnissä. Amerikkalaiskiinnostus japanilaiseen 
koulujärjestelmään ei kuitenkaan käynnistynyt vasta Pearl Harborin tapahtumien jälkeen, 
vaan jo aiemmin aihe saanut osakseen akateemista mielenkiintoa. Esimerkkeinä tästä 
toiminnasta ovat Keenleysiden ja Thomasin teos Japanin koulujärjestelmän historiasta, 
sekä Hugh Bortonin kirja Japan since 1931, jonka Institute of Pacific Relations -järjestö 
                                                           
206 THAKUR 1990. 
207 Kaiken kaikkiaan THAKURIN väitöskirjan kolmas luku, jossa hän on käsitellyt Yhdysvaltojen 
sodanaikaista valmistautumista koulujärjestelmään kohdistettaviin muutoksiin, vaikuttaa 
päälleliimatulta. Luvussa käsitellään koko joukko keskeistä asiakirjoja, mutta monet niistä ovat 
lähdeviitteissä ilman arkistoyhteyttä tai syntyajankohtaa, esimerkiksi ”Potsdam Declaration”, 
”SWNCC 150/4/A” tai ”R&A/OSS1330, ”Japanese Administration: Department of Education.””, 
mistä jää vaikutelma, että dokumentit on annettu työn tekijälle käteen varsinaisten miehitysaikaa ja 
oppikirjauudistusta käsitelleiden lukujen täydennykseksi. THAKUR 1990, 119, 121. 
208 TSURUMI 1977, 47, 224-226. 
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oli julkaissut vuonna 1940. Keskinäisten sotatoimien puhkeaminen kuitenkin merkitsi 
uudentyyppisen kiinnostuksen heräämistä. Sodan puhkeamisen jälkeen Yhdysvalloissa 
yhä selvemmin nähtiin, että Japanissa koulujärjestelmällä oli muovattu isänmaallista 
kansallistunnetta pelottavan tehokkaasti. Amerikkalaisille muotoutui koulujärjestelmän 
tutkimisen kautta näkemys siitä, miten japanilainen ajattelee sekä käsitykset siitä, miten 
hän todennäköisesti käyttäytyy. Koulujärjestelmä oli kuitenkin todettu vaikeaksi palaksi 
psykologiselle sodankäynnille, ja järjestelmään vaikuttamista pidettiin vaikeana. Ainoana 
käytännöllisenä linkkinä koulujen opetukseen koskettamiseen olivat opettajat, mutta 
mahdollisuudet heidän opetuksensa sisältöön vaikuttamiseen eivät olleet näyttäneet 
lupaavilta. 

Kun amerikkalaisten näkemyksiin koulutuksen yleisestä merkityksestä liitettiin 
Japanin koulujärjestelmään kohdistuneen tutkimustyön kuva opetusministeriön 
toimialasta, amerikkalaisille selvisi, miten vahva informaation välittämisen ja 
mielipiteisiin vaikuttamisen väline opetusministeriön johtama koulujärjestelmä oli, ja sen 
hyväksikäyttämistä Japanin kukistamisessa ja taisteluissa pääsaarista alettiin valmistella. 
Koska opetusministeriö oli vahvasti keskusjohtoinen, ja sen määräysvalta ja kontrolli 
kansalaisten sosiaalistamiseen sekä kansallisten käsitysten ja maailmankuvan 
muodostumiseen ulottuivat koko valtakunnan syrjäisimpäänkin kolkkaan, olivat lähes 
kaikki japanilaiset tavoitettavissa opetusministeriön toiminnan kautta. Viimeisen 
sotakesän aikana koulujärjestelmää alettiin korostetusti tarkastella japanilaisten 
uudelleenkasvattamisen ja keisarillisen yhteiskunnan demokratisoimisen välineenä. 
Sodanaikaisen käsityksen mukaan koulujärjestelmä olisi tärkeä linkki siinä ohjelmassa, 
jolla sotilaallisesti aggressiivisen äärinationalistisen maan kansalaiset muokattaisiin 
rauhantahtoisiksi. Ohjelman perimmäisenä tarkoituksena oli varmistaa, että japanilaiset 
eivät nousisi uhmaamaan amerikkalaisten intressejä Tyynenmeren valtapiirissä. 
Amerikkalaisten luottamus japanilaisten mielen muokattavuuteen oli vahva. Japanin 
tehokas koulujärjestelmä nähtiin poliittisten tarkoitusperien kautta ja viime kädessä 
poliittisen hyväksikäytön välineeksi. Toisaalta sodan aikana ylläpidetty käsitys, joka tosin 
oli tarkoitusperäisesti luotu viholliskuva, saattoi vahvistaa laskelmia japanilaisten 
ajattelun muokattavuuden onnistumisesta. Missään vaiheessa tutkimus- ja suunnittelutyön 
kuluessa eivät päällimmäisinä olleet hyväntekeväisyysajatukset, eli vihollisen 
koulujärjestelmää ei tarkasteltu uudistustarkoituksissa sen kasvatustieteellisten ansioiden 
tai puutteiden valossa, vaikkakin reformeja alettiin perustella jopa pedagogisiin syihin 
nojautuen. 

Jotta koulujärjestelmän uudistukset eivät jäisi vain miehityksenaikaisiksi, tai muutoin 
väliaikaisiksi, täytyi amerikkalaisten saada japanilaisten hyväksyntä ja tuki muutoksille, 
ja tämä ennakoitiin sota-aikana vaikeaksi. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että 
amerikkalaisten Japanin koulujärjestelmään tuomien ajattelumuutoksiin tähtäävien 
piirteiden täytyi näyttäytyä kiinnostavilta ja siten hyväksyttäviltä kulttuurielementeiltä. 
Yhdysvaltojen miehityspolitiikan tavoitteena oli tehdä japanilaisista ystäviä tai ainakin 
estää japanilaisten ajautuminen sodan jälkeen amerikkalaisten päämääriin ja arvoihin 
epäystävällisesti suhtautuvien leiriin. Koska sotilaallisiin pakkokeinoihin ei haluttu 
turvautua, tarkoitusta varten tähdättiin sosiaalistamismekanismin muuttamiseen. Tämä 
puolestaan edellytti amerikkalaisten päämääriin myötämielisesti suhtautuvien 
japanilaisten löytymistä. Vain yhtä päivää ennen Yhdysvaltojen ja Japanin välisten 
sotatoimien päättymistä valmistui tiedusteluraportti japanilaisista kasvatustieteilijöistä. 
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Lähtökohdat kasvatustieteilijöiden ja opettajien tuntemiseen ja heidän 
yhteistyökykyisyytensä arvioimiseen eivät olleet hyvät, sillä amerikkalaiset tiesivät vain 
vaatimattomin henkilötiedoin vuonna 1937 Tokiossa järjestettyyn kasvatustieteilijöiden 
biennaaliin osallistuneiden nimet209. 

Sodan aikana oli laadittu yksityiskohtaiset suunnitelmat Japanin koulujärjestelmän 
uudistamiseksi. Suunnitelmien tekemistä oli pidetty tärkeänä, sillä koulujärjestelmään 
puuttuminen oli suunniteltu ajoitettavaksi välittömästi maihinnousun jälkeen. Japanin 
kukistuttua ilman pääsaarista käytäviä maataisteluita koulu-uudistukseen lähdettiin 
uudessa tilanteessa. Miehityksen käynnistymisen jälkeen uudistuksiin ryhdyttiin sodan 
aikana laadittujen toimintasuunnitelmien avulla. Tehtävä ei ollut helppo, mutta koska sen 
suurimmat vaikeudet oli ennakoitu jo ennen tehtävään ryhtymistä, sujui koulu-
uudistustyö ripeällä aikataululla. Suurin vaikeus oli saavuttaa japanilaisten kannatus 
koulu-uudistuspolitiikalle. Kun amerikkalaiset olivat löytäneet välineet japanilaisten 
valjastamiseen työhön, saattoivat he seurata ja ohjata taustalla vuoden 1947 koululakien 
kirjoittamista. 

                                                           
209 Kasvatustieteilijöiden luettelo on 225-sivuinen, ja kullakin sivulla esiteltiin keskimäärin 
neljäntoista henkilön henkilötiedot. Osasta kasvatustieteilijöistä amerikkalaistiedustelun käytössä 
oli myös valokuva. Educators in Japan (1937). Prepared by District Intelligence Office, Fourteenth 
Naval District, 14.8.1945. CIE(B)-02918-02921. 



4  Koulu-uudistuksen hidas käynnistyminen Japanin 
elokuisen antautumisen jälkeen 

4.1  Ylipäällikön väljät toimintaohjeet 

Elokuun 6. päivänä 1945 amerikkalaiset pudottivat atomipommin Hiroshimaan ja kolme 
päivää myöhemmin Nagasakiin saattaakseen sodan pikaisemmin päätökseen ja 
jouduttaakseen Japanin antautumista. Uutta asetta oli koeluonteisesti testattu jo 
heinäkuussa Potsdamin kokouksen aikaan1, mutta aseen tehosta saatiin ensikäytön 
jälkeen varmuus; pommien aiheuttama sekä inhimillinen että aineellinen tuho oli 
ennennäkemätön. Nagasakin pommin pudotuksen jälkeen OWI käynnisti 
pelottelukampanjan määräämällä japanilaiskaupungit evakuoitaviksi2. Elokuun 9. päivänä 
myös Neuvostoliitto liittyi sotaan Japania vastaan aloittaen laajan hyökkäyksen 
Mantšuriaan. Seuraavana päivänä Japanin hallitus ja keisari ilmoittivat hyväksyvänsä 
Potsdamin julistuksen, mikäli keisarin valtaoikeuksiin ei puututtaisi. Yhdysvalloissa 
varaumaa ei kuitenkaan hyväksytty,3 ja elokuun 14. päivänä Japanin hallitus Shōwa-
keisarin johdolla päätti suostua liittoutuneiden esittämiin antautumisvaatimuksiin. 
Seuraavana päivänä keisari kertoi kansalleen koko maahan lähetetyssä radiopuheessa 
Japanin hallituksen ilmoittavan Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, Kiinan ja Neuvostoliiton 
hallituksille, että keisarikunta hyväksyy antautumisehdot. 

Antautumispuheessaan keisari pahoitteli sotatilanteen kehittyneen Japanille 
epäedulliseen suuntaan ja vihollisen ottaneen käyttöön uuden, hirvittävän aseen, joka 
julisti kuolemaa monille viattomille. Itä-Aasian liittolaiskansoille, jotka olivat 
yhteistyössä toimineet keisarikunnan kanssa Itä-Aasian vapauttamisen puolesta, keisari 
osoitti syvän katumuksensa. Keisari vetosi kansaan, jotta se säilyttäisi yhtenäisyytensä. 

                                                           
1 Borton 1967, 26. Myös SCHALLER 1985, 14-16; NISHI 1982, 30. 
2 HELLEGERS 2002, 137. 
3 Borton 1967, 26. 
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Puheesta välittyi käsitys, että pyhällä maaperällä olevan keisarillisen valtion rakennetta 
antautuminen ei ollut horjuttanut.4 

Keisarin ennalta nauhoitetun radiopuheen äänentoisto oli laadultaan huono, ja hänen 
käyttämänsä kieli erosi kansalaisten puhekielestä. Suurin osa japanilaisista ei ymmärtänyt 
puheen sisältöä, ja se kuulosti enemmänkin rituaaliselta sodan lopettamiselta kuin 
tiedotukselta kansalle. Se, oliko Japani hävinnyt vai voittanut sodan, ei tullut 
yksiselitteisesti ymmärretyksi.5 KITAHARAN mukaan erityisesti maaseudun asukkaat 
eivät ymmärtäneet Japanin antautuneen, sillä huolimatta kaupunkeihin suunnatuista 
ilmahyökkäyksistä, tiedotusvälineet olivat pitäneet yllä käsitystä keisarikunnan tulevasta 
voitosta.6 Tuskin maalaisia voidaan epäillä tietämättömiksi sillä perusteella, että 
maaseutua ei pommitettu. Kaupunkilaiset olivat paremmin ajan tasalla, sillä OWI oli 
pudottanut tilanteesta informoivia lentolehtisiä suurimpiin kaupunkeihin. OWI:n 
painokoneet Saipanin saarella painoivat tiedotteita miljoonan kappaleen päivävauhdilla.7 

Hyväksymällä Potsdamin julistuksen japanilaiset olivat hyväksyneet sekä rauhan että 
liittoutuneiden sotilaallisen miehityksen. Ensimmäisen kerran pitkän historiansa aikana 
japanilaiset oli sotilaallisesti lyöty, ja sodan aikana tietoisesti ylläpidetyt myytit 
rodullisesta ja kansallisesta paremmuudesta joutuivat koetukselle. Antautumistilanne oli 
myös strategisesti epätavallinen, sillä Japanin saarista vain Okinawa oli liittoutuneiden 
hallussa sotatoimien lakattua. 

Japani oli nopeasti käynyt läpi suunnattoman muutoksen pienestä eristäytyneestä 
feodaaliyhteiskunnasta teollistuneeksi suurvallaksi, joka oli lähtenyt seuraamaan 
länsimaalaisten imperialististen valtioiden esikuvaa markkinoidensa laajentamiseksi ja 
teollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden edullisen saannin varmistamiseksi. 
Antautumisen jälkeen se oli fyysisesti raunioina ja henkisesti kuritettuna. 

Vuosien 1937–1945 välisenä aikana 1 740 955 japanilaissotilasta oli saanut surmansa, 
ja heistä 485 717 oli kuollut taisteluissa amerikkalaisia vastaan John DOWERIN 
tutkimien japanilaislähteiden mukaan. Hän on luottanut arvioihin, että vain kolmannes 
kuolleista sotilaista oli kaatunut taisteluissa; loput menehtyivät sairauksiin tai nälkään. 
Suurin osa pääsaarilla menehtyneistä siviileistä kuoli maaliskuun 1945 jälkeen, jolloin 
amerikkalaiset aloittivat pommitukset palopommeilla. Kun mukaan lasketaan siviiliuhrit 
Okinawalla, Saipanilla sekä Neuvostoliitossa sotavankeina ja Mantšuriassa menehtyneet, 
saadaan kuolleiden yhteenlasketuksi määräksi yhteensä lähes kaksi miljoonaa 
seitsemänsataatuhatta japanilaista. Yhteensä 66 kaupunkia, eli 40 % kaupunkialasta, oli 
tuhottu pommituksin, ja tehokkaimmin pommitetun Tokion asuntokannasta noin kaksi 
kolmasosaa oli hävitetty. Väestöstä 30 % oli sodan jäljiltä kodittomia.8 Japanilaiset eivät 
päässeet sodasta helpolla, vaikka suurin osa taisteluista käytiinkin Japanin ulkopuolella. 
Millainen käsitys amerikkalaisilla oli sodan päättymisen vaikutuksista japanilaisiin, ja 
                                                           
4 Imperial Rescript on Surrender 1945. Appendix 9. Occupation of Japan. Policy and Progress 
1969. 
5 MOLASKY 1999, 7; KITAHARA 1989, 78-79; DOWER 2000, 34-36. 
6 KITAHARA 1989, 78-79. 
7 Leaflets dropped by OWI concerning Japanese Surrender. Memorandum for the President. J. F. B. 
(James F. Byrnes), Secretary of State, 13.8.1945. The Occupation of Japan Part II 1-A-17. 
8 DOWER 1993, 297-298; DOWER 1995, 121; DOWER 2000, 45-46. Myös ALLINSON 1997, 
46-47; TAKAMAE 2002, 26. 



 

 

126

 

miten japanilaiset vastaanottivat kukistumisen ja antautumisen? Millaiseen tilanteeseen 
uudelleenkasvatusajatuksia tuotiin? 

Ensimmäiseksi japanilaisiin iski shokki ja epäusko. OSS:n raportin mukaan 
amerikkalaisten ei kannattanut odottaa, että japanilaiset tuntisivat syyllisyyttä, sillä 
sotapropagandasta johtuen he eivät tunteneet tosiasioita sodan kulusta puhumattakaan 
japanilaisten tekemistä hirmuteoista Aasiassa.9 Japanilaiset olivat osoittaneet 
sodankäynnissään sinnikkyyttä, ja amerikkalaiset sotilasviranomaiset ja miehityksen 
suunnittelijat olivat valmistautuneet siihen, että Japanin maaperällä tullaan kohtaamaan 
jopa äärimmäistä vastarintaa10. Toisaalta japanilaisten kaksoisolemusta raakoina petoina 
ja lauhkeina lampaina oli pohdittu sodan loppuvaiheessa11, ja OSS:n esittämän käsityksen 
mukaan japanilaisten taholta oli odotettavissa mitä vain äärimmäisen apatian ja fyysisen 
liikkumattomuuden ja täysin mihin tahansa kohdistuvan kontrolloimattoman väkivallan 
väliltä. Raportissa tarkennettiin, että usein todettu tosiasia oli japanilaisten epänormaali 
tapa ilmaista epävarmuutta. Antautumispuheen jälkeen Japanissa oli havaittu epävakaita 
reaktioita, kuten esimerkiksi itsemurhia ja villejä huhuja, ja tiedotusvälineiden 
välityksellä japanilaisviranomaiset yrittivät pitää epäjärjestyksen mahdollisimman 
pienenä.12 KITAHARAN tutkimuksen mukaan japanilaisten järkytystä ja epäuskoa 
seurasivat suru, häpeä ja suuttumus. Tunnekuohun perässä tulivat fyysiset oireet eli 
kyyneleet, unettomuus, kireys, väsymys ja ruokahalun puute.13 BENOIT on todennut, että 
japanilaisten sotapropaganda oli valmistanut japanilaisia amerikkalaisten miehittäjien 
hirmutekoihin, minkä takia kadut olivat tyhjiä, kaupat olivat suljettuina, ja ihmiset olivat 
piilottaneet arvoesineensä ja lapsensa14. Amerikkalaisilla oli sodan ajalta periytynyt 
käsitys japanilaisten yllättävyydestä, ja miehitykseen valmistautuvien joukkojen 
turvallisuus aiheutti amerikkalaisviranomaisille huolta. Bortonin mukaan miehityksen 
pystyttämistä helpotti se, että keisari itse oli määrännyt käskyjen vastaanottamiseen 
tottuneen kansansa tottelemaan uutta auktoriteettia15. DOWER on tutkimuksessaan 
todennut, että vain muutama sata japanilaista, joista suuri osa oli upseeristoa, päätyi 
itsemurhaan keisarin ilmoitettua maan antautumisesta.16 

                                                           
9 Japanese Reaction to Surrender. Office of Strategic Services, Research and Analysis Branch, 
24.8.1945. OSS/SDIRR mfr. 2, d. 1, s. 1. 
10 Esim. Japan’s “Secret” Weapon: Suicide. Current Intelligence Study Number 31. Office of 
Strategic Services, Research and Analysis Branch, 3301S, 20.7.1945. The Occupation of Japan Part 
II 4-D-11. 
11 Guide to Japan. CINCPAC CINCPOA Bulletin No. 209-45, 1.9.1945, s. 40. Educational Reform 
in Japan Part II 1-I-126. Vaikka Guide to Japan ilmestyi vasta syyskuun 1. päivänä, oli sen 
ilmestymistä edeltänyt sota-aikainen keskustelu japanilaisten kaksinaisluonnosta.  
12 Japanese Reaction to the Surrender. Office of Strategic Services, Research and Analysis Branch, 
24.8.1945. OSS/SDIRR mfr.2, d. 1, s.1. 
13 KITAHARA 1989, 79. 
14 BENOIT 1958, 71-72. Myös IOKIBE 1990, 95. 
15 Borton 1970, 460-461. Myös PASSIN 1990, 115. 
16 Japanilaisitsemurhien luku oli lähes sama kuin itsemurhaan päätyneiden natsiupseereiden määrä 
antautuneessa Saksassa, vaikka saksalaisuuteen ei liitettykään patrioottista itsemurhakulttia. 
DOWER 2000, 38-39. 
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Ensimmäiset amerikkalaissotilaat, sataviisikymmentä viestijoukkojen miestä, 
laskeutuivat aamulla elokuun 28. päivänä 1945 Atsugin kentälle. Elokuuhun 1945 
mennessä yli kaksituhatta armeijan ja laivaston upseeria oli koulutettu Japanin 
miehityshallintotehtäviä varten, ja näistä yli puolet odotti komennusta Montereyssa 
Kaliforniassa. Odotusaikana jatkettiin taisteluharjoituksia, joita oli vuoden 1945 aikana 
tiivistetysti painotettu opetusohjelmassa maihinnousua silmälläpitäen17, ja annettiin 
opetusta aseista, kemiallisesta sodankäynnistä ja kaasunaamareista sekä 
kenttähygieniasta. John Montgomery, joka itsekin harjoitteli Montereyssa ja siirtyi 
Japaniin marraskuussa 1946, kirjoitti, että huolimatta Japanin antautumisesta harjoittelua 
ei muutettu, ja monet upseerit kokivat taisteluharjoitukset turhauttavina ja 
epämiellyttävinä18. Miehitysjoukkoja saapui jatkuvasti lisää, ja yhteenotoilta vältyttiin, 
vaikka kolme tai neljä miljoonaa japanilaissotilasta oli vielä aseissa19. Toisaalta on 
tunnustettava, että japanilaisen siviiliväestön ja amerikkalaisjoukkojen rinnakkainelo ei 
sujunut täysin ongelmattomasti miehityksen alkuvaiheessa, kuten KOSHIRO, DOWER ja 
TAKAMAE ovat tutkimuksissaan osoittaneet.20 

Liittoutuneiden miehityksen ylipäälliköksi (Supreme Commander for the Allied 
Powers eli SCAP) nimitetty Yhdysvaltojen Tyynenmeren joukkojen komentaja kenraali 
Douglas MacArthur saapui Japaniin elokuun 30. päivänä 1945. Edeltävänä päivänä hän 
oli saanut ennakkokappaleen21 SWNCC:n laatimasta Initial Post-Surrender Policy for 
Japan -asiakirjasta, jossa esitettiin miehityspolitiikan tavoitteet ja määriteltiin 
liittoutuneiden toimivalta Japanissa. Elokuun 30. päivä SWNCC:n Kaukoidän alakomitea 
käsitteli miehityksen tavoitteita ja kannatti asiakirjan sisällön esittämistä presidentille, 
joka hyväksyisi sen direktiiviksi. Myöskään esikuntapäälliköiden neuvosto ei ollut 
löytänyt mitään sotilaallisesta näkökulmasta huomautettavaa direktiiviluonnoksesta22. 

Edwin REISCHAUER on kirjoittanut, että United States Post-Surrender Policy -
dokumentti perustui ajatukselle, että Japani uudistettaisiin yhtenäisen maailman 
jäseneksi23. Hänen mukaansa Japanin-politiikan periaatteena oli katsomus, että kosto 
lietsoisi vain vihaa ja levottomuutta.24 Kuitenkin Yhdysvaltojen etujen korostaminen oli 
                                                           
17 Trainor 1983, 11. 
18 Montgomery 1949, 8. 
19 PERRY 1980, 1-2, 46; SACKTON 1984, 7. 
20 KOSHIRO 1999; DOWER 2000; TAKAMAE 2002. 
21 Miten hyvin kenraali MacArthur oli ennakolta perillä saamastaan tehtävästä? MacArthurtin 
täytyi tuntea Initial Post-Surrender Policy for Japan -asiakirjan sisältö jo ennalta. On helppoa olla 
samaa mieltä kuin Marlene MAYO, joka pitää todennäköisenä, että MacArthur oli nähnyt 
dokumentin ja sen varhaisemmat versiot jo aiemminkin. MAYO 1982, 66. Yleisesikunnan 
päällikkönä päämajassa palvelleen Frank SACKTONIN mukaan kenraali MacArthur tiesi jo ennen 
tuloaan Japaniin, ja paljon ennen kuin hän sai yhtään direktiiviä, mitä piti tehdä. SACKTON 1982, 
2. 
22 Basic Initial Post-Surrender Directive to Supreme Commander for the Allied Powers for the 
Occupation and Control of Japan. Memorandum for the Secretary, State-War-Navy Coordinating 
Committee. State-War-Navy Coordinating Subcommittee for the Far East, 30.8.1945. The 
Occupation of Japan Part II 2-A-409. 
23 REISCHAUER 1970b, 40. 
24 REISCHAUER 1964, 204-205. 
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asiakirjassa etusijalla. Post-Surrender Policy -asiakirjan mukaan Yhdysvaltojen 
päämääränä oli varmistaa, että Japani ei enää muodostaisi uhkaa Yhdysvalloille tai 
maailman rauhalle ja turvallisuudelle, ja että Japaniin muodostettaisiin muiden valtioiden 
oikeuksia kunnioittava ja Yhdysvaltojen päämääriä tukeva hallinto. Antautumisehtojen 
toimeenpanoa varten Japani miehitettäisiin niiden valtioiden toimesta, jotka olivat 
kantaneet johtavan vastuun sodassa. Neuvotteluilla ja neuvoa-antavan laitoksen 
perustamisella pyrittiin asiakirjan mukaan siihen, että miehityspolitiikka täyttäisi 
ensisijaisten liittoutuneiden valtioiden vaatimukset; mikäli erimielisyyksiä ilmaantuisi 
liittoutuneiden kesken, Yhdysvaltojen kanta ratkaisisi. Japanin keisari ja hallitus 
määriteltiin ylipäällikön alaisiksi, ja ylipäällikkö käyttäisi valtaansa Japanin 
hallintokoneiston ja virastojen kautta. Mikäli keisarin ja japanilaisviranomaisten toiminta 
ei tyydyttäisi ylipäällikköä, voisi hän käyttää valtaansa suoraan tai puuttua 
hallintokoneiston toimintaan.25 Asiakirjan valmisteluvaiheessa, ennen kun 
rauhantunnustelut olivat lupaavasti edistyneet, sen muoto oli ollut jyrkempi. Ylipäällikön 
ehdoton oikeus käyttää valtaansa oli määritelty japanilaisten toiminnan haluttomuuden tai 
kykenemättömyyden kautta. Myöskään muiden liittoutuneiden osuudesta miehitykseen ei 
ollut mainintaa.26 Kun vielä syyskuun alussa SWNCC:ssa asiakirjan sisältöä 
tarkennettiin, määriteltiin tarkemmin, että ylipäällikkö ei käyttänyt valtaansa viedäkseen 
läpi Yhdysvaltojen politiikkaa, vaikka kansalaisten levottomuuden uhalla, vaan hän johti 
Japanin miehityksen ja valvonnan politiikkaa.27 Tarkoituksena oli korostaa, että Japanin 
miehitys oli liittoutuneiden politiikkaa, jonka päämääränä oli saattaa entinen vihollinen 
rauhaan mahdollisimman vähäisellä voimankäytöllä. 

Sotilasoperaation tärkein tehtävä Japanissa oli Post-Surrender Policy -asiakirjan 
mukaan keisarikunnan aseistariisuminen ja demilitarisoiminen. Japanilla ei saanut olla 
armeijaa, laivastoa, ilmavoimia, salaista poliisia eikä siviili-ilmailua. Kesäkuusta, jolloin 
SWNCC oli lyönyt lukkoon Japanin antautumisen jälkeisen miehityspolitiikan perusteet, 
käytännön toimenpiteiden osalta asiakirjan sisältö oli tarkentunut. Militarismin ja 
äärinationalismin innokkaimmat edustajat piti poistaa julkisista tehtävistään, ja heidän 
johtajansa piti pidättää. Koulujärjestelmään demilitarisoimistehtävä kohdistui siten, että 
militarismi ja äärinationalismi, sekä oppeina että käytäntöön sovellettuina, ja 
puolisotilaalliset harjoitukset piti poistaa. Työnjohdollisista ja opetustehtävistä täytyi 
irtisanoa äskettäin palvelleet armeijan ja laivaston upseerit sekä muut militarismin ja 
äärinationalismin edustajat28. Asiakirjan valmistelun yhteydessä elokuun alkupuolella 
                                                           
25 U. S. Initial Post-Surrender Policy for Japan. Politico-Military Problems in the Far East: United 
States Initial Post-Defeat Policy Relating to Japan. SWNCC 150/3, 22.8.1945. The Occupation of 
Japan Part II 2-A-408. 
26 United States Initial Post-Defeat Policy Relating to Japan. Politico-Military Problems in the Far 
East: United States Initial Post-Defeat Policy Relating to Japan. SWNCC 150/2, 12.8.1945. The 
Occupation of Japan Part II 2-A-407. 
27 U. S. Initial Post-Surrender Policy for Japan. Politico-Military Problems in the Far East: United 
States Initial Post-Defeat Policy Relating to Japan. SWNCC 150/4, 6.9.1945. The Occupation of 
Japan Part II 2-A-413. 
28 U. S. Initial Post-Surrender Policy for Japan. Politico-Military Problems in the Far East: United 
States Initial Post-Defeat Policy Relating to Japan. SWNCC 150/3, 22.8.1945. The Occupation of 
Japan Part II 2-A-408. 
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koulujärjestelmän sisällöllinen kehittäminen oli ollut esillä ajatuksena, että koulujen 
opetukseen tulisi sisällyttää demokratian ja kansalaisten vapauksien periaatteet.29 
Koulujen toimintaa kosketti myös määräys uskonnon harjoittamisen vapaudesta, mikä 
piti saattaa voimaan välittömästi miehityksen käynnistyttyä30. Japanilaisia täytyi rohkaista 
tutustumaan Yhdysvaltojen ja muiden demokratioiden historiaan, kulttuuriin ja 
instituutioihin. Kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun täytyi toteutua, ja poliittiset 
järjestäytymisvapaudet astuisivat voimaan, mikäli ne eivät uhkaisi miehitysjoukkojen 
turvallisuutta. Militarismin taloudellinen perusta piti purkaa31, ja Japanin talous täytyi 
tervehdyttää. Lisäksi asiakirjassa tehtiin varaus amerikkalaisten ja japanilaisten veljeilyn 
kieltämiselle, mikäli ylipäällikkö katsoisi sen tarpeelliseksi.32  

SWNCC:n Kaukoidän alakomiteassa kuitenkin katsottiin, että vaikka Japanin 
kukistamistavoite olikin saavutettu, täytyisi seuraavaksi valmistella toimintasuunnitelma 
japanilaisten uudelleenorientoimisesta.33 Artemus Gates olisi ollut valmis pyytämään 
alakomiteaa valmistelemaan uudelleenorientointiohjelmaa. Eugene Dooman kuitenkin 
näki, että tätä ohjelmaa ei pitäisi ryhtyä tekemään sellaisten henkilöiden, joilla oli vain 
pintapuolisia tietoja japanilaisista. Tehtävään täytyi hankkia pätevimmät Yhdysvalloista 
saatavilla olevat henkilöt. Mikäli asiantuntijat tulisivat hallinnon ulkopuolelta, heidän 
osallistumistaan varten tulisi järjestää erillinen rahoitus. Hankkeen valmistelu ja 
rahoituksen hankkiminen ulkoministeriöstä siirrettiin alakomitean tehtäväksi.34 

Muistelmissaan kenraali MacArthur luonnehti Japania, jonne hän tuli sotatoimien 
päättymisen jälkeen, 400 vuotta ajastaan jäljessä olevaksi feodaalivaltioksi, jonka 
kansalaisten elämänpiiristä osa liikkui vielä kauempana ajassa. Japani oli vielä teokratia, 
jota johti Jumala-keisari, vaikka länsimaissa siitä oli luovuttu kolmen vuosituhannen 
kehityksen seurauksena. Japanissa ei tunnettu kansalaisoikeuksia eikä ihmisoikeuksia, ja 
MacArthurin mukaan amerikkalaisnäkemys Japanista oli lähempänä muinaista Spartaa 
kuin yhtäkään modernia valtiota. MacArthur oli pitänyt Japania maailman suurimpana 
                                                           
29 United States Initial Post-Defeat Policy Relating to Japan. Politico-Military Problems in the Far 
East: United States Initial Post-Defeat Policy Relating to Japan. SWNCC 150/2, 12.8.1945. The 
Occupation of Japan Part II 2-A-407. 
30 Syyskuussa SWNCC vielä tarkensi, että japanilaisille piti tehdä selväksi, että äärinationalististen 
ja militarististen järjestöjen ei sallittu kätkeytyä uskonnon suojaan. U. S. Initial Post-Surrender 
Policy for Japan. Politico-Military Problems in the Far East: United States Initial Post-Defeat 
Policy Relating Japan. SWNCC 150/4, 6.9.1945. The Occupation of Japan Part II 2-A-413. 
31 Asiakirjan valmistelun yhteydessä oli esillä ajatus, että miehityksen aikana luotaisiin sellainen 
miehitysajan jälkeenkin jatkuva valvontajärjestelmä, jolla varmistettaisiin Japanin taloudellinen 
aseistariisuminen. Tällaisesta jatkuvasta valvonnasta SWNCC:n myöhemmät asiakirjat ei mainitse 
mitään. Yhteenvetona voidaan todeta, että miehityspolitiikan tavoitteista Japanin militarismia 
tukeneen talouden rauhanaikaistamista ohjataan asiakirjassa laajimmalla käsittelyllä. 
32 U. S. Initial Post-Surrender Policy for Japan. Politico-Military Problems in the Far East: United 
States Initial Post-Defeat Policy Relating to Japan. SWNCC 150/3, 22.8.1945. The Occupation of 
Japan Part II 2-A-408. 
33 Positive Policy for Reorientation of the Japanese. Memorandum by the State-War-Navy 
Coordinating Subcommittee for the Far East. Enclosure. Positive Policy for Reorientation of the 
Japanese. SWNCC 162/1, 30.8.1945. The Occupation of Japan Part II 2-A-447. 
34 SWNCC, Minutes of Meeting, 31.8.1945. The Occupation of Japan Part II 2-B-22. 
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laboratoriona kokeilulle kansan vapauttamisessa totalitaarisesta sotilasjohdosta. 
MacArthur väitti muistelmissaan, että oli ollut selvää, että kokeilu tulisi menemään 
pidemmälle kuin liittoutuneiden alkuperäinen aikomus oli ollut; saatuaan nimityksen 
ylipäällikön tehtävään hän oli itse muotoillut politiikan, jota hän oli aikonut seurata. 
Näkemyksensä mukaan kenraali oli tuntenut Japanin hallinnon heikkoudet ja vahvuudet, 
ja hän oli päättänyt toteuttaa suunnitelmansa saamansa suuren vallan avulla. 
Ammattisotilaan lisäksi hänen oli täytynyt olla “ekonomisti, valtiotieteilijä, insinööri, 
tehtaanjohtaja, opettaja ja jopa jonkin lajin teologi”.35 MacArthurin viisitoistakohtainen 
ohjelma alkoi odotetusti tappion kärsineen vihollisen sotilaallisen voiman murtamisesta 
ja jatkui maanviljelijöiden vapauttamiseen, naisten yhtäläisen äänioikeuden 
toteuttamiseen ja valtion ja kirkon erottamiseen36. Ohjelmaan kuului myös 
koulutusjärjestelmän liberalisoiminen. Muistelmien mukaan koulujärjestelmä "huolestutti 
syvästi"37 kenraalia. Koulujärjestelmän ongelmiksi opetusministeriöön keskittyneen 
vallan lisäksi nimettiin oppikirjat, joissa oli runsaasti antiamerikkalaisia kohtia, sekä 
opettajat. 38 

Kenraali MacArthur piti suurena saamaansa henkilökohtaista valtaa ja vastuuta lähes 
80-miljoonaisesta Japanin kansasta ja vaikeana hänen haltuunsa annettua tehtävää. Tätä 
valtaa hän oli aikonut pitää hallussaan siihen saakka, kunnes Japani olisi valmis ja 
halukas tulemaan mukaan vastuulliseksi jäseneksi vapaiden kansojen yhteyteen.39 
Todellisuudessa MacArthur liioitteli merkitystään Japanin yhteiskunnan 
demokratisoimisessa ja vapauttamisessa militarismin ja äärinationalismin ideologioista. 
Hugh Bortonin miehityksen päättymisen jälkeen esittämän käsityksen mukaan 
MacArthur keräsi ympärilleen uskollisia alamaisia, joihin hän valoi palavaa uskoa 
kohtaloon, joka oli kutsunut hänet elämänsä suurimman tehtävän suorittamiseen; 
kritiikkiä ei sallittu eikä hyväksytty40. 

Marlene MAYO on muistuttanut, että MacArthurin ja hänen henkilökuntansa asema 
liittoutuneiden Japanin miehityksen päämäärien suunnittelutyössä oli ollut 
minimaalinen41. Hän ei ollut tehnyt suunnitelmia Japanin muuttamisesta ylipäällikön 
nimityksen saatuaan, vaan läpi kaikkien sotavuosien Japanin kukistamista ja uudistamista 
oli valmisteltu eri sodanaikaisissa organisaatioissa, ja päätökset miehitystoimenpiteistä oli 
tehty Yhdysvaltojen ylimmällä päätöksentekoportaalla. Hän oli saanut toimintaohjeet, ja 
jo Post-Surrender Policy -asiakirjassa määritellyt miehityksen tehtävät olivat 
pääpiirteissään samat, mitä ylipäällikkö piti omana toimenpideohjelmanaan. Varsinaisesti 
                                                           
35 MacArthur 1965, 280-284. 
36 Muistelmissaan ylipäällikkö MacArthur listasi uudistustoimenpideohjelmansa seuraavaksi: "First 
destroy the military power. Punish war criminals. Build the structure of representative government. 
Modernize the constitution. Hold free elections. Enfranchise the women. Release the political 
prisoners. Liberate the farmers. Establish a free labor movement. Encourage a free economy. 
Abolish police oppression. Develop a free and responsible press. Liberalize education. 
Decentralize the political power. Separate church from state." MacArthur 1965, 282-283. 
37 MacArthur 1965, 311. 
38 MacArthur 1965, 311-312. 
39 MacArthur 1965, 280-281. 
40 Borton 1955, 307-308. 
41 MAYO 1984, 4. 
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ylipäällikön tehtäviksi ei ollut määrätty naisten äänioikeuden takaamista tai vapaan 
ammattijärjestötoiminnan käynnistämistä, vaikka miehitysohjeissa tarkemmin 
nimeämättä edellytettiin kansalaisvapauksien toteutuminen Japanissa. Ylipäällikön 
uudistuslistalla koulutuksen vapaamielistäminen oli vasta kolmannellatoista sijalla. Tämä 
saattoi merkitä sitä, että koulu-uudistus oli MacArthurin mielestä mainitsemisen 
arvoinen, mutta hän ei pitänyt sitä ensisijaisena reformikohteena. 

Harry WRAYN mielestä kenraali MacArthurin näkemykset Japanin menneisyydestä 
olivat negatiiviset, ja hän rohkaisi japanilaisen kulttuurin väheksymistä väittämällä, että 
Japanista ei voisi tulla demokratiaa, mikäli se ei omaksuisi kristinuskoa. WRAYN 
mukaan ylipäällikön tulkinnat amerikkalaisesta ja japanilaisesta historiasta ja kulttuurista 
muotoilivat liittoutuneiden päämajan henkilökunnan asenteita ja käytöstä.42 Tämä on 
mahdollista, mutta Harry WRAY ei perustellut riittävän huolellisesti väitteitään43 
MacArthurin asenteiden vaikutuksista koko miehityshallinnon virkailijoiden asenteisiin. 
Ennemminkin voidaan epäillä, että esimerkiksi amerikkalaisten sota-aikaiset näkemykset 
japanilaisista vaikuttivat henkilökunnan asenteisiin enemmän kuin ylipäällikön asenteet, 
sillä äärimmäisen harva miehityshallinnossa mukana ollut ikinä edes tapasi 
ylipäällikköä44. Tämän lisäksi MacArthurin muistelmista välittyvä kuva japanilaisista ja 
Japanista on vain se näkemys, jonka kenraali halusi välittää irtisanomisensa45 ja 
miehityksen päättymisen jälkeen, eikä se välttämättä edusta sellaisenaan MacArthurin 
asennetta japanilaisiin miehityksen alkaessa. 

Syyskuun 2. päivänä 1945 liittoutuneiden ylipäällikkö sekä Yhdysvaltojen, Kiinan, 
Ison-Britannian ja Neuvostoliiton edustajat sekä Japanin poliittinen johto allekirjoittivat 
antautumisasiakirjan taistelulaiva Missourin kannella Tokionlahdella. Ylipäällikölle 
siirtyi valta laittaa Potsdamin julistuksessa nimetyt antautumisehdot täytäntöön. Japanin 
keisarin ja hallituksen täytyi toimia ylipäällikön määräysten mukaan.46 Yhdysvaltojen 
presidentti Truman hyväksyi virallisesti syyskuun 6. päivänä Initial Post-Surrender 
Policy for Japan -asiakirjan, jolloin siitä tuli Yhdysvaltojen Japanin miehityspolitiikan 
perusta. SWNCC:n dokumentin lisäksi ylipäällikkö MacArthur sai samansisältöisen 
mutta perusteellisemman esikuntapäälliköiden neuvoston laatiman direktiivin. Se 
määritteli miehitystehtävää tarkemmin sotilaallisista näkökulmista. Direktiivissä 
korostettiin, että kaikille japanilaisille tuli tehdä selväksi heidän antautumisensa, mutta 
                                                           
42 WRAY 1997, 103. 
43 Väittäessään, että MacArthurin tulkinnat antoivat muotoa henkilökunnan asenteille ja 
käytökselle, WRAY viittasi Trainorin muistelmiin, joissa todettiin, että MacArthur oli sekä 
kiistanalainen persoona että ainutlaatuinen länsimaalainen sikäli, että japanilaiset tunsivat voivansa 
luottaa häneen ehdottomasti. Trainorin muistelmien lisäksi, joita WRAY siis siteerasi hieman 
huolimattomasti, hän perusti väitteensä Robert King Hallin, Kenneth Buncen ja Walter Nicholsin 
haastatteluille. 
44 Syyskuun 1945 ja kesäkuun 1950 välisenä aikana MacArthur poistui Tokiosta vai kaksi kertaa. 
Hän ei edes halunnut puhelinta työhuoneeseensa. NISHI 1982, 46.  
45 MacArthur syrjäytettiin ylipäällikön tehtävistä huhtikuussa 1951. Uudeksi ylipäälliköksi 
nimitettiin kenraali Matthew Ridgeway. 
46 Instrument of Surrender, 2.9.1945. Appendix. Basic Initial Post Surrender Directive to Supreme 
Commander for the Allied Powers for the Occupation and Control of Japan. Joint Chiefs of Staff, 
Decision Amending J.C.S. 1380/5, 17.9.1945. The Occupation of Japan Part II 2-A-53. 
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Japanin kansaa piti kaikesta huolimatta kohdella siten, että heidän luottamuksensa 
Yhdysvaltoihin ja liittoutuneisiin vahvistuisi. Esikuntapäälliköiden neuvoston 
direktiivissä määrättiin, että työ kouluissa ja oppilaitoksissa piti aloittaa niin pian kuin 
mahdollista. Samoin kaikki ne opettajat, jotka olivat toimineet militaristisen 
nationalismin ja vihamielisyyden puolestapuhujina tai toimillaan jatkoivat miehityksen 
päämäärien vastustamista, piti erottaa mahdollisimman pian ja korvata kelvollisilla ja 
pätevillä seuraajilla. Sotilaalliset ja puolisotilaalliset harjoitukset sekä sulkeiset määrättiin 
kiellettäviksi. Lisäksi kaikkien koulujen opetussuunnitelmien täytyi olla rauhanehtojen 
hengen mukaiset.47 

Vaikka Japanin miehityksessä ensisijaisesti oli kyse lyödyn vihollismaan 
aseistariisumisesta ja demilitarisoinnista, niin Potsdamin julistuksen sekä SWNCC:n ja 
esikuntapäälliköiden neuvoston direktiivien perusteella miehityshallinto sai tehtäväkseen 
lähteä muuttamaan perinpohjaisesti niitä japanilaisen yhteiskunnan keskeisimpiä 
rakenteita ja kulttuuripiirteitä, joiden varassa keisarikunta oli lähtenyt laajenemaan 
teolliseksi ja sotilaalliseksi suurvallaksi 1800-luvun lopulta lähtien. Robert WARD on 
todennut tutkimuksessaan keisarin aseman ja perustuslain muuttamiseen liittyvästä 
suunnittelutyöstä, että koskaan aiemmin ei kukistetussa valtiossa perusarvoja, 
käyttäytymistä sekä taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia instituutioita ollut suunniteltu 
niin totaalisen muutoksen kohteiksi ja vielä lähtökohdasta, että maasta piti tehdä 
itsenäinen ja tasavertainen valtio muiden valtioiden joukkoon48. Japanin hallintokoneisto 
säilyi muodollisesti vallassa, mutta se oli liittoutuneiden ylipäällikön alaisuudessa, joka 
puolestaan oli käytännössä vastuussa toimistaan vain Yhdysvaltojen poliittiselle johdolle. 

Ylipäällikölle toimintaohjeiksi annetut asiakirjat vastasivat sisällöltään sodanaikaisia 
suunnitelmia Japanin aseistariisumiseksi. Koulujärjestelmään kohdistuvien toimien osalta 
ylipäällikön ohjeet olivat yksinkertaiset, mutta niissä tiivistyivät sota-aikana vihollisen 
koulujärjestelmään kohdistuneessa tutkimus- ja suunnittelutyössä muotoutuneet 
päämäärät: Japanin koulujärjestelmästä piti riisua ulkopoliittiseen aggressioon 
indoktrinoineet militaristiset ja äärinationalistiset vaikutteet. Näiden doktriinien 
ensisijaisiksi edustajiksi nimettiin koulujen hallinnosta ja opetuksesta vastaavia henkilöitä 
sekä sotilasharjoitukset. Lisäksi esikuntapäälliköiden neuvoston direktiivissä huomio 
yleisesti kohdistettiin opetussuunnitelmiin. Opettajat nähtiin vaarallisemmiksi kuin 
esimerkiksi opetussuunnitelmat ja oppimateriaalit, vaikka opetushenkilökuntaan koulu-
uudistuksen suunnittelijoiden huomio ei ollutkaan kiinnittynyt samalla tavalla kuin 
opetuksen sisältökysymyksiin. Esikuntapäälliköiden neuvoston yleensä ensisijaisesti 
sotilaallisia näkökohtia painottavan näkemyksen mukaan koulutyö piti viipymättä 
käynnistää – olihan nuorison ajankäytön valvonta ja koulujärjestelmän välittämät 
maailmankuvan rakentumisen ainekset jo kesän 1944 suunnittelutyön yhteydessä katsottu 
tärkeäksi. 

                                                           
47 Basic Initial Post Surrender Directive to Supreme Commander for the Allied Powers for the 
Occupation and Control of Japan. Joint Chiefs of Staff, Decision Amending J. C. S. 1380/5, 
17.9.1945. The Occupation of Japan Part II 2-A-53. 
48 WARD 1987, 36. 
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4.2  Uudistusorganisaation luominen 

Syyskuussa 1945 pystytettiin miehityksen organisaatio yhtä aikaa japanilaisten 
aseistariisumisen kanssa. Ensimmäiset miehityshallinnon viranomaiset olivat armeijan ja 
laivaston upseereita, jotka olivat taistelleet kenraali MacArthurin alaisuudessa49. 
Yhdysvaltojen Tyynenmeren joukkojen päämajan psykologisen sodankäynnin jaoston 
upseerit50 ja koulutusosaston henkilökunta olivat vastuussa miehityksen alkuvaiheessa 
joukkotiedotuksen ja koulutuskysymysten toimintakentästä51. Heistä muodostettiin 
syyskuun 22. päivänä Civil Information and Education Section -osasto (CI&E) päämajan 
yhteyteen avustamaan ylipäällikköä Japanin ja Korean52 julkiseen tiedonvälitykseen, 
koulutukseen, uskontoon ja muihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyvissä 
menettelytavoissa. Sen tehtävänä oli antaa suosituksia liittoutuneiden tiedonvälitykseen ja 
koulutukseen liittyvien tavoitteiden toimeenpanemiseksi ja demokratian periaatteiden ja 
kansalaisoikeuksien, kuten uskonnonvapauden, mielipiteen-, sanan-, julkaisu- ja 
kokoontumisvapauden voimaansaattamisen vauhdittamiseksi. Tehtäviin lukeutui 
japanilaisten valistaminen heidän sotasyyllisyydestään, kukistumisensa todellisista syistä, 
militaristien vastuusta japanilaisten kärsimyksiin ja liittoutuneiden miehitystoimien syistä 
ja päämääristä sekä viestin perille menemisen varmistaminen. CI&E:n tuli ylläpitää 
yhteistyötä Japanin hallituksen tiedonvälityksestä ja koulutuksesta vastaavan ministeriön, 
lehdistön, radion, elokuvien tuotannosta vastaavien, koulutuslaitosten sekä 
uskonnollisten, poliittisten, ammatillisten, sosiaalisten ja taloudellisten järjestöjen 
kanssa.53 

CI&E:n tehtävänä oli ratkaista, miten Japanin koko koulujärjestelmästä karsittaisiin 
pois militaristiset ja äärinationalistiset sekä opilliset että käytännön vaikutteet. Lisäksi 
CI&E:n tuli neuvoa ylipäällikköä demokratian ihanteiden ja periaatteiden 
sisällyttämisestä koulujen opetukseen ja opetussuunnitelmiin. Tehtävää johtamaan 
nimitettiin jalkaväen eversti Kermit (Ken) R. Dyke.54 Eversti Dyke, joka marraskuun 

                                                           
49 REISCHAUER 1970b, 231. 
50 Vastaavaan järjestelyyn oli päädytty saksalaisten uudelleenkouluttamiseksi Saksan kukistamisen 
yhteydessä keväällä 1945, mikä kävi ensisijaisten toimien esikuvaksi Tyynenmeren 
sotanäyttämöllekin. Sodanaikainen psykologisen sodankäynnin divisioona oli muutettu rauhanajan 
joukkotiedotuksen valvonnan divisioonaksi, jonka toinen osasto oli vastannut tiedotusvälineiden 
valvonnasta ja toinen, paljon pienempi osasto, koulutukseen ja uskontoon liittyvistä kysymyksistä. 
TENT 1982, 2. 
51 TAKAMAE 2002, 180; Trainor 1983, 22. 
52 Korean tiedonvälityksen ja koulutuksen ongelmat kuuluivat CI&E:n tehtäviin kesäkuuhun 1946 
saakka. Civil Information and Education Section. General Order No. 27, 3.6.1946. GHQ, SCAP. 
Educational Reform in Japan Part I 2-A-4. 
53 Civil Information and Education Section. General Order No. 183, 22.9.1945. GHQ, United States 
Army Forces, Pacific. Educational Reform in Japan Part I 2-A-1. 
54 Civil Information and Education Section. General Order No. 183, 22.9.1945. GHQ, United States 
Army Forces, Pacific. Educational Reform in Japan Part I 2-A-1. 
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puolivälissä 1945 ylennettiin prikaatinkenraaliksi55, oli sodan puhjettua työskennellyt 
OWI:n kotimaanosastolla johtaen viestintäkampanjaa, ja vuonna 1943 hän oli tullut 
kenraali MacArthurin päämajaan lounaisen Tyynenmeren alueen amerikkalaisjoukkojen 
tiedotus- ja koulutusupseeriksi. Tehtävissään Dyke oli perehtynyt psykologisen 
sodankäynnin toimintamuotoihin, ja lisäksi hän oli osallistunut amerikkalaisjoukkojen 
taistelutahdon lujittamistoimiin.56 Dyken varhaisemmat työkokemukset liittyivät 
enemmänkin tiedonvälitykseen kuin koulutuksen ja kasvatuksen saralle. CI&E:n 
tehtäviin lisättiin lokakuun puolivälissä tiedonvälityksen ja koulutuksen kysymysten 
lisäksi taide-esineiden, muinaismuistojen, kulttuuriaarteiden, uskonnollisten esineiden, 
kirjastojen, museoiden, arkistojen, uskonnollisten rakennusten ja historiallisten 
monumenttien suojelemiseen, pelastamiseen, ennallistamiseen ja kunnostamiseen 
liittyvien suositusten antaminen ylipäällikölle.57 

Lokakuun 2. päivänä 1945 perustettiin liittoutuneiden päämaja (General Headquartes 
Supreme Commander for the Allied Powers eli GHQ SCAP)58, ja CI&E:n organisaatio ja 
henkilökunta siirrettiin sen alaisuuteen. CI&E:n tehtävissä ei päämajan perustamisen 
yhteydessä tapahtunut muutoksia.59 Päämaja esikuntaosastoineen palveli toisaalta 
Yhdysvaltojen sotavoimien päämajana, mutta toisaalta se oli 
miehityksenhallintokoneisto, jonka erikoisosastot toimivat rinnakkaisina Japanin 
hallituksen ministeriöille. Kenraali MacArthur oli sekä liittoutuneiden60 ylipäällikkö että 
Yhdysvaltojen läntisen Tyynenmeren joukkojen komentaja, jonka oli toimeenpantava 
Yhdysvaltojen presidentin, sotaministerin, esikuntapäälliköiden neuvoston päällikön ja 
yleisesikunnan päällikön käskyt. Yhdysvaltojen Kaukoidän sodanjohdon koko 
yleisesikuntarakenteesta tuli liittoutuneiden ylipäällikön yleisesikunta, ja 
esikuntaosastojen johdossa olivat samat MacArthurin hyvin tuntemat ja luottamat miehet. 
Päämajan esikuntaosastot muotoiltiin käsittelemään ei-sotilaalliset asiat. Miehityshallinto 

                                                           
55 Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 13.11.1945, s. 1. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-336. 
56 MAYO 1988, 55; MAYO 1982, 85; TAKAMAE 2002, 180; GLUCK 1988, 246. 
57 Civil Information and Education Section. General Order No. 14, 17.10.1945. GHQ, SCAP. 
Educational Reform in Japan Part I 2-A-3. 
58 GHQ of the SCAP. General Order No. 1, 2.10.1945. GHQ, SCAP. GHQ/SCAP General Orders, 
October 1945 to April 1952. 03-C2, GHQ Documents, NDL. Ks. Liite 3 Liittoutuneiden päämajan 
organisaatiokaavio ja Liite 4 CI&E:n organisaatiokaavio. 
59 Civil Information and Education Section. General Order No. 4, 2.10.1945. GHQ, SCAP. 
Educational Reform in Japan Part I 2-A-2; Announcement of Staff. General Order No. 2, 
2.10.1945. GHQ/SCAP General Orders, October 1945 to April 1952. 03-C2; GHQ Documents, 
NDL. Lokakuun 2. päivänä 1945 koulutuksesta ja uskonnosta vastaavaan työhön nimitettiin majurit 
Henderson ja Farr sekä luutnantit Gibson ja Parker. Duty assignments in Tokyo pending to the 
arrival. Memorandum to the Staff from Dyke, GHQ, United States Army Forces, Pacific, 
2.10.1945. CIE(C)-0004. 
60 Koska miehitys oli periaatteessa liittoutuneiden yhteisponnistus, saattoi päämajassa satunnaisesti 
toimia yksittäinen upseeri jostakin muusta liittoutuneisiin lukeutuvasta maasta kuin Yhdysvalloista. 
KAWAI 1969, 20. 
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ei ollut tarkasti määriteltynä military government eli sotilashallitus, koska Japanin hallitus 
oli toiminnassa.61 

Kun päämajaa pystytettiin Tokioon, koostui se yleisesikunnan sihteerinä kesästä 1946 
kesään 1948 palvelleen Frank SACKTONIN mukaan vanhemmista upseereista, joilla oli 
sotilaan ulkonäkö ja sotilaan taistelukoulutus, ja joille Japanin yhtäkkinen ja täydellinen 
antautuminen oli tullut yllätyksenä. Heille miehitys merkitsi sotatoimien viimeistä 
operaatiota.62 Miehitysvuosien kuluessa päämajan organisaatio kasvoi laajaksi 
byrokraattiseksi koneistoksi. Siihen kuuluvien jäsenten tarkka lukumäärä oli 
sotilassalaisuus, mutta ANDERSONIN ja SHELDONIN mukaan päämajan 278-sivuinen 
puhelinnumeroluettelo kuvaa puhuttelevasti organisaation laajuutta63. KAWAIN mukaan 
päämajassa oli tuhansia upseereita64. REISCHAUERIN mukaan ylipäällikön 
henkilökuntaa oli aluksi muutama tuhat, mutta määrä lisääntyi sataan tuhanteen65. 
Lukuun osaltaan vaikuttaa se, keitä kaikkia henkilökuntaan luettiin mukaan. Kaikesta 
huolimatta arviot, joissa henkilökuntamäärät liikkuvat, ovat laveat. 

Kun poliittinen päätös miehityshallinnon toiminnasta Japanin hallituksen kautta oli 
tehty, perustettiin Japanin hallituksen toimesta sen ja miehityshallinnon väliseksi 
kommunikaatiokanavaksi Central Liaison Office. Se koostui pääosin japanilaisista 
ulkoministeriön virkailijoista ja entisistä diplomaateista. Central Liaison Officen 
virkamiehet hallitsivat sujuvasti englannin kielen, ja heidän myötävaikutuksellaan 
miehityshallinto onnistui välttämään suoria kontakteja japanilaisiin, kuten esimerkiksi 
armeijaan sen aseistariisumisen aikana. Central Liaison Office, jolla oli Tokion lisäksi 
toimistoja ympäri Japania, välitti ylipäällikön direktiivit ja amerikkalaisten määräykset, 
raportoi niiden toteuttamisesta, sekä järjesti amerikkalaisten ja japanilaisten tapaamiset. 
Käytännössä kuitenkin kukin päämajan osasto loi omia suhdeverkostoja japanilaisiin.66 
Ylipäällikön direktiivit Japanin hallitukselle miehityksen ensimmäisten vuosien aikana 
käsittelivät laajasti kaikkia yhteiskunta-aloja, ja todellisuudessa vain pieni osa niistä 
liittyi koulu-uudistuksen toteuttamiseen67. 

Miehityksen käytännön toimeenpanosta vastasivat Yhdysvaltojen Kaukoidän 
sodanjohto, jonka toimialueeseen Japani kuului, ja muutamat pienet rannikolle sijoitetut 
Yhdysvaltojen laivaston joukko-osastot. Komentoon kuului aluksi kaksi kenttäarmeijaa, 
eli Kuudes armeija ja Kahdeksas armeija, jotka olivat taistelleet japanilaisia vastaan 
eteläisellä Tyynenmeren alueella. Molemmat armeijat toimivat päämajan alaisuudessa, 
mutta ne olivat siitä hallinnollisesti erillisiä. Tammikuun 1. päivänä 1946, kun kenraali 
                                                           
61 PERRY 1980, 53; KAWAI 1969, 18-19; TAKAMAE 2002, xxvii, 6, 66; SACKTON 1984, 6-7; 
YOSHIKAZU 1987, 60-61. 
62 SACKTON 1984, 6. 
63ANDERSON 1954, 104; SHELDON 1965, 142. 
64 KAWAI 1969, 20. 
65 REISCHAUER 1970b, 223. 
66 FINN 1992, 38; BUCKLEY 1995, 16-17; SCHALLER 1985, 28; PERRY 1980, 55; KAWAI 
1969, 19-20; SACKTON 1984, 9. 
67 Vuoden 1947 helmikuun loppuun mennessä päämaja oli antanut Japanin hallitukselle jo yli 
puolitoista tuhatta direktiiviä. Index of SCAP Directives to the Imperial Japanese Government. 
SCAP Index Numbers 1-1549 Inclusive. GHQ, SCAP, 28.2.1947. Educational Reform in Japan 
Part II 1-K-37. 
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Walter Kruegerin johtaman Kuudennen armeijan toiminta lakkautettiin, sotilashallituksen 
toimintavastuu jäi kenraaliluutnantti Robert Eichelbergin johtamalle Kahdeksannelle 
armeijalle. Sen joukot olivat sijoitettuina Yokohamaan, Kiotoon ja Sendaille.68 
Kahdeksanteen armeijaan oli liitetty pieni Brittiläisen Kansainyhteisön sotaväenosasto, 
joka koostui pääosin australialaisista sotilaista, ja jonka varuskunta sijaitsi Kuren alueella 
Lounais-Japanissa69. 

Kahdeksannen armeijan tehtävä oli taktinen, eli sen tuli tarjota tarpeen mukaan sekä 
mies- että tulivoimaa ylläpitämään järjestystä ja toimeenpanemaan ylipäällikön 
direktiivejä sekä valvomaan ympäri Japania sijoitettuja kenttäorganisaatioita eli 
sotilashallitusjoukkoja (military government teams), sekä johtaa kotiuttamisohjelmia70 ja 
asevarusteiden hävittämistä71. Valtaosa Kahdeksannen armeijan sotilaiden tehtävistä oli 
kuitenkin luonteeltaan ei-sotilaallisia, kuten kuljetus- ja varastointityötä, ruuan jakelua 
japanilaisille, teiden ja siltojen rakentamisen johtamista sekä suojeluvalvontaa. 
Sotilashallituksen organisaatio jakautui Japanin hallintokoneistoa mukaillen kahdeksaan 
alueelliseen päämajaan, joiden alaisuudessa puolestaan toimi 46 piirikuntajoukkoa. 
Toimintakäskyt tulivat suoraan Tokiosta. Sikäli kun japanilaiset kohtasivat kasvotusten 
amerikkalaisia, tapahtui tämä todennäköisimmin juuri näiden piirikuntatasolla toimivien 
sotilaiden kanssa.72 Yhteensä miehitysjoukkojen vahvuus Japanissa lähenteli enimmillään 
puolta miljoonaa sotilasta, mutta sotilaiden määrä laski miehityksen ensimmäisen puolen 
vuoden jälkeen.73 

Sekä päämajan henkilökunta että miehitysarmeija koostuivat alun perin 
taistelujoukoista.74 Koska monet miehitystehtävistä olivat luonteeltaan ei-sotilaallisia, 
                                                           
68 ANDERSON 1954, 102-106; KAWAI 1969, 20; PERRY 1980, 57-59. 
69 KAWAI 1969, 20. 
70 Kotiuttamisohjelmiin kuului mittavia sekä sotilaiden että siviiliväestön siirtoja. Japanin 
antauduttua aseistariisuttavia ja kotiutettavia joukkoja KAWAIN mukaan oli pääsaarilla 2 200 000 
ja merentakaisilla alueilla 3 300 000. Merentakaisilta alueita japanilaista siviiliväestöä oli 
palaamassa kotimaahansa 3 200 000 henkilöä, ja esimerkiksi Japanista lähteviä korealaisia ja 
taiwanilaisia oli 1 250 000. KAWAI 1969, 21. SHELDONIN esittämät kotiutettavien määrät ovat 
noin 10 % pienemmät kuin Kawailla, paitsi korealaisten ja taiwanilaisten osalta samansuuruiset. 
SHELDON 1965, 41. REISCHAUER kirjoittaa kuudesta miljoonasta Japaniin palaavasta 
japanilaisesta. REISCHAUER 1970b, 207. 
71 Japanin asevoimilla oli SHELDONIN mukaan vielä jäljellä 12 000 taistelukonetta, joista 4 000 
oli vielä toimintakunnossa, ja aseita ja ammuksia oli salaisissa kätköpaikoissa. Asevoimien hallusta 
löydettiin 21 000 000 sukkaparia, 7 000 000 villahuopaa ja 5 000 000 kenkäparia, joita ei hävitetty, 
vaan jotka luovutettiin siviilikäyttöön. SHELDON 1965, 41. 
72 PERRY 1980, 58-60. 
73 LAFEBER arvioi miehitysjoukkojen lukumääräksi 400 000. LAFEBER 1997, 261. 
SACKTONIN mukaan miehitysjoukkoja oli yhtensä vain 117 580. SACKTON 1984, 9. PERRYN 
mukaan enimmillään miehitysjoukkoja oli 450 000, mutta määrä laski helmikuuhun 1946 tultaessa 
200 000:een; samaan aikaan miehitykseen osallistuneiden siviilien määrä lisääntyi. PERRY 1980, 
48. TAKAMAE on muistuttanut, että vuonna 1949 joukkojen määrä kääntyi nousuun kylmän sodan 
vastakkainasettelun ja Japanin sosiaalisen tilanteen kiristymisen takia. Korean sodan puhkeamisen 
jälkeen joukkoja siirrettiin Koreaan. TAKAMAE 2002, 65, 126. 
74 REISCHAUER 1964, 206-207; TEXTOR 1991, 155. 
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useat sotilaat siirtyivät siviilistatukselle jatkaen entisissä tehtävissään. Tästä huolimatta, 
kuten PERRY on huomauttanut, sekä organisaatio että ilmapiiri säilyivät tiukasti 
armeijamaisena75. Textor puolestaan on selventänyt, että vaikka siviilien määrä lisääntyi, 
keskeisimmät tehtävät pysyivät, vaikka pätevyyden uhalla, sotilaiden käsissä76. Koska 
sotilashallitusjoukot-nimitys oli harhaanjohtava, alettiin joukkoja kutsua siviiliasioiden 
joukoiksi (civil affairs teams)77. Nimenmuutos liittyi myös amerikkalaisten 
miehitystehtävien muutokseen, kuten ANDERSON on korostanut; miehityksen siirryttyä 
valvontavaiheeseen sopi siviilitoimijoukot nimeksi paremmin78. Samoin 
miehityshallinnon koulu-uudistustyöstä vastaavien sotilashenkilöiden siviilistatukselle 
siirtymisellä oli selvä yhteys tavoitteeseen siirtää amerikkalaisia taka-alalle ja nostaa 
japanilaisia toimijoiksi sodanaikaisten näkemysten ja valmistelujen mukaisesti. 

Paikallistasolla toimivilla joukoilla ei virallisesti ollut valtaa, mutta ne käyttivät valtaa 
– tietoisesti tai tiedostamattaan – epävirallisesti. Sotilaiden näkemyksillä oli japanilaisten 
silmissä arvovaltaa, ja jaetuista neuvoista saattoi helposti tulla käskyjä.79 ANDERSON 
kertoi väitöskirjassaan, osin omiin kokemuksiinsa nojautuen, että japanilaisten innokkuus 
miellyttää paikallistasoilla palvelevia sotilaita vastaanottamalla näiltä käskyjä, muodostui 
joskus vaaralliseksi; monissa tapauksissa sotilailta puuttui asiantuntemus, ja heidän 
neuvonsa olivat epäkäytännöllisiä tai toteuttamiskelvottomia. Hän on kuitenkin halunnut 
korostaa, että monissa tapauksissa koulu-uudistuksen toimeenpanosta vastaavat henkilöt 
olivat siviilejä.80 Textor puolestaan on halunnut muistuttaa, että paikallistasoilla koulu-
uudistuksesta ja japanilaisen yhteiskunnan demokratisoimisesta vastaavat upseerit olivat 
amerikkalaisten vastavakoilun tiedustelu-upseereiden aktiivisen tarkkailun kohteina81. 
Suuren vaikeuden muodostivat tiedonkulun ongelmat Tokion ja paikallisten joukkojen 
välillä. Puhelinverkko toimi epäluotettavasti, ja radio- ja kaukokirjoitinliikenne oli 
varattu taktisten yksiköiden viestinnälle. Monet päämajassa tehdyt päätökset saapuivat 
paikallisjoukoille viiveellä, ja lukuisissa tapauksissa Japanin hallitus välitti 
kansalaisilleen tiedot miehittäjien päätöksistä radion välityksellä nopeammin kuin 
tiedotus kulki miehityshallinnon kanavissa.82 Viestintäongelmat koskivat myös käytännön 
koulu-uudistustyötä. CI&E piti yhteyttä piirikuntien koulutusupseereihin ja suurimpien 
kaupunkien sotilashallitusjoukkoihin kirjeenvaihdolla Kahdeksannen armeijan 
välityksellä. Vaikeuksien ilmaantuessa CI&E:n henkilökunta vieraili piirikunnissa tai 
paikallistasolta tultiin kokoukseen Tokioon.83 Koska koulutusosaston henkilökunnalla ja 
                                                           
75 PERRY 1980, 50. 
76 Textor 1951, 187-189; TEXTOR 1991, 155. 
77 KAWAI 1969, 20; PERRY 1980, 59. Marraskuun lopussa 1949 Kahdeksannesta armeijasta 
tehtiin pelkästään taktinen yksikkö, eikä sille enää kuulunut siviiliasioiden velvollisuuksia. Tämän 
jälkeen maakunnissa toimivat tukikohtien joukkojen lisäksi vastavakoilun yksiköt. PERRY 1980, 
61. 
78 ANDERSON 1954, 4. 
79 PERRY 1980, 60. 
80 ANDERSON 1954, 123-124. 
81 Textor 1951, 121, 154-155. 
82 Montgomery 1949, 10-11. 
83 Interview with Orr, by Harry Wray, 10.1.1980, s. 24-25. Educational Reform in Japan Part II 1-I-
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koulutusasioiden valvonnasta ja opastuksesta vastaavalla kenttähenkilökunnalla ei ollut 
automaattista suoraa kontaktia toisiinsa, yhteistyö oli joskus tehotonta84. 

CI&E:n organisaatio, johto ja henkilökunta eivät säilyneet alkuperäisinä koko 
miehityskautta. Dyke oli CI&E:n johdossa teknisesti huhtikuun 1946 lopulle saakka; hän 
palasi Yhdysvaltoihin toukokuun lopulla, ja hän vapautui palveluksesta kesäkuussa 
194685. Koulutuksen ja uskonnon alaosaston johtajana toimi merijalkaväen 
everstiluutnantti Harold Henderson joulukuun 1945 alkuun asti. Marraskuun 
loppupuolella CI&E:n organisaatiossa tehtiin muutos. Uskontoon ja taiteisiin liittyvien 
kysymysten käsittely siirrettiin omiin yksiköihin, ja kouluasioista vastaavan osaston nimi 
muutettiin Education Divisioniksi (ED) eli koulutusosastoksi, jonka johtajana toimi aluksi 
Henderson, ja hänen eronsa jälkeen laivaston everstiluutnantti Donald Ross Nugent.86 
Nugentin siirryttyä CI&E:n johtajaksi koulutusosaston esimiehen tehtäviä hoitamaan 
nousi heinäkuusta 1946 lähtien majuri Mark Taylor Orr, ja syksystä 1949 alkaen 
miehityksen loppuun saakka Arthur K. Loomis. Joulukuussa 1945 koulutuksen alaosaston 
päälliköksi tuli luutnantti Robert King Hall, joka puolestaan siirtyi reserviin vuoden 1946 
loppupuolella.87 

Miehityksen alkuvaiheessa, ennen CI&E:n perustamista, julkisen tiedonvälityksen 
valvonnasta ja koulujärjestelmän uudistuksesta vastasi kenraali MacArthurin päätöksellä 
27. elokuuta 1945 koottu Tyynenmeren armeijan Information Dissemination Section. Sitä 
johtivat lounaisen Tyynenmeren alueen psykologisen sodankäynnin osaston johtaja 
kenraali Bonner Fellers88 ja psykologisen sodankäynnin erikoisupseeri eversti J. Woodall 
Greene, ja työhön palkattiin OWI:n ja psykologisen sodankäynnin avainhenkilöitä, kuten 
esimerkiksi Bradford Smith89 ja Harold Henderson. Nämä Information Dissemination 
Sectionin psykologisen sodankäynnin veteraanit loivat suhteet Japanin 
opetusministeriöön sekä ottivat yhteyttä entisiin japanilaisiin tuttaviinsa90. Henderson oli 
                                                           
84Esimerkiksi helmikuun 12. päivänä 1946 CI&E:n koulutusosastolle oli kutsuttu kolme 
Kahdeksannen armeijan upseeria Military Government Sectionista, koska päämajaan ei ollut 
saapunut koulujärjestelmän uudistamista koskevia raportteja kentältä. Kokouksessa kävi ilmi, että 
joulukuun 10. päivän 1945 ylipäällikön käskykirje oli joutunut hukkaan, ja viesti ei ollut kulkenut 
koulutusupseereille ja piirikuntiin. Merkillepantavaa siis on, että  kaksi kuukautta ehti kulua, ennen 
kuin reagoimattomuuteen reagoitiin. Weekly Report, 9-15 February 1946, CI&E, Education 
Division, 16.2.1946. Educational Reform in Japan Part I 2-B34. Ks. myös Van Staaveren 1994, 11-
17. 
85 Nugent to Stoddard, 14.5.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-J-20. 
86 New Sub-Sections Established. Memorandum to All Heads of Subsections. GHQ, United States 
Army Forces, Pacific, CI&E, 28.11.1945. CIE(C)-0004. 
87 Interview with Orr, by Harry Wray, 10.1.1980, s. 7, 25-28, 37-39. Educational Reform in Japan 
Part II 1-I-138. 
88 DOWER 2000, 280; TAKAMAE 2002, 137. 
89 Miehityksen kaksi ensimmäistä kuukautta Smith toimi sekä paikallisena OWI:n päällikkönä että 
päämajan tiedotusoperaatioiden johtajana. MAYON mukaan Smithillä oli runsaasti Japaniin 
liittyvää kokemusta, ja hän auttoi Dykea löytämään yhteistyökykyisiä japanilaisia. MAYO 1988, 
55. TAKAMAE on selventänyt, että Smith toimi vuosina 1931–1936 Sekä Tokion keisarillisessa 
yliopistossa että St. Paulin yliopistossa opettajana. TAKAMAE 2002, 183. 
90 MAYO 1982, 83-84; MAYO 1988, 50-51; DOWER 2000, 286. 
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Columbian yliopiston japanin kielen opettaja, joka oli julkaissut vuonna 1943 japanin 
kielen kielioppikirjan. 1930-luvun alussa hän oli asunut Japanissa kolmen vuoden ajan. 
Sodan aikana hän toimi Yhdysvaltojen sotilastiedustelun kielikoulun akateemisena 
johtajana Fort Snellingissä Minnesotassa, ja sittemmin eteläisen Tyynenmeren alueella 
propagandalentolehtisten asiantuntijana.91 CI&E:n perustamisen, tai kuten MAYO 
tulkitsee, Information Dissemination Sectionin uudelleennimeämisen jälkeen92, 
Education and Religious Sectionin toiminnasta vastasivat majurit Henderson ja Edwin 
Farr sekä luutnantit Robert King Hall, Kenneth Bunce ja Walter Popham93. Dyken 
nimityksen jälkeen Fellers jatkoi MacArthurin kansliapäällikkönä94. Lokakuun lopulla ja 
marraskuun alussa saatiin lisävoimia, kun Montereyssa koulutusasiantuntijoiksi 
harjoitelleet saapuivat laivalla Tokioon95: majuri Mark Orr, luutnantti Herbert 
Wunderlich, majuri Robert McAllen, luutnantti Eileen Donovan, majuri John Norviel, 
majuri Roy Arrowood, luutnantti Fisher ja luutnantti Joseph Trainor96 saatiin CI&E:iin 
koulu-uudistustyön vahvistukseksi.97 

Sekä majuri Farr että luutnantti Bunce oli valmennettu miehitystoimiin Princetonin 
yliopiston Civil Affairs Training School -opinnoilla. Takanaan Farrilla oli sekä 
kaupallinen että hallinnollinen koulutus, ja hän oli toiminut koulutoimentarkastajana ja 
lukion rehtorina Kaliforniassa.98 Bunce, joka oli Princetonissa päätynyt alueopintojen 
esimieheksi, oli filosofian tohtori, ja hän oli 1930-luvun lopulla opettanut kolme vuotta 
englantia Matsuyaman yläasteella Ehimen piirikunnassa.99 Luutnantti Hall, joka oli pian 
Japanin kukistumisen jälkeen haluttu saada nopeasti lentokoneella Tokioon100, oli myös 
suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon, ja hän hänen väitöskirjansa käsitteli Argentiinan, 
Brasilian ja Chilen toisen asteen koulutuksen valtiollista valvontaa. Hall toisin sanoen oli 
perehtynyt sekä pedagogiikkaan että koulutuksen yhteiskunnallisen merkityksen 
                                                           
91 MAYO 1982, 84; THAKUR 1990, 134; UNGER 1996, 64; DOWER 2000, 310. 
92 MAYO 1988, 52. TAKAMAEN tarkennuksen mukaan CI&E muodostui kahdesta 
organisaatiosta; sen perustana olivat Tyynenmeren joukkojen Information Dissemination Section ja 
Education Branch fo the Public Affairs Division. TAKAMAE 2002, 180. 
93 Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 10.10.1945, s. 1-2. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-304; Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 
12.10.1945, s. 1-3. Educational Reform in Japan Part I 2-B-306. CI&E:n ja sen koulutusosaston 
keskeisimmistä vaikuttajista on lyhyt luonnehdinta liitteessä 7.  
94 Announcement of Staff. General Order No. 2. GHQ, SCAP, 2.10.1945. GHQ/SCAP General 
Orders, October 1945 to April 1952. 03-C2, GHQ Documents, NDL. 
95 Trainor 1983, 22-23. 
96 Henderson haastatteli Analysis and Research Divisionin palveluksessa ollutta luutnantti Trainoria 
19.10.1945, joka nimitettiin Education and Religious Sectioniin. Memorandum. GHQ, United 
States Army Forces, Pacific, CI&E, 20.10.1945, s. 2. Educational Reform in Japan Part I 2-B-314. 
97 Interview with Orr, by Harry Wray, 10.1.1989, s. 5, 7. Educational Reform in Japan Part II 1-I-
138; Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 9.11.1945, s.1. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-334; Trainor 1983, 22-23. 
98 BALTZ 1965, 49. 
99 TAKAMAE 2002, 183; Eiichi Suzukin mukaan THAKUR 1990, 141. 
100 Interview with Orr, by Harry Wray, 10.1.1989, s. 6. Educational Reform in Japan Part II 1-I-
138. 
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arvioimiseen, ja häntä oli pidetty Montereyssa Japanin koulujärjestelmään liittyvien 
kysymysten parhaimpana asiantuntijana. Vuodesta 1939 hän oli toiminut kasvatustieteen 
professorina Chilen yliopistossa. Sodan puhjettua Hall suoritti Columbian yliopistossa 
laivaston miehityshallinto-opintoja, jonka jälkeen hän siirtyi työskentelemään Princetonin 
yliopiston laivaston koulutusohjelmaan. Tämän jälkeen hänet nimitettiin Montereyn 
Japanin miehityksen suunnitteluyksikön kouluosaston päälliköksi.101 Hall oli opiskellut 
japania102, ja hän muun muassa käänsi miehityshallintoa varten japaninkielisiä tekstejä 
englanniksi103. Koulutusosaston esimiestehtävissä toukokuun 1946 ja maaliskuun 1949 
välisen ajan toimineen Orrin väitöskirja oli jäänyt kesken hänen värväydyttyä 
palvelukseen ja Montereyn koulutukseen104. Trainor, joka käytännössä toimi 
koulutusosaston apulaispäällikkönä105 kesästä 1946 miehityksen loppuun saakka, oli 
koulutukseltaan kasvatustieteiden tohtori106. 

Yhteenlasku CI&E:n koulutusosaston henkilökunnan määrästä on osoittautunut 
vaikeaksi. WRAYN mukaan Mark Orrin julkaisemattoman tutkimuksen valossa 
maaliskuussa 1946 henkilökuntaa oli 22, eikä koulutusosaston amerikkalaisten 
henkilökuntamäärä koskaan noussut yli kolmenkymmenen.107 UNGER viittaa Trainorin 
muistelmiin, että vuoden 1945 lopussa henkilökunta olisi koostunut neljästätoista 
upseerista108. Helmikuussa 1946 valmistuneessa CI&E:n Education in Japan -kirjassa 
kerrottiin, että koulutusosastolla työskenteli tuolloin neljätoista Yhdysvaltojen armeijan, 
laivaston ja merijalkaväen upseeria, neljä sotilasta, yksitoista siviiliä ja upseeripäällikkö. 
Toisin sanoen henkilökunnan määräksi ilmoitettiin 30 henkeä.109 Hall puolestaan on 
kirjoittanut, että koulu-uudistustyö, joka oli koko miehityskoneiston eniten 
työvoimapulaa kärsinyt ala, aloitettiin kolmen upseerin voimin, ja kahden ensimmäisen 
miehitysvuoden aikana tehtävää hoiti joukko, jonka määrä vaihteli tusinasta 
                                                           
101 Hall 1949, iii. Ks. myös MAYO 1982, 68; NISHI 1982, 119; UNGER 1996, 60; TAKAMAE 
2002, 182. 
102 UNGER kirjoittaa Marlene Mayon kahteen otteeseen, vuosina 1991 ja 1992, kertoneen hänelle 
keskustelustaan Hallin entisen japanin kielen opettajan kanssa. Tämä opettaja, Mayon mukaan, ei 
arvostanut Hallia suurestikaan. Unger ei kuitenkaan usko, että Hall olisi ollut turhautunut japanin 
opiskelija. UNGER 1996, 155.  
103 Oman ilmoituksensa mukaan Hall käänsi opetusministeriön vuonna 1937 julkaiseman Kokutai 
no Hongi -teoksen, jota miehityshallinto piti äärinationalismin eepoksena, John Owen Gauntlettin 
kanssa. Hall 1949, 115. Lisäksi CI&E:n päivämuistiossa on merkintä Hallin toimien kohdalla, että 
Kokutai no Hongin kääntäminen aloitettiin. Memorandum. GHQ, United States Army Forces, 
Pacific, CI&E, 15.11.1945, s. 3. Educational Reform in Japan Part I 2-B-338. Kuitenkin CI&E:n 
henkilökunnan käytössä olleen kirjan käännöksen kannessa kääntäjäksi ilmoitetaan J. O. Gauntlett. 
Kokutai no Hongi. Educational Reform in Japan Part II 1-K-333. 
104 TAKAMAE 2002, 183. 
105 Organisaatiokaavio. Educational Reform in Japan Part II 1-K-292. 
106 Trainor 1983, v. 
107 WRAY 1982, 147. 
108 Unger viittaa Trainorin muistelmiin, joista tosin kyseiseltä sivulta 243 ei löydy väitettyä tietoa. 
UNGER 1996, 63. 
109 Education in Japan. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, 15.2.1946. Educational Reform in 
Japan Part I 2-B-2. 
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kahteenkymmeneenseitsemään110. Maaliskuussa 1946 koulutusosastossa työskenteli 19 
upseeria tai siviiliä111. Trainorin muistelmakirjassa on koulutusosaston henkilökunnasta 
valokuva, joka on kuvatekstin mukaan otettu joulukuussa 1947, ja siinä näkyy kaikkiaan 
63 ihmistä112. 

Miksi koulujärjestelmän uudistamisesta vastanneen henkilökunnan määrän 
arvioiminen on tuottanut vaikeuksia? Tärkein selitys on henkilöstön suuri vaihtuvuus. 
Toiseksi, kyseessä oli sotilasoperaatio, eikä siihen osallistuneiden määrästä katsottu 
tarkoituksenmukaiseksi pitää suurta ääntä. Myös käsite henkilökunta vaihteli siten, että 
ajoittain henkilökuntaan katsottiin kuuluvan amerikkalaisia, japanilaisia tai eri Euroopan 
maista kotoisin olevia neuvonantajia ja koulutusalan asiantuntijoita113. THAKUR on 
syyttänyt miehityksen alkuvaiheen huonoa dokumentointia ja ristiriitaisia selvityksiä 
vaikeuksista, joiden takia organisaatiomuutoksia ja henkilökunnan vaihtuvuutta on vaikea 
ymmärtää114. UNGER on tutkimuksissaan todennut koulu-uudistukseen osallistuneiden 
määrän ongelman; hän on viitannut Hideo Satōn näkemykseen, jonka mukaan toimivin 
tietolähde CI&E:n henkilökunnan tutkimiseen on puhelinluettelo115. Puhelinluettelo116 ei 
kuitenkaan ole paras tietolähde, koska esimerkiksi tietojen kokoamisen ja luettelon 
ilmestymisen välinen aika saattoi olla pitkä, eikä puhelinluetteloa haluttu tehdä liian 
informatiiviseksi sotilaallisista syistä johtuen. Todellisuudessa miehityshallinnon 
asiakirjojen joukosta on löydettävissä useita CI&E:n ja sen koulutusosaston 
henkilökuntaluetteloita eri ajankohdista. Tammikuisen 1946 viikkoraportin mukaan 
henkilökuntaa koulutusosastolla oli 29, joista sotilashenkilöitä oli 18 ja siviilejä 11117. 
Helmi- tai maaliskuulta 1946 on peräisin henkilökuntaluettelo, jossa on 18 nimeä.118 
Toukokuussa 1948 tehdyn koulutusosaston organisaatiokaavion mukaan henkilökuntaa 
oli enemmän, ainakin yli kolmenkymmenen119. Kun koulutusosaston johdossa oli 
Loomis, kirjoitettiin ilman päiväystä henkilökuntaluettelo, jossa henkilöstön määrä on 

                                                           
110 Hall 1948, 61. 
111 Hall 1949, 50. 
112 Trainor 1983, kuvaliite. Sama valokuva löytyy myös MacArthur Memorial Foundationin 
symposiumkirjasta The Occupation of Japan: Educational and Social Reform 1982 sivulta 200. 
113 Hall 1949, 56. 
114 THAKUR 1990, 140. 
115 UNGER 1996, 68. 
116 Esim. Telephone Directory, GHQ, Tokyo, 14.10.1945. TEL-1, GHQ Documents, NDL; 
Telephone Directory, GHQ, Tokyo, 25.4.1946. TEL-3-1, GHQ Documents, NDL. 
117 Päällikkönä toimi tuolloin everstiluutnantti Nugent. Muuna sotilashenkilöstönä oli majuri Farr, 
majuri Arrowood, majuri McAllen, majuri Norviel, majuri Orr, luutnantti Wunderlich, kapteeni 
Barnard, kapteeni Griffith, luutnantti Hall, luutnantti MacBride, luutnantti Daly, luutnantti 
Donovan, luutnantti Gibson, kersantti Bidegary, kersantti Burriss, kersantti Doi ja kersantti Fong. 
Koulutusosastolla yksitoista työpaikkaa oli täyttämättä, ja näihin haettiin henkilökuntaa. Weekly 
Report 18-25 January 1946. CI&E, Education Division, 25.1.1946. Educational Reform in Japan 
Part I 2-B-31. 
118 Tentative Schedule of U. S. Education Mission. Education Division, CI&E. Educational Reform 
in Japan Part II 1-L-33. 
119 Organization Guide. Education Division, CIE. Educational Reform in Japan Part II 1-I-135. 
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45120. Näiden viitteellisten lähteiden lisäksi miehityshallinnon virallisia esimerkiksi 
sotilasarvojärjestykseen perustuvia henkilökuntaluetteloita tehtiin säännöllisin väliajoin. 
Esimerkiksi marraskuun 1945 alussa CI&E:n henkilökunta muodostui 29 upseerista ja 
102 sotilaasta, joista Tokiossa koulutusosastolla työskenteli yhdeksän121. Huhtikuun 
puolivälissä 1946 CI&E:ssa toimi yhteensä 74 henkilöä, joista seitsemäntoista työskenteli 
koulutusosastolla. Näistä viisitoista oli upseereita ja sotilaita kaksi. Tuolloin CI&E:ssa 
palveli viisi naista, joista yksi oli koulutusosastolla.122 Joulukuun viimeisenä päivänä 
1946 CI&E:ssa palveli 54 upseeria, ja kaikkiaan yhteensä 583 siviiliä sai palkkaa joko 
miehityshallinnolta tai Yhdysvaltojen hallitukselta tehtävistään CI&E:ssa.123 
Helmikuussa 1947 upseerin statuksella koulutusosaston henkilökunnasta esimiehen 
lisäksi palveli enää Norviel, George ja Arrowood; Orr, Trainor, Donovan, Gibson ja 
Osborne työskentelivät siviileinä.124 

Miehityskauden alkupuolella henkilökunta koostui sotilaista, koska kyse oli 
sotilasoperaatiosta. Sotilaiden osuus koulutusosaston henkilökunnasta kuitenkin ajan 
kuluessa pieneni, kuten miehityshallinnon muillakin osastoilla. Vaikuttaisi siltä, että 
sotilasstatus koettiin rasitteeksi, ja siitä pyrittiin tietoisesti irtautumaan. Jacob Van 
Staaveren kertoi muistelmissaan, että tullessaan Japaniin syyskuussa 1946 siviiliasioiden 
upseeriksi ja koulu-uudistuksen toimeenpanotehtäviin Yamanashin piirikuntaan hänelle 
kerrottiin Kahdeksannen armeijan henkilökuntatoimistossa, että koska Japanin miehitys 
enteili rauhanomaisuutta, oli tärkeää, että miehityshallintojoukot piirikunnissa 
muodostuivat siviileistä, sillä he saisivat paremmin toimeenpannuksi päämajan 
määräämiä uudistuksia125. Jotkut CI&E:n henkilökunnasta yksinkertaisesti vain riisuivat 
univormunsa ja jatkoivat samassa tehtävässä siviileinä126. Selvä suunta on kuitenkin 
näkyvissä, eli miehityksen alkuvaiheessa koulu-uudistustyötä tehtiin pienemmällä 
henkilöstömäärällä, ja miehityskuukausien kuluessa työntekijöiden määrä lisääntyi. 
Siviilisuuntauksen korostaminen oli toinen olennainen piirre. Helmikuussa 1947 
CI&E:ssa annettiin määräys, että toukokuun 20. päivästä 1947 lähtien siviilistatuksella 
palvelleet eivät enää saaneet pukeutua sotilasvaatteisiin127. 

Miehitysajan alkuvaiheen CI&E:n henkilökuntaa ja koulu-uudistustyöstä vastanneita 
henkilöitä on moitittu koulutusalaa tuntemattomiksi ja japanilaisuuden erityispiirteitä 
ymmärtämättömiksi, ja heidän taitojaan erityisesti koulu-uudistuksen toimeenpanijoina 
                                                           
120 Education Division. Educational Reform in Japan Part II 2-A-104. 
121 Osa CI&E:n henkilökunnasta toimi vielä Manilassa. Organization of CIE Detachment. 
Memorandum to Chief, CIE Section from Claude E. Hawley, 7.11.1945. CIE(C)-0007. 
122 Officers. GHQ, SCAP, CI&E, 16.4.1946. CIE(C)-00048. 
123 Grades and Ratings. From G-1 to CI&E Section, 31.12.1946. CIE(C)-00032. 
124 Personnel. CI&E, 1.2.1947. CIE(B)-02954. 
125 Van Staaveren 1994, 12-13. 
126 Esimerkiksi Trainor siirtyi siviiliksi ja neuvonantajaksi heinäkuussa 1946 tehtävänään 
oppikirjoja- ja opetussuunnitelmatyön avustaminen. Weekly Report of Education Division for 
Week Ending 26 July 1946. CI&E, Education Division, 26.7.1946. Educational Reform in Japan 
Part I 2-B-55. Trainor tosin muistelmissaan väittää siirtyneensä siviiliin jo vuonna 1945. Trainor 
1983, v. Myös Mark Orr, Eileen Donovan ja James Gibson jatkoivat työtään koulutusosastolla 
siviileinä. BALTZ, 1965, 44. 
127 An Orientation Pamphlet for New Personnel. CIE, 22.2.1947. CIE(B)-06699. 
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on epäilty. Jätettyään työnsä CI&E:ssa Hall aloitti arvostelun kirjoittamalla, että koulu-
uudistustyöstä vastannut joukko koostui kahdesta erilaisesta ryhmästä. Toisen muodosti 
sotavoimien palveluksessa toimineet koulutetut kasvatustieteilijät, joiden mielenkiinto 
kohdistui Japanin koulujärjestelmän tekniseen kehittämiseen amerikkalaisten esikuvien 
mukaan, ja toinen osa oli ammattiupseereita, jotka perimmältään olivat konservatiiveja, 
rankaisutoimiin keskittyneitä ja välinpitämättömiä, ja joista jyrkimmät olisivat olleet 
valmiita ”hirttämään kaikki kahdeksankymmentä miljoonaa keltamahaa”128. Ainoa 
Hallilta täyden kiitoksen saanut oli Dyke – prikaatinkenraali, jota hän piti kaikista 
älykkäimpänä ja tehtävästään vilpittömimmin kiinnostuneena.129 Textorin mukaan 
kouluasioista vastasi eräs tuntematon koulunjohtaja etelävaltiosta, jossa ei edes ollut 
uudenaikaista edistynyttä koulujärjestelmää, ja koko tiedonvälityksestä vastasi entinen 
suuren saippuayrityksen mainosasiantuntija130. Miehitysajan ensimmäisenä 
opetusministerinä toiminut Maeda Tamon piti monien koulu-uudistuksen 
toimeenpanijoiden tietoja ja kokemuksia koulutuksen alalta erittäin vähäisinä. Mikäli 
kokemusta koulutuksesta oli, se rajoittui Yhdysvalloissa yhteen osavaltioon tai yhteen 
kaupunkiin. Jotkut puolestaan yrittivät viedä läpi niin subjektiivisia ajatuksia, että he 
Maedan arvioinnin mukaan vaivoin olisivat onnistuneet hankkeessaan edes 
Yhdysvalloissa.131 KAWAIN näkemyksen mukaan CI&E:n johtaja oli reserviläinen 
merijalkaväen luutnantti ja pikkukaupungin lukion rehtori, ja hänen henkilökuntansa 
muodostui pääosin samanlaisen taustan ja työkokemuksen omaavista sotilaista ja 
myöhemmin siviileistä132. 

Arvosteluun on yhtynyt myös koulu-uudistustutkijat. BEAUCHAMPIN mielestä 
CI&E:n väki oli neuvottomana lokakuussa 1945 suuren koulu-uudistustehtävän edessä. 
Hän perusti näkemyksensä elokuussa 1979 haastattelemansa Gordon Bowlesin 
käsityksiin, joiden mukaan koulu-uudistuksesta vastaavilla ei ollut riittävää ammatillista 
statusta, jonka varassa he olisivat voineet luoda tehokkaat yhteistyösuhteet 
japanilaisviranomaisiin, eikä heillä ollut asiantuntemusta käsitellä koulutuksen 
kysymyksiä. Bowles oli vedonnut entisen opetusministeri Maeda Tamonin selitykseen, 
kuinka äärimmäisen vaikeaa ja hämmentävää oli ollut ottaa vastaan määräyksiä 
eversteiltä tai jopa kersanteilta.133 WRAY piti 1980-luvun alussa koulutusosaston 
työskentelyn esteenä sen vähäistä henkilökuntamäärää134, mutta kaksi vuosikymmentä 
myöhemmin hän näki sen työntekijät taitamattomiksi ja itseluottamusta vailla olleiksi135. 
NISHIN mielestä miehityksen aluksi CI&E:n väellä oli vain vähän tietoja japanilaisista ja 
koulutuksesta yleensä, mutta heidän käyttäytymisensä ja asenteensa muuttuivat ajan 
                                                           
128 Hall 1948, 63. 
129 Hall 1948, 62-63, 65-66, 68. 
130 Textor 1951, 188-189. 
131 Maeda 1956, 415-416. 
132 Paikallistasoilla koulu-uudistuksen toimeenpanevista upseereista KAWAIN käsitys oli vieläkin 
huonompi: he olivat pääosin nuoria miehiä, joilla oli vielä vähemmän kokemusta kouluasioista kuin 
CI&E:n henkilökunnalla. KAWAI 1969, 189. Vähättelevällä luonnehdinnallaan KAWAI on 
tarkoittanut Dyken seuraajaa Donald Nugentia. 
133 BEAUCHAMP 1982, 179. 
134 WRAY 1982, 147. 
135 WRAY 2000a, 22; WRAY 2000b, 6. 
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kuluessa ja kokemuksien karttuessa136. NISHI siis näki viaksi amerikkalaisten koulu-
uudistustyön alkuunpanijoiden puutteellisen kokemuksen. Miehitysaikaa tutkinut 
Michael SCHALLER puolestaan piti moitittavana sitä, että prikaatinkenraali Dyke, 
entinen mainosyrittäjä, oli mukana perustamassa CI&E:a ja johti koulujärjestelmän 
uudistustyötä, lehdistöä ja kulttuuriasioita tyystin ilman suoritettuja yliopisto-opintoja ja 
korkeakoulututkintoa.137 

TSUCHIMOCHI kuvatessaan CI&E:n asiantuntemusta kallistui George Sansomin138, 
Tokion Ison-Britannian lähetystön kaupallisen attasean ja historiantutkijan, esittämän 
käsityksen puoleen Dykestä ja Hendersonista sekä koko amerikkalaisesta 
koulujärjestelmästä: kumpikaan henkilöistä ei ollut pätevä tehtäväänsä, eikä 
Yhdysvaltojen koulutus laadultaan käynyt hyväksi esikuvaksi minkään maan 
koulujärjestelmälle139. TSUCHIMOCHIN mielestä CI&E tarvitsi “epätoivoisesti ja 
kiireellisesti koulutuksen asiantuntijoita”140 japanilaisten suuntaamiseksi koulu-
uudistustyöhön ja tekniseksi avuksi. Hän perusteli näkemystä CI&E:n henkilökunnan 
taitamattomuudesta Kazuo Kawain esittämällä kritiikillä ja haastattelemansa James Doin 
näkemyksillä vuodelta 1983. Doi, koulutusosaston amerikanjapanilainen tulkki, oli 
kertonut, että CI&E:n henkilökunnan akateeminen tausta ja kokemukset eivät vastanneet 
Japanin opetusministeriön virkailijoiden ja maan nimekkäimmän opinahjon, Tokion 
Keisarillisen yliopiston professoreiden tasoa.141 BEAUCHAMP oli vielä vuonna 1994 
sitä mieltä, että CI&E:a johti entinen newyorkilainen mainosalan päällikkö, ja vain 
harvalla henkilökunnasta oli ensikäden tietoja koulutuksesta, “eikä kenenkään sanojen 
painoarvoa lisännyt ammatillinen arvovalta”142. Oliko varmasti näin, että koulu-
uudistuksesta vastaava henkilökunta vuoden 1945 loppupuolella oli työhönsä epäpätevää 
ja kehnoa, vai onko se vain myöhemmin muotoutunut käsitys? 

BENOIT ei ole yrittänyt löytää syitä koulutusosaston toiminnan vaikeuteen sen 
henkilökunnasta, vaan hänelle muotoutuneen käsityksen mukaan CI&E:n 
toimintakeinojen ja päämäärän välillä oli yksinkertaisesti ristiriita; miehitys oli 
sotilasjohtoinen sotilasoperaatio, joka ei toiminut demokraattisesti, mutta jonka tehtävänä 
oli uudelleenkasvattaa japanilaiset demokratiaan.143 CI&E:n ja erityisesti sen alkuvaiheen 
kokoonpanolle on haettu ymmärtävää selitystä. MAYO ei yksioikoisesti tuominnut 
henkilökuntaa taitamattomaksi. Dyken vahvuus organisaatiossa perustui MAYON 
mukaan siihen, että hän tunsi tiedotusvälineiden keinot ja mahdollisuudet sekä 
psykologisen sodankäynnin periaatteet; joukkotiedotuksen valvonta ja 
uudelleenkoulutuksen filosofia olivat tulleet hänelle tutuiksi OWI:n palveluksessa 
                                                           
136 NISHI 1982, 143-144. 
137 SCHALLER 1985, 28. 
138 George Sansom oli julkaissut Japan A Short Cultural History -tutkimuksen vuonna 1931. Hän 
oli Hugh Bortonin ystävä, ja hänen Japani-tuntemuksensa vaikutti ainakin Bortoniin, mutta 
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vuosina 1941–1943 ja sen jälkeen sodan loppupuolella kenraali MacArthurin päämajassa. 
Dyken valinta CI&E:n johtoon oli ennakoinut myös sitä, että japanilaisten lehdistö ja 
radio päätyivät miehittäjien erityishuolenpitoon. Harold Henderson puolestaan oli ennen 
sotaa toiminut Columbian yliopiston japanin kielen professorina, ja vuonna 1943 hän oli 
julkaissut japanin kieliopin144 oppikirjan. Sodan aikana hän oli palvellut 
propagandalehtisten asiantuntijana ja propagandakampanjoiden toimeenpanevan 
komitean jäsenenä kenraali Fellersin alaisuudessa lounaisella Tyynellä valtamerellä.145 
Sekä DOWERIN että MAYON mielestä Henderson oli Japani-spesialisti146. 

Richard Finn, joka itsekin oli palvellut miehityshallinnossa, piti entisen NBC-radion 
päällikön Dyken ansiona hänen sujuvaa suhtautumistaan japanilaisiin sekä sitä, että 
MacArthur luotti Dykeen. CI&E:n henkilökunta työskenteli antaumuksellisesti, eivätkä 
he Finnin näkemyksen mukaan olleet taitamattomia: Henderson oli japanilaisen taiteen ja 
kirjallisuuden asiantuntija, Hall oli koulutusspesialisti, Bunce oli toiminut opettajana 
Japanissa ja hän osasi käsitellä uskontoihin liittyviä kysymyksiä. Myös Dyken seuraaja 
Nugent oli aiemmin toiminut opettajana Japanissa.147 

Toistaiseksi viimeisimmän puheenvuoron on käyttänyt Eiji TAKAMAE vuonna 2002 
ilmestyneessä kirjassaan. Hänen mielestään koko miehityshallinnon henkilökunnan 
pätevyyttä tehtäviinsä ei pidä tuomita yksioikoisesti, sillä monet upseerit olivat ylimmän 
yliopistotutkinnon suorittaneita ja alansa asiantuntijoita, joilla oli takanaan sodan aikana 
suoritetut Japani-operaatioon valmistautumiseen liittyvät intensiivikurssit. Tämä koski 
myös CI&E:n henkilökuntaa, josta monella oli tohtorin tutkinto suoritettuna tai 
suoritteilla ja kokemusta opetustyöstä Japanissa.148 

Koulu-uudistuksesta vastaavan henkilökunnan kokoonpano ei ollut sattuman tulosta, 
vaan työhön valitut henkilöt olivat sotilaallisten asiantuntijakriteereiden ja siviilissä 
hankitun koulutuksen ja työkokemuksen perusteella tehtäväänsä seuloutuneet. Dyken ja 
Hendersonin valintaa voidaan pitää aivan oivallisena Japanin antautumisen jälkeisen ajan 
näkökulmasta. Sodanaikaisen suunnittelutyön yhteydessä jo maaliskuussa 1944 oli 
esitetty vakava huoli koulujärjestelmän uudistamisesta vastaavien ihmisten kielitaidosta. 
Suosituksena oli ollut saada koulutyö viipymättä käynnistymään, jotta japanilaisnuorison 
ajankäyttö ei aiheuttaisi amerikkalaisille vaikeuksia. Samassa yhteydessä oli korostettu 
kansalaisiin kohdistuvan tiedotuksen tärkeyttä, mitä palvelisivat vahvasti sekä koulut että 
radiotoiminta.149 OSS:n Yhdysvaltojen armeijalle kirjoittamassa Japanin 
koulujärjestelmän käsikirjassa koulut, joukkotiedotus ja radioviestintä kulkivat 

                                                           
144 Unger on luonnehtinut oppikirjaa erinomaiseksi. UNGER 1996, 64. 
145 MAYO 1982, 84-85; MAYO 1988, 55. 
146 DOWER 2000, 310; MAYO 2001, 281. 
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että vain kahdella päämajan osastopäälliköllä oli huomattavaa kokemusta Japanista sotaa 
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miehitystoimien yhteydessä käsikädessä.150 Keväällä 1944 Hugh Borton oli valmistellut 
ulkoministeriölle ja sen Kaukoidän alakomitealle luonnoksia Yhdysvaltojen 
miehityshallinnon toimenpiteiksi, joilla Japanin sotakoneisto tuhottaisiin ja militarismin 
uusi nousu estettäisiin. Aseistariisunnan lisäksi japanilaisten militaristiset ja 
äärinationalistiset harhakäsitykset piti oikaista, ja tähän tehtävään tarvittiin sekä kouluja 
että joukkotiedotusta.151 Heinäkuussa Kaukoidän aluekomitea valmisteli koulu-
uudistuksen kysymyksiä: tulevien toimien painopisteet kartoitettiin samoin kuin työhön 
ryhtyviin henkilöihin kohdistetut vaatimukset. Hillis Lory oli tuonut luonnoksessaan 
esille ehdotuksen, että koulu-uudistustyöhön ryhtyvillä amerikkalaisilla olisi suotavaa 
olla aiempaa työkokemusta japanilaisesta koulumaailmasta, tai olisi löydettävä 
japanilaisia, jotka olisivat saaneet koulutuksensa ulkomaalaisten ylläpitämissä kouluissa. 
Koulujen ja kouluradioiden avulla tähdennettäisiin japanilaisille liittoutuneiden 
rauhantahtoisia päämääriä.152 Kielitaidon tarpeellisuus korostui, sillä ilman japanin taitoa 
opetuksen ja oppimateriaalien sisällön analysoiminen jäisi puolitiehen.153 

Trainor ei muistelmissaan lähtenyt moittimaan entisiä kollegoitaan, mutta myönsi 
kuitenkin, että miehityskauden alussa yksikään tulkeista tai kielenkääntäjistä ei hallinnut 
koulutusalan ammattisanastoa, mikä aiheutti sekaannusta ja väärinkäsityksiä154. 
Amerikkalaisten ja japanilaisten väliset kommunikaatiovaikeudet eivät olleet 
ainutkertaisia koulujärjestelmän uudistuksen yhteydessä CI&E:ssa. Japanilaisen 
hyvinvointiyhteiskunnan muodostumista tutkinut TAKAHASHI on kirjoittanut, että 
päämajalla ja Japanin hallinnolla oli kielivaikeuksista johtuneita suuria ongelmia 
keskinäisessä viestinnässä155. ANDERSON puolestaan on muistuttanut, että piirikunnissa 
koulu-uudistusta toimeenpanneilla miehitysjoukoilla ja japanilaisilla oli suuria 
kielivaikeuksia. Vaikka monet amerikkalaiset upseerit osasivatkin jonkin verran japania, 
ei heitä kannustettu käyttämään kielitaitoaan väärinkäsitysten välttämiseksi. Tulkit, jotka 
olivat japanilaisia ja joihin japanilaiset luottivat, olivat merkittävässä roolissa 
miehityksen toimeenpanossa.156 

Dyke ja Henderson sopivat sota-aikaisen suunnittelutoiminnan luomiin odotuksiin 
varsin hyvin. Heissä yhdistyi japanilaisen yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemus, kielitaito, 
joukkoviestinten sekä niiden käytön ja mahdollisuuksien tuntemus, ja koulumaailman 
ymmärrys. Kun mukaan joukkoon luettiin vielä Hall ja Bunce, saatiin kiistaton 
                                                           
150 Civil Affairs Handbook Japan Section 15: Education. Army Service Forces Manual M354-15. 
23.6.1944. The Occupation of Japan Part I 3-B-21. 
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kasvatustieteen, koulutuksen merkityksen ja koulumaailman asiantuntemus CI&E:n 
koulutusosaston työhön. Ennen kaikkea on kuitenkin pidettävä mielessä, että he olivat 
sotilaita ja koulutettuja upseereita, jotka olivat tulleet kukistettuun vihollismaahan 
toimeenpanemaan antautumisehtojen ja miehitysdirektiivien mukaista 
demilitarisointiohjelmaa, johon sisältyi myös koulujärjestelmän riisuminen militaristisista 
ja äärinationalistisista aineksista. Heitä ei lähetetty Japaniin pitämään opetusministeriön 
virkamiehiä tasavertaisina yhteistyökumppaneina ja keskustelemaan japanilaisen 
koulujärjestelmän pedagogisesta tai sisällöllisestä kehittämisestä, tai ylipäätään 
kartoittamaan japanilaisten halukkuutta koulujärjestelmän uudistamisen. Sota-aikana oli 
valmistauduttu Japanin koulujärjestelmän haltuunottoon ja sen työskentelyn 
käynnistämiseen taistelutilanteessa maihinnousun jälkeen. Japani antautui, eikä koulu-
uudistukseen tarvinnut käydä taistelutilanteessa; esimerkiksi Montereysta tuodut, 
harjoitusmielessä laaditut yksityiskohtaiset suunnitelmat ainakin Trainorin mukaan 
osoittautuivat käyttökelvottomiksi157. ANDERSON on kuitenkin muistuttanut, että 
miehityksen alkuvaiheessa koulu-uudistuksen toteuttamisesta vastaavien 
koulutusupseereiden suorittamat koulujen tutkimukset tehtiin täysin sotilastarkastusten 
hengessä158. Ylipäällikön saamien direktiivien mukaan koulujärjestelmä piti nopeasti 
puhdistaa militarismin ja äärinationalismin indoktrinoinnista; tämän jälkeen täytyi 
sodanaikaisten suunnitelmien mukaisesti löytää koulu-uudistustyöhön japanilaiset 
vaikuttajat ja saavuttaa kansan tuki koulujärjestelmän uudistamiselle. Tehtävään CI&E:n 
henkilökunta suhtautui toimen edellyttämällä vakavuudella. 

4.3  Uudistuspolitiikan valvontayksiköt Tokioon ja Washingtoniin 

Yhdysvaltojen ulkoministeriön rooli Japanin miehityksessä rajoittui ylipäällikkö 
MacArthurin alaisuudessa olevaan poliittisen neuvonantajan toimistoon (Office of 
Political Adviser to SCAP). Ensimmäisenä poliittisena neuvonantajana toimi diplomaatti 
ja Kiina-asiantuntija George Atcheson Jr.159. Atchesonin tehtävä oli kolmijakoinen. Hän 
edusti ulkoministeriötä ylipäällikön poliittisena neuvonantajana. Kun huhtikuussa 1946 
päämajan organisaatiota järjesteltiin, Atcheson alkoi toimia diplomatiaosaston Diplomatic 
Sectionin päällikkönä. Lisäksi hän edusti Yhdysvaltoja liittoutuneiden Japanin 
neuvostossa toimien tämän puheenjohtajana ylipäällikön sijaisena. Atcheson palveli 
tehtävässään vain kaksi vuotta, sillä hän menehtyi lento-onnettomuudessa elokuussa 1947 
Havaijilla. Willian J. Sebald, joka oli tullut Japaniin poliittisen neuvonantajan toimistoon 
tammikuussa 1946, seurasi tehtävässään Atchesonia. Sebaldilla oli ensikäden tietoja 
Japanista. Hän oli avioitunut japanilaissyntyisen vaimonsa kanssa Japanissa vuonna 
1927, ja Marylandissa suoritettujen lakiopintojen jälkeen perhe muutti takaisin Japaniin 
vuosiksi 1933–1939160. Sota-ajan Sebald oli palvellut laivaston Tyynenmeren 
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taistelutiedustelun divisioonassa. Muistelmissaan William Sebald määritteli 
päätehtävänsä Japanissa poliittisena neuvonantajana olleen huolehtia siitä, että 
ylipäällikön ja ulkoministeriön välille ei muodostuisi ristiriitatilannetta. Sebaldin mukaan 
ulkoministeriön rooli miehityshallinnossa oli epämääräisesti määritelty miehityksen 
alkuvaiheessa, vaikka ulkoministeriö oli ollut mukana miehityksen 
suunnitteluvaiheessa.161 Myös John Emmerson, ensimmäisten miehityskuukausien 
aikainen poliittisen neuvonantajan toimiston virkailija, on muistellut, että tehtävät ja 
velvollisuudet olivat epäselvästi määritellyt. Atchesonin ja MacArthurin hyvien suhteiden 
takia yhteydenpito päämajaan vilkastui ajan kuluessa, mutta ylipäällikkö halusi pitää 
etäisyyttä ulkoministeriöön.162 

Koska miehityksessä oli kyse liittoutuneiden yhteistyöstä – vaikka itse miehitystehtävä 
suoritettiin lähes yksinomaan amerikkalaisvoimin – perustettiin operaatiota ja 
rauhanehtojen toteutumista valvomaan yhteistyöjärjestöt sekä Washingtoniin että 
Tokioon. Moskovassa joulukuun lopulla 1945 Yhdysvaltojen, Neuvostoliiton, Kiinan ja 
Ison-Britannian ulkoministerit päättivät, että Kaukoidän komissio (Far Eastern 
Commission eli FEC) aloittaisi toimintansa Washingtonissa syrjäyttäen samalla 
tehtävästään lokakuusta lähtien kokoontuneen liittoutuneiden Kaukoidän neuvoa-antavan 
komission, jonka työskentelyyn Neuvostoliitto ei ollut lähtenyt mukaan sen puhtaasti 
neuvoa-antavan toimintaluonteen takia. Kaukoidän komission tehtäväksi oli Moskovassa 
sovittu Japanin miehityspolitiikan muotoilu ja valvonta, mitkä tapahtuivat ylipäällikölle 
osoitetuilla direktiiveillä. Se ei voinut antaa suosituksia, jotka koskivat sotilasoperaatioita 
tai aluejärjestelyitä, eikä se saanut toimillaan kyseenalaistaa Yhdysvaltojen miehityksen 
päällikkyyttä eikä sen hallituksen käskyvaltaa ylipäällikköön nähden.163  

Kaukoidän komissio piti järjestäytymiskokouksensa 26. päivänä helmikuuta 1946. 
Aluksi jäsenenä oli yksitoista, myöhemmin kolmetoista maata164, ja sen neljällä 
suurimmalla jäsenellä eli Yhdysvalloilla, Neuvostoliitolla, Kiinalla ja Isolla-Britannialla 
oli veto-oikeus järjestön antamiin suosituksiin. Jo ensitapaamisessa kävi ilmi, että 
komission toimintaa varjosti erimielisyydet. Australian edustaja Frederic Eggleston 
ilmaisi harminsa siitä, että neljä suurinta oli laatinut säännöt muita maita kuulematta, ja 
että Australia ei kuulunut suurimpien joukkoon huolimatta sen panoksesta Tyynenmeren 
sodassa.165 
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Liittoutuneiden Japanin neuvoston (Allied Council for Japan eli ACJ) kokoonpano ja 
tehtävä Tokiossa olivat vaatimattomampia kuin Kaukoidän komission Washingtonissa. 
Sen vähälukuisina jäseninä olivat Neuvostoliiton, Kiinan, Brittiläisen kansainyhteisön ja 
puheenjohtajamaan Yhdysvaltojen edustajat. Tämän puhtaasti neuvoa-antavan ja 
keskustelufoorumin tarjoavan neuvoston ensimmäinen kokous pidettiin huhtikuussa 
1946. Tervetuliaispuheessa puheenjohtaja ylipäällikkö MacArthur nimitti neuvoston 
jäseniä modernin maailman sotilasmahdin ja moraalisen vahvuuden edustajiksi, joiden 
tehtävänä oli lujittaa kalliilla hinnalla saavutettua rauhaa.166 Todellisuudessa ylipäällikkö 
itse vältteli Liittoutuneiden Japanin neuvostoa, jonka puheenjohtaja hän oli, ja hän käytti 
ulkoministeriön poliittista neuvonantajaansa varamiehenään neuvostossa. MacArthur 
vastusti koko Kaukoidän komission olemassaoloa ja tarpeellisuutta, koska vain Australia 
oli auttanut Yhdysvaltoja Tyynenmeren rintamalla silloin, kun apua olisi tarvittu. Lisäksi 
MacArthurin suhtautuminen Neuvostoliiton edustajiin oli erityisen kylmäkiskoista.167 
MacArthur ilmiselvästi halusi tehdä asiat tehokkaasti ja suoraviivaisesti, ja hän vastusti 
Neuvostoliiton edustamaa talousjärjestelmää ja arvomaailmaa. On mahdollista, että 
MacArthurin kankea suhtautuminen liittoutuneiden yhteistyöjärjestöjä kohtaan lisääntyi 
sillä, että ulkoministeri James Byrnes tai ulkoministeriö eivät olleet informoineet häntä 
Moskovan neuvotteluista, vaan hän oli saanut lukea niistä sanomalehdestä168. Toisaalta 
epäluuloinen suhtautuminen liittoutuneiden yhteistyöelimiä kohtaan ei ollut MacArthurin 
yksityisajattelua. Esimerkiksi ulkoministeriön salaisessa raportissa helmikuulta 1947 
arvioitiin, että Kaukoidän komission työskentely oli ollut hidasta mutta pääpiirteissään 
rakentavaa, vaikkakin Neuvostoliiton myöntymätön asenne oli estänyt joidenkin asioiden 
etenemistä. Komissiossa ongelmana oli pidetty riittämätöntä yhteistoimintaa ylipäällikön 
päämajan kanssa. Liittoutuneiden Japanin neuvoston toimintaa ja aikaansaannoksia 
pidettiin kirjoituksessa vielä vähemmän tyydyttävinä.169 

Kaukoidän komission ja Liittoutuneiden Japanin neuvoston merkityksestä 
REISCHAUER on todennut, että ensin mainittu saattoi keskustella ja hyväksyä – mutta ei 
olla hyväksymättä – Yhdysvaltojen toimenpidepäätöksiä, mutta jälkimmäinen oli vielä 
surullisempi tapaus. Liittoutuneiden Japanin neuvosto saattoi vain konsultoida ja neuvoa 
ylipäällikköä.170 Hallin näkemyksen mukaan molempien organisaatioiden merkitys 
varsinkin miehityksen alkupuolella perustui siihen, että ne pitivät yllä epämieluisan 
julkisuuden uhkaa171. NISHI on tutkimuksessaan tuonut esille sen, että Kaukoidän 
komission merkitys oli suurempi kuin Liittoutuneiden Japanin neuvoston, mutta yhdessä 
nämä monikansalliset järjestöt olivat luomassa julkisuuteen vaikutelmaa, että 
miehityksessä oli kyse liittoutuneiden yhteistyöstä. Todellisuudessa, NISHIN mukaan, 
Yhdysvaltojen hallitus ei ollut halukas jakamaan tehtävää minkään muun valtion kanssa, 
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eikä erityisesti Neuvostoliiton.172 Miehityksen valvonta oli pääosin vain valvontaa vailla 
vastuuta ja todellisia vaikutusmahdollisuuksia. Koulu-uudistustoimet saivat huomiota 
sekä Kaukoidän komissiossa että Liittoutuneiden Japanin neuvostossa, mutta 
Yhdysvaltojen liittolaisten osoittama kiinnostus Japanin koulu-uudistusta kohtaan ei 
ohjannut koulujärjestelmän uudistamistyötä. 

Koska Japanin miehityksen ja maan koulujärjestelmän uudistamisessa oli kyse ainakin 
periaatteessa liittoutuneiden yhteisestä operaatiosta, on syytä todeta, että sodan 
voittaneiden koulutukseen liittyvät käsitykset eivät olleet samanlaiset. Robert King Hall 
on muistuttanut, että miehitys itsessään oli suuri koulutusinstrumentti, joka tuotti 
teknologisia, taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia. Liittoutuneet, jotka koostuivat 
yhdeksästä eri maasta, oli liittoutuma, joka oli luotu sodan voittamista varten. Näissä 
maissa käsitykset koulutuksesta ja koulutusfilosofioista erosivat suuresti toisistaan, ja 
lisäksi kunkin maan sisällä vallitsi erilaisia odotuksia sosiaalisista muutoksista.173 
Sodanjälkeinen yhteiskunnan muutos johtikin erilaisiin koulutuspoliittisiin ratkaisuihin. 
TENTIN tutkimuksen mukaan liittoutuneiden miehittäessä Saksan britit, ranskalaiset, 
neuvostoliittolaiset ja amerikkalaiset järjestelivät koulujärjestelmän uudistusta hyvin eri 
tavoin omilla miehitysvyöhykkeillään; lähtökohtana reformille oli kunkin maan oma 
koulujärjestelmä, mutta myös miehitysajan koulutoimelle asetetut erilaiset tavoitteet.174 
WEGNER on tarkentanut kuvaa toteamalla, että liittoutuneet olivat yksimielisiä Saksassa 
maan miehityksen käynnistyttyä siitä, että natsi-ideologia oli myrkyttänyt koululaiset, ja 
nuorison uudelleenkouluttaminen edellytti koulujärjestelmän uudelleenorganisoimista ja 
opettajien koulutuksen uudistamista. Miehittäjien näkemyserot olivat selkeäpiirteiset; 
siinä missä britit ja ranskalaiset kannattivat jatko-opintoihin valikoivan elitistisen 
koulutusmallin säilyttämistä, amerikkalaiset ja neuvostoliittolaiset puolustivat lujasti 
kaikille oppilaille samat jatkokouluttautumismahdollisuudet takaavaa yhtenäistä 
koulujärjestelmää natsimielisyyden purkamisen tärkeänä välineenä. Amerikkalaiset eivät 
kuitenkaan hyväksyneet neuvostoliittolaisten tavoitteita opetussuunnitelmien 
muokkaamisesta vastaamaan marxismileninismin periaatteita.175 

Edes Yhdysvalloissa, kuten FIELD on todennut, ei ollut yksimielisyyttä sosiaalisista ja 
koulutuksellisista päämääristä vuonna 1945. Yhdysvalloissa, jonka perustuslaissa ei 
sanallakaan mainita koulutusta, ei ollut kansallista julkisten koulujen opetussuunnitelmaa, 
vaan osavaltiot ja yksittäiset koulupiirit saivat itse valita oppimääränsä ja oppiaineensa.176 
SPRING on selittänyt amerikkalaisen koulujärjestelmän historiaa siten, että 1890-luvulla 
amerikkalaista koulujärjestelmää alkoivat herättää muutokseen samat tekijät kuin 
Japanissakin eli yhteiskunnan nopea teollistuminen ja kaupungistuminen. Näiden lisäksi 
laaja Yhdysvaltoihin kohdistunut siirtolaisuus muokkasi julkisten koulujen tehtävää. 
Koulujen päämääräksi tuli amerikkalaistaa yhteisiin arvoihin ja normeihin eri 
kulttuureista sekä etnisistä ja uskonnollisista yhteisöistä tulevia kansalaisia. 
Koulutuksesta alkoi tulla enenevässä määrin sosiaalisen kontrollin väline, jossa 
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sosiaalistamisen työkaluina käytettiin ajatuksia yhteisestä isänmaasta ja lojaalisuutta 
instituutioille.177 

TENT on todennut, että amerikkalaisilla ei ollut täysin yksituumaista käsitystä siitä, 
millaista mallia he lähtivät viemään miehitettyyn Saksaan. Amerikkalainenkin 
koulujärjestelmä oli ollut jatkuvassa muutosprosessissa. Amerikkalaisen 
yhtenäiskoulujärjestelmän historia oli verrattain lyhyt. Vasta ennen toisen maailmansodan 
syttymistä Yhdysvalloissa alkoi toteutua ajatus yhdestä ja yhtenäisestä 
koulutasoasteikosta, joka toimisi heterogeenisessa yhteiskunnassa periaatteessa kaikille 
sosiaaliryhmille sosiaalisen nousun mahdollistavana välineenä. Kuitenkin 
amerikkalaisessa koulutuksessa haluttiin antaa tilaa yksilöllisille ja alueellisille 
ideologisille variaatioille.178 

1930-luvun yhteiskunnalliset muutokset Euroopassa, kuten Saksan diktatuuri ja 
totalitarismin nousu, sekä Japanin militaristinen ekspansio olivat haastaneet 
koululaitoksen myös Yhdysvalloissa sisällölliseen muutokseen. FIELDIN mukaan 
julkisten koulujen kansalaiskasvatuksen opetussuunnitelmiin alettiin koko maassa ottaa 
mukaan entistä määrätietoisemmin kansalaisuuskasvatus, mikä käytännön koulutyössä 
tarkoitti isänmaallisuuden ja symbolisten rituaalien vaalimista, rohkaisemista 
yhdyskunta-aktiivisuuteen ja demokratian periaatteiden ymmärtämisen opetusta. 
Käytännössä painopiste siirtyi kouluissa Amerikan kansallissankareiden ja historiallisten 
henkilöiden korostamiseen ja patrioottisiin tilaisuuksiin osallistumiseen. Sodan sytyttyä 
amerikkalaista koululaitosta yli osavaltio- ja koulupiirirajojen oli yhdistänyt ja 
muokannut isänmaallisuuden emotionaalinen korostaminen ja kansalliset symbolit; 
opettajien edellytettiin tuovan kaikissa kouluissa luokan päivittäiseen työskentelyyn 
mukaan lipun tervehdyksen, uskollisuudenvakuutuksen ja kansallislaulun laulamisen. 
Sodan aikana opettajat Yhdysvalloissa – samoin kuin kaikissa muissakin sotaa käyvissä 
maissa – olivat ohjanneet oppilaita ymmärtämään sotaponnisteluiden tarpeellisuuden ja 
säännöstelyn välttämättömyyden sekä ylläpitämään kotirintamalla korkeaa moraalia. 
Rauhankasvatus amerikkalaiseen kansalaiskasvatuksen opetussuunnitelmaan tuli vasta 
sodan jälkeen. Sota oli siis Yhdysvalloissakin muovannut koulutusta, opetuksen sisältöjä 
ja opettajien tehtävää. Sodan päättymisen jälkeen koulutuksen merkitystä kritisoitiin 
avoimesti, kärsittiin rahapulasta ja uusia kouluja ei rakennettu. Lisäksi opettajien 
toimintaan kohdistettiin laajaa arvostelua.179 

Sota kansallisena kriisinä oli pakottanut amerikkalaista koulujärjestelmää yhdistymään 
huolimatta vahvasti individualistisista painotuksista, jotka normaalioloissa oli katsottu 
amerikkalaisuuden tunnusomaisiksi piirteiksi. Kansallisen yhtenäisyyden synnyttämiseksi 
tai lisäämiseksi amerikkalaisessa heterogeenisessa yhteisössä oli käytetty voimakkaasti 
nationalistisia tunnuksia. Japanilaiset myös olivat tietoisesti käyttäneet kansallisia 
tunnuksia yhtenäisyytensä vahvistamiseen Meiji-uudistuksesta lähtien. Keskenään 
samanlaisia ilmiöitä eri viitekehyksissä lähdettiin nimeämään, tulkitsemaan ja 
tuomitsemaan eri tavoin tilanteessa, jossa kukistetun vihollisen ajattelutapoja lähdettiin 
oikaisemaan. Toisaalta koulujärjestelmän indoktrinoima nationalismi saatettiin nimetä 
äärinationalismiksi, jolle sotakiihko oli rakennettu, mutta toisessa yhteydessä vastaavaa 
                                                           
177 SPRING 1978, 9-11. 
178 TENT 1982, 5-6. 
179 FIELD 1997, 141-142. 
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koulujen nationalistista kasvatustyötä saatettiin pitää normaalina tervehenkisenä 
isänmaallisuutena. Välttämättä sodan aikana Japanin koulujärjestelmän piirteisiin 
huomionsa kiinnittäneet henkilöt eivät olleet samanaikaisesti tarkastelleet Yhdysvaltojen 
koulujärjestelmän muutoksia. Yleiset piirteet koulutuksen ja muun yhteiskuntaelämän 
vuorovaikutuksesta sotatilanteessa ovat tällöin saattaneet jäädä huomioimatta. Kuvassa 
japanilaisesta koulujärjestelmästä korostui indoktrinaatio, joka oli yksiselitteisesti 
murrettava uudelleenkasvatuksen tieltä. 

Miehityshallinnon järjestäydyttyä koulujärjestelmän uudistustyö lähti etenemään 
ripeästi sodanaikaisen suunnittelutyön ja sen perustalta syntyneiden miehityksen 
avainasiakirjojen pohjalta. Japanilaiset olivat kuitenkin antautumisensa jälkeen jo 
ryhtyneet yhteiskuntansa muuttamiseen Potsdamin julistuksesta tulkitsemansa hengen 
mukaisesti. Japanilaisten toimet kohdistuivat nopeasti myös keisarilliseen 
koulujärjestelmään. Ei liene syytä epäillä, etteivätkö japanilaiset olisi ymmärtäneet 
amerikkalaisten käsittävän, miten tärkeä yhteiskunnallinen instituutio koulujärjestelmä oli 
Japanille. 

4.4  Japanilaistoimia pidetään puolustusyrityksenä 

Keisarin pitämä antautumispuhe Japanin kukistuttua oli ollut vaikeasti tulkittavissa. 
Puheessaan keisari perusteli sodan julistamista Yhdysvalloille ja Isolle-Britannialle 
Japanin haluna suojella itseään ja Itä-Aasian vakautta, mutta siinä ei mainittu 
antautumista eikä lyödyksi tai voitetuksi tulemista. Japani valmistautui rauhaan, mutta 
lähtökohtana keisarin ilmoituksessa oli ollut korostaa Japanin pyhän maan ikuisuutta sekä 
sen vastuuta ja tehtävää maailmassa, ja sen kansan yhtenäisyyttä. Kansalle suunnattu 
antautumispuhe oli latautunut japanilaisen yhtenäisyyden puolustukseksi: keisari vetosi 
japanilaisten kansalliseen käsitykseen yhteisyydestä ja yhtenä perheenä jatkamiseen sekä 
pyhän maan pysyvyyteen, kun uudessa tilanteessa alettiin rakentaa tulevaisuutta.180 

Keisarin puheen oli saattanut käsittää myös väärin. Antautumisen jälkeen osa 
japanilaisista oli ollut tietämättömiä sodan lopputuloksesta eli Japanin kukistumisesta. 
OSS:n tutkimusosaston raportissa todettiin, että sota-aikaisesta indoktrinaatiosta ja 
valtion virallisesta tapahtumien kulun tiedottamisesta johtuen useimpien japanilaisten 
perustiedot sotatapahtumista sekä syy- ja seuraussuhteista olivat virheelliset. OSS:n 
käsityksen mukaan suurin osa japanilaisista ei edes tiennyt sitä, että Pearl Harborin 
hyökkäys oli tapahtunut ennen sodan julistamista. Keskivertojapanilaiselle 
amerikkalaisjoukot eivät merkinneet tuomiota vääristä tekemisistä, vaan ne olivat 
yksinkertaisesti vihollisia, jotka olivat osoittautuneet paremmin varustetuiksi 
sotajoukoiksi. Kun antautumisen jälkeinen järkytys oli ohi, Japanin johtajat olivat 

                                                           
180 "Let the entire nation continue as one family from generation to generation, ever firm in its faith 
in the imperishableness of its divine land, and mindful of its heavy burden of responsibilities, and 
the long road before it. Unite your total strength to be devoted to the construction for the future. 
Cultivate the ways of rectitude, nobility of spirit, and work with resolution so that you may enhance 
the innate glory of the Imperial State and keep pace with the progress of the world." Imperial 
Rescript on Surrender. Lu 1997, 457. 
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alkaneet amerikkalaisten käsityksen mukaan selittää tappiota vain materiaalisena 
tappiona – rodullista paremmuutta häviö ei kyseenalaistanut.181 

Kaksi päivää Japanin antautumisen jälkeen oli muodostettu uusi hallitus Higashikuni 
Naruhikon johdolla. Kouluasioita johtamaan uuteen hallitukseen oli opetusministeriksi 
nimitetty Maeda Tamon. Yhdysvaltojen ulkoministeriön tarkkailijoiden mukaan 
välittömästi, ennen kuin liittoutuneet olivat puuttuneet asiaan, opetusministeriössä oli 
alettu valmistella muutoksia koulutuspolitiikkaan, jotta se olisi lähempänä Potsdamin 
julistuksen vaatimuksia182. Opetusministeri Maeda ei ollut kokematon hallintotyössä, ja 
hän oli ennenkin toiminut amerikkalaisten kanssa. Maeda oli suorittanut Japanin 
arvostetuimman yliopiston Tokion Keisarillisen yliopiston nimekkäimmässä 
tiedekunnassa lakitieteen opinnot, ja hän oli toiminut Tokion apulaiskaupunginjohtajana 
sekä Asahi Shimbun -sanomalehden toimituskunnan ja Japan Council of the Institute of 
Pacific Relations -järjestön jäsenenä. 1920-luvulla Maeda oli asunut Euroopassa kolmen 
vuoden ajan. Ennen sodan puhkeamista Maeda asui perheineen Yhdysvalloissa ja toimi 
New Yorkissa Japani-instituutin johtajana. Sodan aikana Maeda palautettiin Japaniin 
internoitujen vaihdon yhteydessä, minkä jälkeen hän oli työskennellyt Niigatan 
piirikunnan kuvernöörinä sodan päättymiseen saakka.183 

Amerikkalaisten odotukset Maedan toiminnan suhteen olivat epäilemättä korkealla. Jo 
sodan aikana, kun Japanin koulujärjestelmän uudistamisen läpiviemistä oli valmisteltu, 
oli uudistuspolitiikan onnistumisen ennakoitu olevan verrannollinen yhteistyöhaluisten 
japanilaisten löytymisen kanssa. Maedaa pidettiin liberaalina japanilaisena184. Lokakuun 
                                                           
181 Japanese Reactions to the Surrender. Office of Strategic Services, Research and Analysis 
Branch, 24.8.1945. OSS/SDIRR mfr. 2, d. 1, s. 1-3. 
182 Japanese Post-War Education Policies. Department of State, Interim Research and Intelligence, 
Research and Analysis Branch, 5.10.1945. OSS/SDIRR mfr. 2, d. 7, s. 1. Tämän tutkimuksen 
puitteissa ja käytettävissä olevilla lähteillä ei voida perusteellisesti arvioida opetusministeriön 
omatoimisuutta koulujärjestelmän Potsdamin julistuksen vaatimuksiin sovittamisen kanssa. 
Esimerkiksi kysymys, milloin amerikkalaiset, kuten Harold Henderson, olivat ensimmäisen kerran 
yhteydessä sanokaamme vaikka opetusministeri Maedaan, ei saa vastausta. 
183 Roster of Cabinet Personnel. Analysis of the Shidehara Cabinet. Department of State, Interim 
Research & Intelligence, Research and Analysis Branch, 12.10.1945. OSS/SDIRR mfr. 2, d. 8, s. 4-
5; Hall 1949, 258; Finn 1992, 60. 
184 Roster of Cabinet Personnel. Analysis of the Shidehara Cabinet. Department of State, Interim 
Research & Intelligence, Research and Analysis Branch, 12.10.1945. OSS/SDIRR mfr. 2, d. 8, s. 4-
5; Problems Involved in Japanese Educational Reform. Department of State, Interim Research & 
Intelligence, Research and Analysis Branch, No. 3281, 26.10.1945, s. 2. Educational Reform in 
Japan Part II 1-M-61; Biographical Notes on the Japanese Shidehara Cabinet Appointed in October 
1945. Department of State, Interim Research and Intelligence Service, Research and Analysis 
Branch, No. 3449, 9.11.1945. The Occupation of Japan Part II 4-D-25; Finn 1992, 60; Hall 1949, 
259. Tiedustelun luomaa kuvaa Maedasta, kuin myös itse tiedustelun kuvan muovautumista, 
voidaan pitää sekä mielenkiintoisena ilmiönä että osoituksena amerikkalaisten valtavasta tarpeesta 
päästä selville kaikesta mahdollisesta japanilaisosapuoleen liittyvästä tiedosta. OSS:n informantti 
“Lähde K”, jota tiedustelu piti luotettavana lähteenä, tiesi kertoa Maedan, viiden lapsen isän, 
olevan hyvin länsimainen ja pukeutuvan aina länsimaalaistyylisiin vaatteisiin. Jopa pituus ja paino 
olivat tiedossa vuodelta 1941: Maeda oli viisi jalkaa viisi tuumaa pitkä, ja hänen painonsa oli 160 
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5. päivänä ulkoministeriön Interim Research & Intelligencen185 raportin mukaan 
japanilaiset olivat ryhtyneet ripeästi muotoilemaan koulutuspolitiikkaansa vastaamaan 
Potsdamin julistuksen periaatteita, mutta samalla japanilainen militantti nationalismi 
vaikutti säilyneen perimmäisenä koulutusfilosofiana. Opetusministeri Ōta Kōzō oli 
käskenyt antautumisen jälkeisenä päivänä 16. elokuuta puolustaa kansallista olemusta, 
kuten keisarikin oli kehottanut antautumispuheessaan. Virkaanastujaispäivänään elokuun 
18. päivänä lehdistön haastattelussa Maeda Tamon oli antanut pitkälle samansisältöisen 
lausunnon kuin hänen edeltäjänsä Ōta. Maedan raportoitiin painottaneen, että 
japanilaisten tuli lannistumatta puolustaa kansallista järjestelmäänsä, kokutaita, ja 
kansainvälistä rauhaa. Amerikkalaiset ottivat lausunnon vastaan tyytymättöminä. 
Ulkoministeriön raportin mukaan kokutai merkitsi keskivertojapanilaiselle sitä 
filosofisten doktriinien yhdistelmää, jota oli kuluneet vuodet juurrutettu japanilaisiin, eli 
käsityksiä keisarin jumaluudesta, Japanin pyhästä alkuperästä ja ainutkertaisuudesta sekä 
sen tehtävästä koota kaikki kansat keisarin alaisuuteen.186 

Oliko Maeda, kansalaisten koulutuksesta antautumisen jälkeen vastannut ylin valtion 
virkamies, lausunut kokutain kokemattomuuttaan vai laskiko hän lausuntonsa sen varaan, 
että amerikkalaiset eivät tiedä tai huomaa kiinnittää huomioita siihen, miten keskeinen 
kokutain käsite oli japanilaisuudelle? Lokakuun alun raportissa nähtiin japanilaisten 
lausunnot dramaattisina, eivätkä amerikkalaiset pohtineet mahdollisuutta, että 
japanilaisille kokutai saattoi olla niin itsestään selvä käsite, että sitä ei korvattu muulla 
ilmaisulla. Tuomittavaksi nähdyn käsitteen käyttöön oli joka tapauksessa ollut helppo 
tarttua. Mutta olivatko japanilaiset tahallaan viivytelleet koulujärjestelmänsä järjestämistä 
amerikkalaisten haluamaan suuntaan? Robert King Hall oli pian miehitysjoukoista 
kotiuduttuaan esittänyt näkemyksen, että kansallinen olemus oli syvemmällä 
japanilaisuudessa kuin pelkät käsitteet. Hän epäili, että esimerkiksi jumalasta ei tulisi 
yhtäkkiä vähempää kuin jumala pelkällä jumaluuden kieltämisellä. Toisaalta Hall arvioi, 
että japanilaiset olivat toimeenpanneet käytännöllisesti katsoen kaikki miehityshallinnon 
suunnittelemat vaatimukset koulu-uudistuksiksi jo CI&E:n perustamiseen eli syyskuun 
22. päivään 1945 mennessä, ja kevään 1946 ajan CI&E:n henkilökunta keskittyi 
uudistustyön edistymisen seurantaan.187 NISHIN mielestä antautumisen jälkeinen 
japanilaisten linja oli se, että hallituksen ministerit pitivät lähtökohtanaan keisariuden ja 
                                                                                                                                                
paunaa. “Lähde T” puolestaan tunsi Maedan hyvin ja luonnehti hänen vaimoaan “pystyväksi 
naiseksi”. Biographical Notes on the Japanese Shidehara Cabinet Appointed in October 1945. 
Department of State, Interim Research and Intelligence Service, Research and Analysis Branch, 
No. 3449, 9.11.1945. The Occupation of Japan Part II 4-D-25. 
185 Office of Strategic Services -organisaation toiminta loppui Valkoisen talon päätöksestä, 
Donovanin vastustuksesta huolimatta, lokakuun 1. päivänä 1945. Research and Analysis Branch 
siirrettiin suoraan ulkoministeriön alaisuuteen, ja muut osat toimista liitettiin sotaministeriön 
yhteyteen. Secret Intelligence ja X-2 pysyivät rauhanajan tiedustelutoiminnan keskuksina, ja niistä 
muodostettiin vuonna 1947 Central Intellicenge Agency eli CIA. WARNER 2000, art10; 
ROOSEVELT 1976, 120. 
186 Japanese Post-War Education Policies. Department of State, Interim Research & Intelligence, 
Research and Analysis Branch, 5.10.1945. OSS/SDIRR mfr. 2, d. 7, s. 1. Ks. Education Ministry 
Instructions No. 5, 20.8.1945. Trainor Collection mfr. 36. 
187 Hall 1949, 200, 291. 
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itsemääräämisoikeuden säilyttämisestä – eli kokutain säilyttämisestä188. Myös WRAY on 
pitänyt selvänä, että konservatiiviset vallanpitäjät yrittivät pitää kiinni kokutain 
muuttumattomuudesta, ja erityisesti Maeda puolusti peräänantamattomasti kokutain 
säilyttämistä koulujärjestelmään kohdistamiensa muutosten rinnalla. Käytännössä tämä 
WRAYN mukaan tarkoitti sitä, että kansalaiskasvatuksessa ja historian opetuksessa 
korostettiin keisarin pyhyyttä ja loukkaamattomuutta sekä Japanin erityisyyttä ainoana 
jumalten perustamana maana.189 

Samoihin aikoihin ensimmäisten amerikkalaisjoukkojen tullessa Japaniin elokuun 28. 
päivänä 1945 varaopetusministeri antoi käskyn piirikuntien kuvernööreille ja ylempien 
oppilaitosten johtajille koulutyön aloittamisesta uudessa tilanteessa. Opetus 
oppilaitoksissa piti saada alkamaan normaaliolosuhteita vastaavalla tavalla. 
Opetusministeriö ulotti vaatimuksen tavanomaisen opetuksen järjestämisestä 
mahdollisimman nopeasti myös niissä oppilaitoksissa, joissa sodan tuhojen johdosta 
opetuksen aloittamisnäkymät ovat surkeat. Väliaikaisesti opiskelijat saattoivat mennä 
muihin oppilaitoksiin tai työvoimaksi ruuantuotantoon. Liikkumatilaa annettiin myös 
oppikirjoja ja opetusmateriaaleja varten; asianmukaista huolellisuutta tuli noudattaa, jotta 
elokuun 14. päivän 1945 keisarillisen julistuksen päätavoitteet tulivat ymmärretyiksi.190 
Normaalitilanteessa kesäloma olisi päättynyt japanilaiskouluissa elokuun viimeisenä 
päivänä, kuten Osakassa koulutusupseerina palvellut ANDERSON on väitöskirjassaan 
selittänyt, mutta monissa kouluissa koulunkäynti päästiin aloittamaan vasta syyskuun 
puolivälissä191. 

Työskentely myös oppivelvollisuuskouluissa yritettiin saada käynnistymään 
opetusministeriön ohjeilla paikallisille kuvernööreille, vaikka sodanaikaiset pienimpien 
lasten evakuoimiset ja ylempiluokkalaisten lasten mobilisointi tehtaisiin, työpajoihin sekä 
liikenteen ja maatalouden palvelukseen aiheuttivat koulutyölle käynnistysvaikeuksia. 
Maaseudulle evakuoitujen koululaisten koulunkäynti piti saada alkamaan siellä missä 
lapset olivat, mutta työvelvollisuutta katsottiin tarpeelliseksi jatkaa ainakin osalle 
koululaisista. Koska ruuantuotannon lisääminen oli välttämätöntä, annettiin 
pienimpienkin koululaisten osalta ohjeeksi maataloustöiden liittäminen lukujärjestykseen. 
Tyttöjen ylimpien luokkien opetuksen järjestämiseen annettiin ohjeiksi, että naisellisia 
hyveitä tuli vahvistaa tytöissä kuten ennenkin, mutta arkielämän järjestämiseen täytyi 
antaa ”tieteellisempiä valmiuksia”192. Koska osa kouluista oli tuhoutunut varsinkin 
kaupungeissa, pitäisi alakoulujen ja ylempien koulujen yhteisymmärryksessä ratkaista 
tilakysymykset esimerkiksi siirtämällä poikien ylemmät koulut kaupunkien laita-alueille 
ja alakoulut sekä tyttöjen koulut lähelle niitä alueita, joissa heidän vanhempansa ja 
huoltajansa asuivat. Tarpeen mukaan temppeleitä, kokoussaleja ja muita vastaavia 

                                                           
188 NISHI 1982, 32, 147, 161-162. 
189 WRAY 2000a, 15-19. 
190 Concerning School Education Under the New Situation. Hatsu Sen No. 118, 28.8.1945. 
Education in the New Japan, Vol. II Appendix. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, Tokyo 
1948, s. 139. Educational Reform in Japan Part I 2-B-4. 
191 ANDERSON 1954, 145-146. 
192 School education under the new conditions. Order No. 184, 12.9.1945. Lower Education 
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soveltuvia rakennuksia katsottiin voitavan käyttää koulutyön järjestämiseen.193 
Evakuoiduille lapsille, jotka olivat menettäneet kotinsa ja vanhempansa 
ilmahyökkäyksissä, piti perustaa sisäoppilaitoksia oppivelvollisuuden suorittamista 
varten. Näihin laitoksiin voitaisiin sijoittaa lapsia myös terveydellisten syiden perusteella, 
mikä tarkoitti sodassa vammautuneita. Laitosten yhteyteen määrättiin perustettavaksi 
maatiloja, joilla viljeltäisiin ruoka koulun tarpeisiin.194 

Opetusministeriö antoi tarkennetut ohjeet oppimateriaaleista syyskuun 20. päivänä 
1945. Niiden mukaan osa entisistä oppimateriaaleista kelpasi koulukäyttöön edelleenkin, 
mutta ne opetusmateriaalit, jotka eivät olleet asianmukaisia keisarillisen sodan 
päättämisen reskriptin valossa, täytyi yliviivata joko kokonaan tai osittain, tai niiden 
käytössä piti olla erityisen tarkkana. Sellaisiksi materiaaleiksi opetusministeriö määritteli 
aineistot, joilla vahvistettiin taisteluhenkeä tai painotettiin kansallista puolustusta, jotka 
olivat kansainvälisen hyväntahdon vastaisia ja jotka olivat sisällöiltään vanhentuneita 
sodanjälkeisten olosuhteiden ja oppilaiden arkielämän näkökulmasta. Uusiksi 
oppimateriaaleiksi saatiin ottaa kansainvälistä rauhaa, tieteellistä henkeä, 
liikuntakasvatusta ja hygieniaa, kulttuuria ja moraaliopetusta sekä kansallista 
hallintojärjestelmää vahvistavia aineistoja. Lisäksi ohjeisiin oli erikseen luetteloitu 
sellaiset lukukirjojen kappaleet195, joita ei saanut lukea, tai joiden käytössä piti olla 
erityisen huolellinen.196 

Jo viikon kuluttua antautumisen jälkeen opetusministeriö oli ilmoittanut poistavansa 
kouluista sotilaskoulutuksen, jota koskevat lait ja säädökset oli päätetty kumota. Aseet ja 
muut harjoituskäytössä olleet sotilasvarusteet määrättiin luovutettaviksi poliisivoimille 
10. lokakuuta 1945 mennessä. Militaristiset urheilulajit, jollaisiksi japanilaiset näkivät 
pistinharjoitukset ja ammunnan, määrättiin lakkautettaviksi sotilasharjoitusten 
lopettamisen lisäksi. Jopa sota-sana opetusministeriön uusien sääntöjen mukaan täytyi 
poistaa oppikirjoista. Research and Analysis Branchin keräämien lehtitietojen mukaan 
opetusministeri Maeda oli luvannut, että oppikirjoista tultaisiin poistamaan sellainen 
propaganda, jolla oli vahvistettu epäluottamusta ja vastenmielisyyttä liittoutuneita 
kohtaan. Maeda tosin esitti oppikirjanmuutosohjelmalle varauksen, sillä pula paperista ja 

                                                           
193 School education under the new conditions. Order No. 184, 12.9.1945. Lower Education 
Bureau, Education Ministry. Educational Reform in Japan Part II 1-M-63. 
194 Communication on the subject of boarding school education for the air-raid orphans. Order No. 
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196 Directions Given by the Education Ministry to the Regional Governor Generals and the 
Prefectural Governors Concerning the Handling of the Text Books in Accordance with Postwar 
Conditions, 20.9.1945. Educational Reform in Japan Part II 1-M-64. 
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painovälineistä saattaisi vaarantaa tehtävän onnistumista ja pakottaisi jatkamaan vanhojen 
oppikirjojen käyttöä – tosin tehokkaamman valvonnan alaisuudessa.197 

Potsdamin julistuksen perusteella aloitetussa uudistustyössä japanilaiset vaikuttivat 
myöntävän päällimmäiseksi militarismin ilmentymäksi kouluissa annettavan 
sotilaskasvatuksen ja oppimateriaalien sisältämän indoktrinaation. Näihin teemoihin 
militarismin ja äärinationalismin ylläpitäjinä jo sodanaikainen amerikkalainen 
suunnittelutyö oli kiinnittänyt huomionsa. Mutta amerikkalaiset eivät olleet tyytyväisiä 
japanilaisten toimenpiteisiin. Research and Analysis Branchin raportin mukaan pelkkä 
sota-sanan käytön lopettaminen ei välttämättä lakkauttaisi militarismin glorifiointia 
japanilaisesta koulujärjestelmästä. Joulukuun 1941 jälkeen oppikirjoihin lisätyn 
propagandan poistamisella tuskin myöskään päästäisiin amerikkalaiskäsityksen mukaan 
militarististen piirteiden riisumiseen opetusmateriaaleista, eikä edes Shōwa-kauden 
alkupuolen oppikirjojen käyttöä nähty ratkaisuksi. Raportissa muistutettiin, että 
japanilaiset eivät olleet tehneet vielä ensimmäistäkään ehdotusta koulujen etiikan ja 
historian kurssien uudistamiseksi poistaakseen niistä nationalistisen koulutuksen 
selkärankana olleet doktriinit. Amerikkalaisnäkemyksen mukaan Japanin poliittiset 
päättäjät näyttivät yhä ajattelevan, että kokutain puolustus edellytti militantin 
nationalismin filosofian pitämistä hengissä. Se oli ulkoministeriön raportin mukaan 
vapaan koulutuksen ja japanilaisnuorten ajattelun muuttumisen este.198 

Lokakuun 26. päivän 1945 Research and Analysis Branchin raportissa todettiin, että 
militarismin kitkeminen koulujärjestelmästä vaikutti olevan erityisen vaikeaa sen 
alimmilta tasoilta. Oppikirjojen uudistustyö edistyi huonosti materiaalipulan takia. 
Opetusministeri Maeda oli jo lokakuun alkupuolella kiinnittänyt huomionsa japanilaisen 
opettajakunnan ajattelun muuttamisen tarpeellisuuteen, ja toimenpideohjelmaa oli alettu 
valmistella. Pääongelmaksi koulujärjestelmän uudistamisen vaikeudessa raportissa 
nähtiin opetushenkilökunta ja heidän asenteensa. Opettajat koulutettiin 
normaalikouluissa, jotka amerikkalaisnäkemyksen mukaan olivat militantin nationalismin 
tyyssijoja. Mutta huomio ja arvostelu kohdistuivat myös opetusministeriön keskeisimpiin 
virkamiehiin. Maedan Yhdysvalloista ja Euroopasta hankkimiin meriitteihin vielä 
luotettiin, mutta liberaalin päätöksenteon esteiksi nähtiin toimimaton yhteistyö 
varaopetusministeri Omura Seiichin kanssa. Omurasta amerikkalaisilla ei ollut 
yksityiskohtaisia tietoja, mutta koska hän oli ollut virassaan jo sodan aikana, ei hänen 
uskottu olevan laisinkaan liberaali. Amerikkalaisten toiveet näyttivät kohdistuvan 15. 
päivänä lokakuuta 1945 nimitettyyn opetusministeriön kouluosaston päällikköön Tanaka 
Kotaroon. Hän oli Tokion Keisarillisen yliopiston lakitieteen professori, joka oli tunnettu 
roomalaiskatolisuudestaan ja akateemista vapautta puolustaneista mielipiteistään.199 

Opetusministeriö oli siis ennen miehityshallinnon saapumista kiirehtinyt oppilaitoksia 
avaamaan ovensa ja aloittamaan opetuksen – olivatpa olosuhteet millaiset tahansa. 
                                                           
197 Japanese Post-War Education Policies. Department of State, Interim Research & Intelligence, 
Research and Analysis Branch, 5.10.1945. OSS/SDIRR mfr. 2, d. 7, s. 2. 
198 Japanese Post-War Education Policies. Department of State, Interim Research & Intelligence, 
Research and Analysis Branch, 5.10.1945. OSS/SDIRR mfr. 2, d. 7, s. 3. 
199 Problems Involved in Japanese Educational Reforms. Department of State, Interim Research & 
Intelligence, Research and Analysis Branch, No. 3281, 26.10.1945, s. 1-2. Educational Reform in 
Japan Part II 1-M-61. 
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Todellisista koulutyön aloittamisen olosuhteista eli koulujen toimintakunnosta 
pommituslentojen jäljiltä ja muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä seikoista ei ollut 
vielä käytettävissä opetusministeriön kokoamia luotettavia tilastotietoja. Varmoja tietoja 
ei ollut olemassa edes siitä, miten monessa koulussa koulutyö oli ylipäätään aloitettu200. 
Militarismia oli lähdetty poistamaan lopettamalla sotilaskasvatus ja sota-sanan käyttö. 
Ohjeet oppi- ja opetusmateriaalista olivat vielä erittäin väljät. Opetusministeri oli jo 
kiinnittänyt huomionsa opettajien ajattelun uudistamisen tarpeellisuuteen. Yhtäaikaisesti 
varaopetusministerin määräyksellä sodanaikaiset opiskelijajoukot lakkautettiin, mutta 
tilalle perustettiin nuorisoyhdistyksiä, joiden tarkoituksena oli innoittaa kansallisten 
piirteiden säilyttämishenkeä201. Samanaikaisesti miehityshallinnon ja sen koulu-
uudistuksesta vastaavan CI&E:n järjestäytymisen kanssa amerikkalaisten 
tyytymättömyys oli tuotu esiin ulkoministeriön raporteissa. Amerikkalaisepäilyksen 
mukaan jossakin oli uudistuspolitiikkaa vastustava taho, ja joidenkin perimmäisenä 
tarkoituksena oli puolustaa uudessakin tilanteessa keisarillista järjestelmäänsä 
koulujärjestelmänsäkin kautta. 

Opetusministeri Maeda kirjoitti miehityskauden jälkeen, vuonna 1956, että Japanin 
antautumisen jälkeen japanilaisille oli annettu verrattain vapaat kädet toimia 
koulujärjestelmänsä uudistamiseksi, koska miehitysviranomaiset eivät olleet vielä 
päättäneet menettelytavoistaan. Hänen käsityksensä mukaan päämaja ja sen 
koulutusosasto olivat olleet tyytyväisiä tuloksiin.202 

Antautumisen jälkeisten viikkojen aikana Japanin koulujärjestelmä oli kiistatta 
kokenut suuren muutoksen. Hallin mukaan opetusministeriö oli ennakoinut oikein ja 
puuttunut uudistuksillaan käytännöllisesti katsoen kaikkeen siihen, mitä miehittäjät olivat 
alunperin suunnitelleet muutettavaksi203, mutta NISHIN mielestä japanilaistoimet olivat 
olleet silkkaa kokutain puolustusta204. WRAYN mielestä opetusministeri Maeda ryhtyi 
omatoimisiin uudistuksiin muun muassa muuttamalla moraaliopin kurssia 
yhteiskuntaoppimaisemmaksi oppiaineeksi, mutta samaan aikaan hän oli 
peräänantamaton kokutain varjelemisessa. Hän on kuitenkin painottanut, että samalla kun 
japanilaiset viranomaiset ja Maeda halusivat miellyttää miehitysviranomaisia, olemassa 
                                                           
200 Edes heinäkuussa 1946 amerikkalaisten tiedossa ei ollut, miten monessa koulussa työskentely 
oli aloitettu elokuussa 1945. Japanin hallituksen ilmoituksen mukaan elokuussa 1945 käytettävissä 
olevia kouluja oli 39 055, ja osittain tai kokonaan tuhoutuneita kouluja oli 4 059. Tiedustelun 
käsityksen mukaan nämä tiedot eivät täsmänneet pommitustilastojen ja koulujen kokonaismäärän 
kanssa. An Estimate of Physical Conditions in the Japanese School System. Intelligence 
Memorandum OCL-3436.63, 23.7.1946. Office of Intelligence Coordination and Liaison. 
OSS/SDIRR mfr. 3, d. 12, s. 1-2. Vielä syksyllä 1947 ulkoministeriön tiedusteluraportissa tuodaan 
esille käsitys, että japanilaisten koulutilastoihin ei ole luottamista. Situation Report Japan No. 
3479.38, 10.10.1947. Department of State, Division of Research for Far East, Office of Intelligence 
Research. OSS/DSIRR mfr. 5, d. 3, s. 1. 
201 Establishment and Promotion of Youth Associations. Vice-Minister of Education, Hatsu Kyo 
No. 83 (Digest), 25.9.1945. Education in the New Japan, Vol. II Appendix. GHQ, SCAP, CI&E, 
Education Division, Tokyo 1948, s. 146. Educational Reform in Japan Part I 2-B-4. 
202 Maeda 1956, 415. 
203 Hall 1949, 291. 
204 NISHI 1982, 32, 147, 161-162. 



 

 

159

 

oli vilpitön halu toimeenpanna uudistuksia.205 DOWER on tutkimuksessaan Japanin 
antautumisen jälkeisestä tilasta todennut, että Maeda selvästi Asahi Shimbun -lehden 
uutisointien mukaan puolusti kansallista yhtenäisyyttä. Sekä opetusministerin että myös 
muiden hallituksen jäsenten halu nostaa tieteellisen koulutuksen tasoa merkitsi sitä, että 
Japanin tappion ei tulkittu johtuneen keisarikunnan armeijan taistelukunnosta tai 
kotirintamasta, vaan amerikkalaiset olivat voittaneet sodan tieteen uusimpien saavutusten 
eli atomipommien takia.206 

WRAY on pitänyt Hallia vihamielisenä sotaa edeltäneen japanilaisen 
koulujärjestelmän ja miehityksenaikaisten uudistusten arvostelijana207. Voidaankin kysyä, 
miksi Hall ei jo tuolloin CI&E:ssa toimiessaan iloinnut valmiiksi saatetusta 
koulureformista tavalla, joka olisi näkynyt miehitysajan asiakirjoissa, mikäli koulu-
uudistustyö olisi ollut lähes valmis. Japanilaiset olivat lähteneet karsimaan militarismia 
koulujärjestelmästään; opetusministeri oli vaihdettu, koulut oli määrätty aloittamaan 
koulutyönsä, oppimateriaaleista oli määrätty taisteluhenkisyys ja sota-sana poistettavaksi 
ja koulujen sotilaskoulutus oli määrätty lakkautettavaksi. Tämä ei tyydyttänyt miehittäjiä, 
sillä viimeisen sotakesän aikana oli amerikkalaisten toimintakäsitteeksi noussut 
japanilaisten uudelleenkoulutus, jolla yksilöiden ajatustapoja ja asenteita haluttiin 
suunnata kohti tavoitteeksi määritellyn demokraattisen yhteiskunnan tarpeita, sekä 
ehkäistä japanilaisten nousu uhmaamaan amerikkalaisten valtapyrkimyksiä208. 
Uudelleenkasvatuksen oli katsottu edellyttävän amerikkalaisajatusten vastaisten 
henkilöiden erottamisia, koulujärjestelmän keskushallinnon hajauttamista, 
koulunkäyntimahdollisuuksien laajentamista, ja jopa, Hallin itsensä toimesta, oli pidetty 
esillä kirjoitusuudistuksen tarvetta. Japanilaistoimia ei siis voida millään pitää vaadittujen 
uudistusten täyttämisenä. Hallin lausahdus on liioittelua, jonka tarkoitus oli kärjistää ja 
ärsyttää. Hall oli katkera CI&E:ssa työskentelynsä ajautumisesta umpikujaan, kun hänen 
näkemyksensä eivät olleet saaneet esimiesten ja koko henkilökunnan selväpiirteistä ja 
varauksetonta tukea. 

NISHI puolestaan on provosoitunut Hallin näkemyksistä. NISHIN antipatioita Hallia 
kohtaan UNGER on selittänyt NISHIN epämiellyttävillä kokemuksilla koulupoikana 
miehityksenaikaisessa Japanissa209. Pikkupoikien koulunkäyntiin liittyy luonnollisesti 
monenlaisia kokemuksia, joilla ei välttämättä kannata lähteä selittämään myöhempiä 
akateemisia tutkimustuloksia. Leimallista NISHISSÄ ja hänen tutkimuksessaan on ennen 
kaikkea hänen japanilaisuutensa, eikä hän kaihda japanilaisten erinomaisuuden 
korostamista210. 

Japanin koulu-uudistuksesta kirjoittaneet ovat kuitenkin käsitelleet ensimmäisten 
viikkojen tapahtumia varsin ylimalkaisesti. Tämä saattaa selittyä käytettävissä olleiden 
                                                           
205 WRAY 2000a, 17. 
206 DOWER 2000, 494. 
207 WRAY 1998, 31. 
208 Positive Policy for Reorientation of the Japanese. Directive. SWNCC 162/D, 19.7.1945. 
Educational Reform in Japan Part I 1-B-5. 
209 UNGER 1997, 7. 
210 Esimerkiksi NISHIN japanilaisuuden korostamisesta voidaan pitää seuraavia lausuntoja: 
“Japan’s greatest resource is the intelligence of its people.” NISHI 1982, 288, tai “The United 
States was not blind to the Japanese people’s extraordinary talents.” NISHI 1982, 4. 



 

 

160

 

lähteiden vähäisellä määrällä. Japanilaisten oma-aloitteisuutta on pidetty sekä poliittisena 
realismina että osoituksena siitä, että heidän koulutusajattelussaan oli BEAUCHAMPIN 
ja RUBINGERIN mukaan olemassa vielä vanhoja perinteitä demokraattisista 
tendensseistä211. Avainsana uudistuksiin niin kutsutuissa muuttuvissa olosuhteissa oli 
Trainorin mukaan rauhanaika – ei vielä demokratia212. Yoshida Shigeru tulkitsi 
japanilaisten asemesta amerikkalaiset toimijoiksi, sillä hänen mielestään amerikkalaisilla 
oli kiire japanilaisten muuttamiseen koulu-uudistuksella, koska sekä amerikkalaiset että 
britit olivat kohdanneet japanilaisten ylivertaisuuden Tyynenmeren taisteluissa213. 
THAKUR on epäillyt, että japanilaiset halusivat ennen amerikkalaisten tuloa peitellä 
menneisyyttään214, mutta toisaalta hän on väitöskirjassaan esittänyt, että amerikkalaiset 
eivät suuresti kiinnittäneet huomiota japanilaisten omatoimisiin aloitteisiin 
koulujärjestelmänsä uudistamiseksi. Perusteluksi jälkimmäiselle väitteelle hän esittää, 
että vuonna 1948 ilmestyneessä Education in the New Japan -kirjassa ei mainittu 
syyskuun puolivälissä 1945 opetusministeriössä luonnosteltua uudistuslinjausta.215 
TSUCHIMOCHI muistuttaa, että osa virallisista asiakirjoista oli tuhottu jo Potsdamin 
julistuksen hyväksymisen jälkeen216. MAYON mukaan CI&E vaikutti näennäisesti 
passiiviselta, mutta todellisuudessa amerikkalaiset tekivät koulujärjestelmän 
uudistustyötä taustalla; näkyvä toimija oli Maeda, jolle kerrottiin mitä amerikkalaiset 
Tokiossa ja Washingtonissa halusivat.217 

Ensitoimien merkittävyyttä ei pidä sivuuttaa. Amerikkalaisten henkilövalinnat koulu-
uudistustyöhön ja CI&E:n ensimmäiset toimenpiteet sekä japanilaisten uudistusyritykset 
olivat koulujärjestelmän muuttamisen perusta. Koulu-uudistuksen aloitus oli suunniteltu 
jo sodan aikana, ja suunnitelmatyön osana oli valmistauduttu kohtaamaan myös 
japanilaisten penseys uudistuksia kohtaan. Koulu-uudistuksen alkuunpanon oli jo 
keväällä 1944 suunniteltu käynnistyvän sillä, että koulutyö määrätään aloitettavaksi 
välittömästi Japanin kukistumisen jälkeen ja yhteiskuntaa valvotaan opetusministeriön 
organisaation kautta218. Kesän 1944 ulkoministeriön suunnittelutyön yhteydessä oli 
korostettu, että se tapa, jolla indoktrinaatioprosessia lähdettiin purkamaan, loi perustan 
syvemmälle koulujärjestelmän uudistamiselle. Japanilaiset, ja erityisesti maltilliset 
vaikuttajat, oli tärkeä pitää tehtävissään koulujärjestelmän ja sen hallinnon palveluksessa, 
ja amerikkalaisten oli syytä pysytellä taka-alalla.219 Japanilaisten oma-aloitteisuus sopi 
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siis amerikkalaisten suunnitelmiin erittäin hyvin, eikä sitä missään nimessä sivuutettu 
huomioitta. Koulutyö oli määrätty aloitettavaksi, ja räikeimmät militarismin ja 
äärinationalismin ilmentymät riisuttiin koulujärjestelmästä. Heti miehityksen 
alkuvaiheessa oli amerikkalaisten tukena ystävällismielinen japanilainen; opetusministeri 
Maeda oli alkuvaiheen luottomies, ja häneen koulujärjestelmän hallinnon ylimpänä 
miehenä kohdistui suuria odotuksia. 

Koulu-uudistuksesta kirjoittaneiden käsitykset ensimmäisten viikkojen tapahtumista ja 
niiden merkityksestä eroavat toisistaan suuresti. WRAY on pohtinut opetusministeriön 
toimintaa toisaalta aitona haluna toteuttaa uudistuksia ja toisaalta yrityksenä varjella 
kokutaita. TSUCHIMOCHI ja THAKUR ovat tarkastelleet japanilaisten toimia 
peittelytoimina, ja NISHI puolestaan on nähnyt japanilaisteot puolustusreaktiona. Nämä 
näkökannat ovat varmasti osuvia, mutta niissä ei ole tarkasteltu sitä, miten amerikkalaiset 
ottivat vastaan japanilaisten ensitoimet. Koska MAYO on keskittynyt tutkimuksessaan 
sota-ajan suunnittelutyöhön, on hän selvimmin tarkastellut miehityskauden alun 
amerikkalaisten toimia näennäisenä passiivisuutena, jolloin japanilaisten 
omatoimisuudelle jäi ja annettiin mahdollisuus. Tämä tutkimus on amerikkalaisten 
reaktioiden tarkastelussa osoittanut, että he panivat merkille japanilaisten tekemät 
muutokset koulujärjestelmäänsä, ja odotukset sekä CI&E:ssä että ulkoministeriössä 
muutosten jatkumisen suhteen olivat korkealla. Toistaiseksi japanilaiset eivät olleet 
kohdistaneet koulujärjestelmäänsä mitään sellaisia muutoksia, jotka eivät olisi sopineet 
amerikkalaisille. Amerikkalaiset eivät kuitenkaan olleet täysin tyytyväisiä. Japanilaisten 
toimien perimmäisiin tarkoituksiin ei luotettu, ainakaan Yhdysvaltojen ulkoministeriössä, 
ja heidän uskottiin yrittävän pitää kiinni japanilaisen yhteiskunnan ainutkertaisuuden 
käsityksestä, mikä oli tukenut nationalismia ja militarismia. Propagandan riisumisessa 
japanilaisten oma-aloitteisuutta pidettiin tehottomana tai näennäisenä. Keskinäinen 
vuorovaikutus ei ulkoministeriön näkemyksen mukaan toiminut tyydyttävällä tavalla. 
Myös CI&E:n henkilökunnan keskuudessa alettiin epäillä niin sanotun yhteistyön 
onnistumista. Tavoitteena oli ensikädessä riisua japanilainen koulujärjestelmä ei-
toivotuista militaristisista ja nationalistisesta elementeistä, mutta tämän lisäksi 
japanilaiset täytyi sodanaikaisten valmistelujen mukaan uudelleenkasvattaa 
myötämielisiksi amerikkalaisten yhteiskunnallisille arvoille ja näkemyksille. 



5  Koulujärjestelmän demilitarisoiminen direktiiveillä 
vuoden 1945 lopulla 

5.1  Ylipäällikön koulutusdirektiivit tyytymättömyyden osoittajina 

Amerikkalaiset eivät olleet täysin tyytyväisiä seuratessaan japanilaisten toimia 
koulujärjestelmänsä uudistamisessa, eivätkä japanilaisten omatoimiset yritykset 
yhteiskuntansa demokratisoimiseksi ja riisumiseksi ei-toivotuista elementeistä olleet 
onnistuneet amerikkalaisten toivomalla tavalla. Lokakuun 5. päivänä 1945 Higashikunin 
hallitus kaatui miehityshallinnon epäluottamuksesta. Vallanvaihtoa edelsi ylipäällikön 
antama direktiivi Japanin hallitukselle kansalaisten poliittisten, yhteiskunnallisten ja 
uskonnollisten oikeuksien rajoituksien poistamiseksi. Direktiivillä MacArthur kumosi 
muun muassa vuoden 1925 rauhansäilymislain; poliittiset vangit vapautettiin, salaisen 
poliisin organisaatiot lakkautettiin, sisäministeri ja ylin poliisijohto määrättiin 
erotettavaksi siltä osin kuin he olivat olleet osallisia kansalaisvapauksien 
rajoittamistoimiin. Ulkoministeriön tiedusteluraportissa epäiltiin, että hallituksen eron 
taustalla oli myös lisääntynyt kansalaisten tyytymättömyys hallituksen toimintaan, ja että 
ylipäällikön määräykset Japanin hallitukselle tulisivat jatkumaan edelleenkin.1 

Uusi hallitus muodostettiin paroni Shidehara Kijuron johdolla. 
Amerikkalaiskäsityksen mukaan Shidehara oli toimiessaan ulkoministerinä vuosina 
1929–1931 luottanut enemmän diplomatiaan kuin voimankäyttöön, ja hänen tulkittiin 
vastustaneen Japanin militaristisia menetelmiä. Opetusministerin tehtävissä jatkoi 
amerikkalaisten luottomies Maeda Tamon.2 Hugh Bortonin mukaan kansalaisten 

                                                           
1 Analysis of the Shidehara Cabinet. Department of State, Interim Research & Intelligence, 
Research and Analysis Branch, 12.10.1945. OSS/SDIRR mfr. 2, d. 8, s. 1. Direktiivin nojalla 
vapautettiin 439 poliittista vankia ja lopetettiin 2 026 henkilön silmälläpito. Poliisivoimista 
vapautettiin 4 800 kiellettyjen ajatusten valvonnasta vastannutta poliisia. Finn 1992, 49. 
2 Analysis of the Shidehara Cabinet. Department of State, Interim Research & Intelligence, 
Research and Analysis Branch, 12.10.1945. OSS/SDIRR mfr. 2, d. 8, s. 1-4. 
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perusoikeuksien julistus, mitä hän piti ensimmäisenä demokraattisten tendenssien 
rohkaisemisen merkkinä, oli aiheuttanut Higashikunin hallituksen eron. Koska lokakuun 
4. päivän direktiivillä oli riisuttu sisäasioiden ministeriöltä keskeinen osa sen vallasta, 
pääministeri oli katsonut, että hän ei voinut ylläpitää rauhaa ja järjestystä ilman kyseistä 
ministeriötä ja sen vahvoja poliisivaltuuksia. Shideharan konservatiivihallitus palveli 
halukkaasti päämajan työvälineenä sodanjälkeisiin ensimmäisiin vaaleihin eli 
huhtikuuhun 1946 saakka.3 

Lokakuun 11. päivänä 1945 MacArthur tapasi uuden pääministerin, jolle hän antoi 
muotoilemansa viisikohtaisen muistilistan niistä toimenpiteistä, joihin hän ylipäällikkönä 
tahtoi uudistustoiminnan suunnata. Uudistusluettelo alkoi naisten äänioikeuden 
vaatimuksesta ja jatkui työelämään liittyvillä vaatimuksilla ammattiyhdistysliikkeen 
toiminnan rohkaisemisesta ja lapsityövoiman hyväksikäyttöön liittyvien käytäntöjen 
korjaamisesta. Yleinen henkinen ilmapiiri piti vapauttaa ja elinkeinoelämän toimivuutta 
tehostaa. Erillisenä vaatimuksena oli koulutuksen liberalisoiminen, sillä hallitus oli 
“ihmisten palvelija enemmän kuin herra”.4 Bortonin mukaan ylipäällikkö teki 
pääministerille suullisesti selväksi, että hänen hallituksensa tärkein tehtävä oli käydä 
perustuslain uudistustyöhön.5 

MacArthurin ja Shideharan tapaaminen johti ylipäällikön Washingtonista saamien 
Japanin talouden uudistamista koskevien ohjeiden mukaisesti työlainsäädännön 
muuttamiseen, ja ensimmäiseksi valtiopäivät hyväksyivät ammattiyhdistyslain 
joulukuussa 1945. Lailla taattiin sekä julkisen että yksityisen sektorin työntekijöille 
oikeus järjestäytymiseen sekä määriteltiin säännöt lakkoaseen käyttöön 
työtaistelutilanteessa. Ensisijaisina talousuudistuksina pidettiin suuryritysten ja 
suurimpien pankkien pilkkomista, mikä aloitettiin lokakuussa 1945.6 

Amerikkalaisten direktiivillä määräämät yhteiskunnalliset vaatimukset olivat johtaneet 
Japanin hallituksen eroon, ja maan uudistamisen kulmakiveksi oli tilauksessa uusi 
perustuslaki, jolla korvattaisiin keisarin asemaa ja tehtävää korostanut vuoden 1889 
Meiji-perustuslaki7. Koulujärjestelmän uudistamistyö lähti verkkaisesti käyntiin, vaikka 
CI&E:n koulu-uudistuksesta vastaava henkilökunta oli päivittäin yhteydessä 
opetusministeriön virkailijoihin. Aluksi päähuomio kohdistui radiotoimintaan 
koulujärjestelmän asemesta. Tämä painopiste ei ollut yllätys, sillä jo sodan aikana 
Japanin kukistamis- ja miehitystoimien suunnittelijat olivat kiinnittäneet huomionsa 
radioiden merkitykseen kansalaisille suunnatussa tiedonvälityksessä ja koulujen 
toiminnassa. Koulujen käytettävissä olevien radioiden todellisesta määrästä haluttiin 

                                                           
3 Borton 1970, 462. 
4 Finn 1992, 40. 
5 Borton 1970, 462. Bortonin tekstistä ei käy ilmi yksiselitteisesti se, milloin ylipäällikkö ilmoitti 
vaatimuksensa perustuslain uudistamisesta. Finnin mukaan kyseisessä tilaisuudessa ilmeisesti ei 
puhuttu perustuslaista, vaikka kaksi päivää myöhemmin Shidehara nimitti erityisministerin 
valmistelemaan perustuslakikysymystä. Finn 1993, 41. 
6 Finn 1993, 52-58. 
7 FÄLT 1994, 129. 
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saada selvitys opetusministeriöltä8. Majuri Henderson kovisteli opetusministeriön 
virkailijaa Naitoa siitä, että opetusministeriö ei ollut toimittanut luonnosta kouluradio-
ohjelmista, ja se määrättiin tuotavaksi viipymättä9. Vaikka opetusministeriöstä oli 
lähetetty lokakuun 3. päivänä kouluille muistutus sotilasharjoitusten lakkauttamisesta, 
puuttui CI&E havaittuihin laiminlyönteihin. Kiväärijäljitelmiä ja pistinharjoitusvälineitä 
oli vielä löytynyt kouluilta. Ilmitulleita koululaisten marssiharjoituksia opetusministeriön 
edustajat puolustelivat sillä, että kyseessä ei ollut sotilasharjoitus, vaan koululaisia 
marssitettiin kurinpidollisista syistä.10 Koska japanilaiset eivät vaikuttaneet erottavan 
koululiikuntaa sotilasharjoituksista, yritettiin opetusministeriön edustajille selvittää 
amerikkalaisia koululiikuntaohjelmien sisältöjä11. 

Lokakuun 12. päivänä Henderson ilmoitti Naitolle, että opetusministeriön toimiin ja 
suunnitelmiin militarististen tai äärinationalististen tendenssien eliminoimiseksi 
koulujärjestelmästä ei oltu tyytyväisiä, koska ne eivät noudattaneet liittoutuneiden 
ilmaisemia käsityksiä tarvittavista toimenpiteistä. Dyken ja Hendersonin mielestä kaikki 
ammattisotilaat piti poistaa koulujärjestelmän ja opettajien koulutuksen palveluksesta. 
Opetusministeriön organisaatiota päätettiin myös muuttaa.12 Samaan aikaan myös 
CI&E:n organisaatiota suunniteltiin uudistettavaksi. Luutnantti Hall valmisteli sekä 
luonnosta perustoimintasuunnitelmasta että Dyken esittämien13 näkemysten perusteella 
ensimmäistä koulutusdirektiiviä.14 

Seuraavana päivänä Henderson tapasi opetusministeri Maedan15. NISHIN Trainorin 
arkistoon pohjautuvan tutkimuksen mukaan CI&E:n epäilyksenä oli, että joko 
opetusministeriössä ei ymmärretty mitä demokratialla tarkoitettiin, tai siellä ei haluttu sitä 
ymmärtää, jolloin miehittäjien täytyi selittää, mitä opetusministeriöltä odotettiin. 
Amerikkalaisten päällimmäinen tyytymättömyys NISHIN mukaan kohdistui 
opetusministeriön rakenteeseen. Hallintorakenne tulisi uudistaa siten, että kukin yksikkö 
                                                           
8 Memorandum. GHQ, United Stated Army Forces, Pacific, CI&E, 10.10.1945, s. 2. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-304; Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 
20.10.1945, s. 1-2. Educational Reform in Japan Part I 2-B-314. 
9 Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 11.10.1945, s. 2. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-305. 
10 Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 11.10.1945, s. 1. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-304. 
11 Memorandum. GHQ, United. States Army Forces, Pacific, CI&E, 12.10.1945, s. 2. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-306. 
12 Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 13.10.1945, 2-3. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-307. 
13 Hallin mukaan ensimmäisen koulutusdirektiivin kirjoitti kokonaan ”yksi nuorempi 
laivastoupseeri”, ja ilmaisulla hän epäilemättä tarkoitti itseään. Tämä esimerkki osoittaa sitä, että 
Hall, ainakin tässä tapauksessa,  korosti omaa toimintaansa muiden kustannuksella. Hall 1949, 73. 
14 Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 12.10.1945, s. 2. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-306; Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 
13.10.1945, s. 2-3. Educational Reform in Japan Part I 2-B-307; Memorandum. GHQ, United 
States Army Forces, Pacific, CI&E, 16.10.1945, s. 4. Educational Reform in Japan Part I 2-B-309. 
15 Käytyjen keskustelujen sisällöstä dokumentti vaikenee. Memorandum. GHQ, United States 
Army Forces, Pacific, CI&E, 15.10.1945, s. 2. Educational Reform in Japan Part I 2-B-308. 
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kantaisi selkeästi vastuun hallintoalueensa uudistuksista, esimerkiksi oppikirjojen 
uudelleenkirjoittamisesta ja kansallisen kulttuurin kehittämisestä, ja osa vanhoista, 
tarkoituksettomista osastoista lakkautettaisiin, kuten esimerkiksi rotuopista ja 
lojaalisuuskasvatuksesta vastanneet toimistot.16 Oliko opetusministeriön organisaation 
uudistus kuitenkaan koulujärjestelmän uudistamisen keskeisin kysymys? Dyke, 
Henderson, Farr ja Bunce valmistelivat Maedalle toimintaohjelmaa, jolla militaristiset 
ainekset ja sotilashenkilöt karsittaisiin pois koulujärjestelmän palveluksesta. Dyke päätti, 
että opetusministerin täytyi tehdä toimenpidesuunnitelma, jolla kaikkien opettajien 
pätevyys ja sopivuus – liittoutuneiden näkökulmasta – opetustehtävään seulottaisiin. 
Hendersonin tehtäväksi annettiin asian esittäminen Maedalle virallisena lausuntona ja 
suullisesti, mutta kuitenkin kirjoituskoneella kirjoitetussa muodossa. Dyke asetti 
esityksen takarajaksi lokakuun 25. päivän.17 

Henderson halusi tietoja Naitolta sotilashenkilöstön työskentelystä kouluissa ja ilmaisi 
samalla tyytyväisyytensä opetusministeriön tarttumisesta asiaan. Vaatimuksesta, että 
yksikään kotiutettu entinen sotilas ei saisi työskennellä kouluissa, tultaisiin ilmoittamaan 
myöhemmin direktiivillä.18 Jo 18. päivänä lokakuuta Maedalla oli Hendersonille 
esiteltäväksi opetusministeriön uudet osastopäälliköt19, ja seuraavana päivänä Farrilla oli 
valmiina esitys CI&E:n uudeksi organisaatiomalliksi20. Maedan mukaan epämuodollinen 
yhteistyö Hendersonin21 kanssa oli sujunut hyvin – olivathan he jo hänen Yhdysvalloissa 
viettämiensä vuosien aikaisia ystäviä. Suhde oli kuitenkin yllättäin muuttunut. Eräänä 
päivänä, lokakuussa, Henderson oli tullut Maedan mukaan vierailulle ja kertonut, että 
Washington oli ilmoittanut, että puolihuolimattomat järjestelyt eivät enää käyneet päinsä, 
ja että tulossa oli direktiivi. Maedan mukaan Henderson oli pahoittelujen kera esittänyt 
luonnoksen ensimmäisen koulutusdirektiivin pääsisällöstä.22 Oliko Henderson käyttänyt 
selityksenä Washingtonia, vai oliko ulkoministeriössä todellakin turhauduttu koulu-
uudistuksen hitauteen? Vai oliko Washington Maedan keksintöä? On totta, että 
ulkoministeriön raporteista oli huokunut epäusko koulujärjestelmän uudistamisen 
sujumista kohtaan, mutta yhteensä jo kolmea direktiiviä23 oli valmisteltu CI&E:ssa rinta 
rinnan Hendersonin ja Maedan epämuodollisen yhteistyön edistymisen kanssa. 
                                                           
16 NISHI 1982, 164. 
17 Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 15.10.1945, s. 2-3. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-308. 
18 Memorandum. GHQ, United Stated Army Forces, Pacific, CI&E, 16.10.1945, s. 4. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-309. 
19 Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 19.10.1945, s. 3. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-313. 
20 Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 20.10.1945, s. 1. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-314. 
21 Maeda kutsui muistelmakirjoituksessaan Hendersonia nimellä Mr. H. Maeda 1956, 415. 
22 Maeda 1956, 415. 
23 Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 12.10.1945, s. 2. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-306; Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 
13.10.1945, s. 2-3. Educational Reform in Japan Part I 2-B-307; Memorandum. GHQ, United 
States Army Forces, Pacific, CI&E, 16.10.1945, s. 4. Educational Reform in Japan Part I 2-B-309; 
Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 18.10.1945, s. 1. Educational 
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Toisaalta Washington ei ollut välinpitämätön Japanin yhteiskunnallisen kehityksen ja 
koulu-uudistuksen edistymisen seuraamisen suhteen. SWNCC:n Kaukoidän alakomitea 
päätti nimittää erilliskomitean valmistelemaan kokonaisraporttia japanilaisten 
uudelleenorientoinnista. Ulkoministeriön edustajina komiteassa määrättiin toimimaan 
Hugh Borton ja Gordon Bowles.24 SWNCC keskittyi työskentelyssään varmistamaan, 
että miehitysjoukkojen turvallisuus tai sotilasoperaation päämäärien toteutuminen eivät 
vaarantuisi esimerkiksi kansalaislevottomuuksien, nälänhädän tai laajalle leviävän taudin 
takia. SWNCC:ssa esitetyn käsityksen mukaan fyysiset koettelemukset jouduttaisivat 
japanilaisten omatoimisia pyrkimyksiä auttaa itse itseään. Amerikkalaiskäsityksen 
mukaan japanilaiset eivät tarvinneet 1 500 kilokaloria energiaa selviytyäkseen, vaan 
päiväannokseksi 1 200 kilokalorin katsottiin riittävän hyvin.25 Japanilaiset olivat, pakon 
sanelemina, huomioineet ruuantuotannon ja koulutoimen yhdistämisen mahdollisuuden jo 
heti, kun määräykset koulutyön aloittamisesta oli annettu. Amerikkalaisille ajatus 
koulutyön ja hätäavun yhdistämisestä muotoutui vasta myöhemmin. 

Lokakuun 22. päivänä 1945 ylipäällikön nimissä annettiin Japanin hallitukselle 
ensimmäinen japanilaisten kouluttamista koskeva direktiivi. Määräyksen mukaan 
militaristisen ja äärinationalistisen ideologian kylväminen täytyi lopettaa ja 
sotilaskoulutuksen ja sulkeisharjoitusten piti loppua. Opetuksen sisällössä täytyi 
tähdentää kansainvälistä rauhaa, edustuksellista hallintojärjestelmää, yksilön arvoa sekä 
ihmisoikeuksia kuten kokoontumisvapautta, sananvapautta ja uskonnon vapautta. 
Opetuksen sisällöt piti kriittisesti tutkia ja uudistaa, ja määräysten toteutumista täytyi 
valvoa. Kaikkien koulujen henkilökunta määrättiin tarkastettavaksi. Kaikki 
ammattisotilaat ja militarismin ja äärinationalismin kannattajat sekä aktiivisesti 
miehityspolitiikkaa vastustaneet täytyi irtisanoa opetus- ja hallintotehtävistä. Ne, jotka oli 
aiemmin irtisanottu tehtävistään liberaalien tai antimilitarististen näkemystensä takia, piti 
asettaa etusijalle tehtävien uudelleentäyttämisessä. Syrjintä rodun, kansallisuuden, 
uskonnon, poliittisen mielipiteen tai sosiaalisen aseman takia kiellettiin. Oppilaita, 
opettajia ja hallintohenkilökuntaa rohkaistiin direktiivissä tarkkailemaan kriittisesti 
                                                                                                                                                
Reform in Japan Part I 2-B-312; Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 
19.10.1945, s. 3. Educational Reform in Japan Part I 2-B-313; Memorandum. GHQ, United States 
Army Forces, Pacific, CI&E, 20.10.1945, s. 2. Educational Reform in Japan Part I 2-B-314. 
24 Minutes of Meeting, State-War-Navy Coordinating Subcommittee for the Far East, 7.9.1945. The 
Occupation of Japan Part II 2-C-41. 
25 Policy with Respect to Relief in Japan. SWNCC 107/1, 1.10.1945. The Occupation of Japan Part 
II 2-A-339. Lokakuussa 1945 japanilaisviranomaiset pyysivät Yhdysvalloilta neljä miljoonan 
tonnia ruoka-apua elintarviketilanteen helpottamiseksi, mutta ruokatoimitukset alkoivat vasta 
vuoden 1946 puolella. Finn on muistellut, että lehdistössä levisi huhuja, joiden mukaan 10 
miljoonaa japanilaista kuolisi nälkään. Vaikka aliravitsemus oli vakava ongelma, ei Finnin mukaan 
voida osoittaa kenenkään kuolleen nälkään. Finn 1992, 51. DOWER on päätynyt japanilaislähteitä 
tutkimalla toisenlaiseen tulokseen. Jo kolmen antautumisen jälkeisen kuukauden kuluessa Tokiossa 
kuoli nälkään yli tuhat ihmistä, ja Kobessa, Kiotossa, Osakassa, Nagoyassa ja Yokohamassa 
menehtyi aliravitsemukseen 733 henkeä. Elintarviketilanne ei parantunut helposti. Kesien 1946 ja 
1947 välisenä ajanjaksona käytännöllisesti katsoen jokainen japanilainen rikkoi lakia ja hankki 
elintarvikkeita mustasta pörssistä, koska ruuanjakelujärjestelmä oli romahtanut. DOWER 2000, 93-
97. Ks. myös ALLINSON 1997, 48. 
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opetuksen sisältöjä ja keskustelemaan vapaasti poliittisista, yhteiskunnallisista ja 
uskonnollisista vapauksista. Henkilökuntaa tuli perehdyttää ja valvoa, jotta miehityksen 
päämääristä tiedotettaisiin, ja militaristien tekojen seuraukset päätyisivät tarkastelun 
kohteiksi.26 

Lisäksi direktiivillä määrättiin, että opetussuunnitelmat, oppikirjat, opettajien oppaat ja 
ne opetusmateriaalit, joiden käyttö oli sallittu väliaikaisesti poikkeusolojen takia, täytyi 
mahdollisimman pian tutkia militaristisen ja äärinationalistisen ideologian poistamiseksi. 
Korvaavat materiaalit määrättiin valmistettavaksi viipymättä. Koska koko 
koulujärjestelmä ei toiminut vielä normaalilla tavalla, täytyi toiminnan aloittamisessa 
asettaa etusijalle oppivelvollisuuskoulut ja opettajien koulutus.27 Ylipäällikön direktiivi 
oli järein ase epäluottamuksen osoittajaksi ja japanilaisten toimien vauhdittamiseksi 
militarismin ja äärinationalismin kitkemisessä koulujärjestelmästä. Jotta kouluissa olisi 
edes jotain, mitä lukea, opetusministeriö joutui pyytämään lupaa sota-aikaisten 
koulukirjojen käyttöön. Luvan edellyttämät poistot sota-aikaisiin kirjoihin tehtiin 
mustaamalla tai leikkaamalla sivuja joko osittain tai kokonaan, tai liimaamalla sivuja 
yhteen.28 

Hallin marraskuussa 1945 kirjoittaman muistion mukaan ensimmäinen 
koulutusdirektiivi oli pääpiirteissään se koulu-uudistuksen perusohjelma, joka oli ennen 
Japanin antautumista suunniteltu Montereyssa Civil Affairs Staging Area -opintojen 
koulutusjaostossa29. Epäilemättä Hall, joka halusi korostaa Montereyn työskentelyä, oli 
osaltaan osallistunut koulujärjestelmän uudistamisen käytännön toimien valmisteluun, 
mutta ensimmäisen direktiivin määräykset kiihkoisänmaallisuuden kitkemiseksi 
sisältyivät ylipäällikön toimintakäskyihin, jotka oli valmisteltu erityisesti ulkoministeriön 
alaisuudessa. Ylipäällikön saaman käskyn mukaan Japanin koulujärjestelmä piti 
demilitarisoida siten, että militarismi ja äärinationalismi sekä oppeina että käytäntöön 
sovellettuina piti puhdistaa pois. Tämä tarkoitti sitä, että puolisotilaalliset harjoitukset 
määrättiin lakkautettaviksi, ja opetustehtävistä ja koulujen johdosta piti irtisanoa 
armeijassa tai laivastossa palvelleet upseerit. Koulujen toimintaa koski myös määräys 
toteuttaa uskonnon harjoittamisen vapaus.30 Ensimmäisen direktiivin sisältö 
määräyksineen poistaa militarismin ja äärinationalismin indoktrinointi 
opetussuunnitelmista, oppikirjoista ja sotilaskasvatuksesta sekä henkilökuntaan ja heidän 
soveltuvuuttaan määrittelevät kohdat perustuivat Yhdysvaltojen poliittisen johdon 
esittämiin vaatimuksiin. Ne eivät siis olleet lähtöisin Montereysta, vaikka todennäköisesti 
kyseisiin toimiin oli valmentauduttu myös miehityshallinnon opintojen yhteydessä. 
                                                           
26 Administration of the Educational System of Japan. AG 350. GHQ, SCAP, CI&E, 22.10.1945. 
Educational Reform in Japan Part II 1-K-117. 
27 Administration of the Educational System of Japan. AG 350. GHQ, SCAP, CI&E, 22.10.1945. 
Educational Reform in Japan Part II 1-K-117. 
28 Education in the New Japan, Vol. I. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, Tokyo 1948, s. 
138. Educational Reform in Japan Part I 2-B-4. 
29 Education in Japan to 7/Nov/45, Prepared by RKH, 7.11.1945, s. 4. Educational Reform in Japan 
Part II I-K-94. 
30 U. S. Initial Post-Surrender Policy for Japan. Politico-Military Problems in the Far East: United 
States Initial Post-Defeat Policy Relating to Japan. SWNCC 150/4, 6.9.1945. The Occupation of 
Japan Part II 2-A-413. 
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CI&E:n keväällä 1948 esittämän ensimmäisen koulutusdirektiivin perustelun mukaan 
demokraattista koulutuksen mallia ei voitu ottaa käyttöön umpimähkäisesti, vaan sen 
täytyi kehittyä luonnollisesti suotuisassa ympäristössä. Tästä syystä päämajan ja 
opetusministeriön täytyi kohdata ensimmäiseksi kaikkien militarismin ja 
äärinationalismin muotojen ja ilmentymien eliminoimisen ongelma.31 Käytännössä 
ensimmäinen koulutusdirektiivi oli merkinnyt ANDERSONIN mukaan sitä, että kaikkien 
koulujen rehtorit ja opettajat oli määrätty henkilökohtaisesti täyttämään marraskuun 1945 
aikana pitkät kyselykaavakkeet, joissa tiedusteltiin heidän suhdettaan asevoimiin sekä 
kuulumista eri järjestöihin32. Trainorin mukaan ensimmäisen koulutusdirektiivin 
tarkoituksena oli kannustaa japanilaisia jatkamaan uudistusponnisteluissa samoilla jo 
aloitetuilla linjoilla, eikä CI&E:lla ollut mitään syytä tyytymättömyyteen.33 Trainorin 
selitys direktiivin antamiselle ei kuulosta erityisen hyvältä. Vaikuttaa siltä, että Trainor 
halusi korostaa CI&E:n ja opetusministeriön hyviä tai läheisiä suhteita. Mikäli niin 
sanottu yhteistyö olisi toiminut saumattomasti miehittäjien ja opetusministeriön 
virkailijoiden kesken, ei käskymuotoiseen ohjaukseen olisi tarvinnut turvautua. NISHI on 
kuitenkin ollut toista mieltä. Hänen näkemyksensä mukaan miehitys oli nöyryytys 
japanilaisille, ja Maeda ei itse asiassa tiennyt, mitä CI&E:n esittämille epävirallisille 
ehdotuksille oli pitänyt tehdä, sillä koulujärjestelmässä oli jäljellä militarismista enää 
pieniä jäänteitä34. WRAY ei ole uskonut Maedan neuvottomuuteen. Hänen näkemyksensä 
mukaan Henderson piti vanhaa ystäväänsä Maedaa erittäin hyvin ajan tasalla CI&E:n 
suunnittelemista toimista epämuodollisin keskusteluin, jotka suorastaan rikkoivat Dyken 
antamia vaitiolokäskyjä vastaan.35 Eiji TAKAMAE on esittänyt mielenkiintoisen 
näkemyksen. Hän on lausunut olettamuksen, jonka mukaan kritiikki japanilaistoimia 
kohtaan oli lähtöisin nimenomaan Yhdysvaltojen ulkoministeriöstä, jossa Japanin 
hallituksen nähtiin pitävän kiinni vanhasta kokutaista ja keisarikeskeisestä 
koulujärjestelmästä. Tämä arvostelu huomioitiin päämajassa, ja se aiheutti ensimmäisen 
koulutusdirektiivin julkaisemisen.36 

Maeda saattoi olla neuvoton, kuten NISHI on väittänyt, mutta olennaista on se, että 
sodan voittaja ja miehittäjä oli tyytymätön japanilaistoimiin, ja amerikkalaiskäsityksen 
mukaan koulujärjestelmä ei ollut vielä demilitarisoitunut antautumisasiakirjojen 
edellyttämällä tavalla, eivätkä amerikkalaisten koulujärjestelmän muuttamisen tavoitteet 
olleet vielä toteutuneet. Koulujärjestelmää ei miehitysviranomaisten mukaan ollut 
puhdistettu militaristisista ja äärinationalistisista vaikutteista ja niiden edustajista. Mikäli 
jäljellä olleet piirteet NISHIN mielestä, vuonna 1982, olivat militarismin jäänteitä, eivät 
ne amerikkalaisten mielestä syksyllä 1945 olleet pieniä asioita. Mutta halusivatko 
amerikkalaiset nöyryyttää japanilaisia miehityksellä? Antautumisasiakirjoja 
toimeenpanevat upseerit pyrkivät ensisijaisesti varmistamaan sodan päättymisen ja 
Japanin uuden aggressiivisen politiikan estämisen, kuten liittoutuneiden kesken oli 
                                                           
31 Education in the New Japan, Vol. I. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, Tokyo 1948, s. 
137. Educational Reform in Japan Part I 2-B-4. 
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33 Trainor 1983, 32. 
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35 WRAY 2000a, 19-20. 
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sovittu jo sodan kuluessa. Kukistettua vihollista ei kuitenkaan haluttu hemmotella, mikä 
kävi ilmi esimerkiksi SWNCC:n kaavailuista japanilaisten elintarvikehuollon 
riittävyyden suhteen. Ensimmäisen koulujärjestelmään liittyvän direktiivin henki oli sama 
kuin sodan aikana Yhdysvalloissa tehdyissä suunnitelmissa koulujärjestelmän 
uudistamiseksi, eli ei-toivottujen ideologioiden kitkemiseksi huomio kohdistettiin 
opettajiin ja muuhun henkilökuntaan, oppikirjoihin ja opetusmateriaaleihin sekä 
japanilaisten uudelleenkasvattamiseen rauhantahtoisiksi ja yksilöä kunnioittaviksi 
kansalaisiksi. On täysin mahdollista, että ulkoministeriössä, jossa luonnokset Japanin 
koulujärjestelmän kohtelusta oli pääosin muotoiltu, esitetty kritiikki37 japanilaisten toimia 
kohtaan huomioitiin Tokion päämajassa, ja se oli ensimmäisen koulutusdirektiivin 
antamisen motiivina. Miehittäjien työ olisi ollut yksinkertaisempaa, jos japanilaiset 
olisivat ymmärtäneet ja halunneet toteuttaa amerikkalaistoiveet koulujärjestelmänsä 
muuttamisesta nopeasti. Amerikkalaisten sodan aikana muotoutuneet tavoitteet Japanin 
koulujärjestelmän uudistamiseksi ja japanilaisten uudelleenkasvattamiseksi olivat 
yksinkertaisesti sanottuna mittavat. Yhdellä direktiivillä ei CI&E:ssa uskottu saatavan 
Japanin koulujärjestelmää ja japanilaisten kouluttamista amerikkalaisille kelpaavaan 
tilaan, koska myös muita direktiivejä oli samanaikaisesti valmisteilla. 

Jo samana päivänä, kun ensimmäinen koulutusdirektiivi oli annettu Japanin 
hallitukselle, Henderson ja Hall tapasivat varaopetusministerin, jolle he selvensivät 
Japanin koulujärjestelmän palveluksessa olevien, työhön mukaan pyrkivien tai 
irtisanomisuhan alla työskentelevien opettajien ja muun henkilökunnan seulontaan 
liittyviä kysymyksiä. Mihinkään toimenpiteisiin ei päätetty ryhtyä ennen kuin 
opetusministeriö oli saanut direktiivin päämajalta. Samaan aikaan Farr yritti pitää 
kokousta kouluradion opetusohjelman käsikirjoituksesta sekä elokuvien ja diakuvien 
käytöstä opetuksessa opetusministeriön yhteyshenkilön Fukudan kanssa, jolla oli 
mukanaan tulkin tehtäviä hoitava Tadashi Kanai. Farr oli täysin turhautunut, sillä 
jälkimmäinen ei hänen käsityksenä mukaan osannut englantia yhtään enempää kuin 
edellinenkään. Farrin mukaan opetusministeriö piti pakottaa käyttämään CI&E:n kanssa 
neuvotellessaan asiamiehiä, joiden kanssa saattoi kommunikoida tyydyttävästi.38 Farr ei 
kuitenkaan luottanut opetusministeriön toimien ripeyteen, sillä välittömästi seuraavana 
päivä hän kirjoitti Dykelle muistion, jossa hän pyysi, että J. Owen Gauntlett palkattaisiin 
CI&E:iin erityiskielenkääntäjäksi39. Puutteellinen kielitaito oli selvästi miehityksen 
alkuvaiheen ongelma, mutta sitä ei silti pidetty koulujärjestelmän uudistamisen esteenä. 
Koska japanilaisosapuoli opetusministeriössä ei hallinnut englantia, yritettiin vaikeudet ja 
laajan tehtäväkentän haasteet ratkaista kielitaitoisten amerikkalaisten voimin. Miehittäjät 
eivät kuitenkaan miehityksen alkuvaiheessa pitäneet yhteistoiminnan vaikeuksien 
ensisijaisena syynä japanilaisten asennetta, vaikka japanilaisten toimintatavoissa oli 
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 170

amerikkalaisnäkemyksen mukaan korjaamisen varaa. Opetusministeriön asiamiestä 
Fukudaa ojennettiin seuraavaksi ministeriön viivyttelystä radio-ohjelmien käsikirjoitusten 
tarkastettavaksi toimittamisesta. Hall antoi Fukudalle määräyksen, että käsikirjoitukset 
täytyi toimittaa CI&E:iin seitsemää päivää ennen radio-ohjelman lähetystä. Lisäksi Hall 
painotti, että mitään pahoitteluja ei suvaittu, ja että aiheesta oli valmisteilla virallinen 
määräys.40 

CI&E:n koulujärjestelmän uudistustyöstä vastaava väki, Hall etujoukoissa, teki töitä 
lähes taukoamatta, seitsemänä päivänä viikossa, ja koulutusdirektiivejä valmistui 
tehokkaasti. Lokakuun 25. päivänä Hall41 sai valmiiksi neljännen direktiivin, joka 
käsitteli kouluissa annettavaa moraaliopin, historian ja maantiedon opetusta. 
Merkillepantavaa on, että vaikka direktiivit olivat valmiina, niitä ei toimitettu päämajaan 
Japanin hallitukselle välitettäväksi. Syy siihen, miksi direktiivejä kirjoitettiin 
pöytälaatikkoon, on ilmeinen. Miehittäjät halusivat ensiksi käyttää pehmeämpiä 
menetelmiä tavoitteiden saavuttamisessa ja valtansa osoittamisessa. Parhaaksi 
menetelmäksi toteuttaa koulujärjestelmään kohdistuvia uudistuksia oli jo sodanaikaisen 
suunnittelutyön yhteydessä todettu amerikkalaisten ja japanilaisten välinen yhteistyö. 
Jotta uudistuksista tulisi pysyviä, piti niiden amerikkalaiskäsityksen mukaan olla 
lähtöisin, edes jollakin tavalla, japanilaisista itsestään. Koska yhteistoiminnan sujuminen 
CI&E:n ja opetusministeriön edustajien kanssa näytti tuottavan ajoittain vaikeuksia, 
japanilaisia ohjattiin neuvotteluilla, neuvoilla, valvonnalla, ennakkosensuurilla ja 
käskyillä. Järeimmät aseet, direktiivit, olivat kuitenkin valmiina käyttöön. 

Hall teki nelituntisen tarkastuskäynnin opetusministeriöön lokakuun 26. päivänä42, ja 
hän ei ollut alkuunkaan vakuuttunut sen toiminnan tyydyttävyydestä. Hallin mukaan 
opetusministeriön henkilökunta toimistopäällikkötasoa lukuun ottamatta koostui 
ihmisistä, jotka olivat jo pitkään työskennelleet ministeriössä, ja joista suurin osa oli 
täysin mielikuvituksettomia ja kyvyiltään rajoittuneita paperinpyörittäjiä, jotka olivat 
valmiita toimeenpanemaan minkä tahansa heille annetun käskyn. Hallin mielestä ainoa 
järkevältä näyttänyt virkailija oli aikaisemmin rautateiden palveluksessa ollut, 
Euroopassa ja Yhdysvalloissa matkustellut maa- ja vesirakennusinsinööri, joka johti 
tieteellisen koulutuksen osastoa. Erityisen pahalta tapaukselta oli vaikuttanut 
yhteiskuntatieteiden opetuksesta vastaavan osaston virkailija, jonka asennetta ja 
suorituskykyä Hall oli seurannut tarkasti. Hallin näkemyksen mukaan opetusministeriön 
organisaatio oli surkea, ja sen työssä keskityttiin liiaksi pienten asioiden käsittelemiseen, 
jolloin suuremmat kysymykset, kuten opettajien koulutus sekä opetussuunnitelmiin 
liittyvät valmistelut, jäivät liian vähäiselle käsittelylle. Hall oli valmis herjaamaan 
japanilaisministeriötä; asioiden hoitumisen hän näki siellä toivottomammaksi kuin 
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tavallisessa pienessä keskiamerikkalaisessa opetusministeriössä. Arkistointijärjestelmä ei 
ollut nimensä arvoinen, asiakirjat kirjoitettiin käsin, kortistointijärjestelmä oli huono, ja 
keskimäärin taso muistutti huonosti järjestetyn amerikkalaisyrityksen tilaa noin 75 vuotta 
aikaisemmin.43 Erityisen tuomittavana Hall kuitenkin näki koulujärjestelmän 
uudistamiseen liittyvien toimien hitaan edistymisen. Vierailu ministeriöön paljasti 
Hallille, että amerikkalaisjapanilaisen yhteistoiminnan vaikeudet eivät juontuneet 
pelkästään kieliongelmista. 

Hallin käsitys oli, että opetusministeriössä ei ollut mitään muuta silmin havaittavaa 
toimintasuunnitelmaa kuin meneillään oleva käytössä olevien oppikirjojen sensurointityö. 
Minkäänlaisia hakuteoksia ei ministeriössä ollut, eikä japanilaisilla Hallin mukaan ollut 
edes käsitystä millaisesta materiaalista hakuteoksissa oli kyse. Ainoa hanke, jonka Hall 
näki edistyvän, oli oppikirjojen tarkastustyö. Sitä teki opetusministeriön virkamiehistön 
parhaimmisto, jolla oli tutkintotodistus Tokion Keisarillisesta yliopistosta, 
opettajankokemusta ja pitkä ura ministeriössä. Hall suositteli vierailun jälkeen Dykelle 
kirjoittamassaan muistiossa, että opetusministeriölle täytyi töiden edistymiseksi tehdä 
selkeä aikataulu, mutta siitäkään huolimatta siltä ei voinut vaatia mahdottomia edes 
suursiivouksen ja uudelleenorganisoimisen jälkeen. Ministeriöön täytyi Hallin mielestä 
hankkia uusia kyvykkäitä henkilöitä, joilla oli kokemusta länsimaisesta asioidenhoidosta 
sekä kunnollisia englanninkielen kääntäjiä. Lisäksi opetusministeriötä täytyi avustaa 
käsikirjaston perustamisessa.44 

Hall purki turhautumistaan herjaamalla opetusministeriötä esimiehelleen CI&E:n 
sisäisessä raportissa. Japanilaisten tapa toimia ei ollut tyydyttänyt Hallia, mutta hän ei 
osoittanut tyytymättömyyttään suoraan ministeriön virkailijoille vierailunsa aikana. 
Toimintatapa- ja hallintokulttuureiden yksilötasolla tapahtunut törmäys ei johtanut 
miehityshallinnon vaatimuksiin opetusministeriön uudelleenjärjestämisestä tai 
toimintamenetelmien muuttamisesta. Miehittäjät tarvitsivat japanilaistoimijoita, ja heidän 
työskentelytapojaan täytyi yrittää sietää. Toisaalta jo sodanaikaisessa suunnittelussa 
keväällä 1944 oli tuotu julki arvio, että opetusministeriön hallintokulttuuri oli niin 
vahvasti keskitetty, että jopa yksi tai kaksi miehityshallinnon kielitaitoista ja 
asiantuntemusta omaavaa virkailijaa voisi kontrolloida sen toimintaa45. Vaikuttaa siltä, 
että miehittäjät eivät halunneet pikaisesti ja perusteellisesti järjestää uudelleen 
opetusministeriön toimintaa, ja ainakaan Hallille ei annettu valtuuksia järjestää 
opetusministeriön toimintatapoja uuteen malliin. Japanilaisten sallittiin hoitaa asioitaan 
totutulla tavallaan. Törmäys kuitenkin ajoi koulu-uudistuksesta vastaavien 
amerikkalaisten japanilaisille annettavien ohjeiden täsmentämiseen. 

Dyke, Hall ja Farr kokoontuivat lokakuun 30. päivänä pohtimaan menettelytapoja, 
joiden mukaan tulisi edetä opetusministeriön kanssa toimittaessa. He päättivät, että 
tärkeiden asioiden yhteydessä käytettiin muodollista muistiota, ja rutiiniluontoisissa 
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asioissa turvauduttiin suullisiin ohjeisiin.46 Samana päivänä47 Japanin hallitukselle 
annettiin toinen koulujärjestelmän uudistamista määräävä direktiivi. 

Lokakuun 30. päivän 1945 direktiivillä Japanin hallitus määrättiin ryhtymään 
toimenpiteisiin, jotta kaikki ne koulujärjestelmän palveluksessa olevat henkilöt, joiden 
tiedettiin olevan militaristeja, äärinationalisteja tai vihamielisiä miehityksen päämääriä 
kohtaan, siirrettäisiin välittömästi pois työstään. Japanin sotavoimien palveluksessa 
olevia tai olleita kiellettiin toimimasta kouluissa. Kaikkien kouluissa työskentelevien työn 
jatkuminen annettiin opetusministeriön harkittavaksi, jotta niiden, joilla oli yhteyksiä 
sotavoimiin, toiminta opettajina tai kouluviranomaisina estettäisiin. Koulujärjestelmän 
palveluksessa työskentelemisen sopivuuden varmistamiseksi opetusministeriö määrättiin 
perustamaan tutkimusta, seulontaa ja todistamista varten soveltuva koneisto ja 
toimintamenetelmät. Lisäksi opetusministeriö määrättiin viipymättä toimittamaan 
päämajaan selonteko toimenpiteistä, joilla kyseistä direktiiviä oli lähdetty noudattamaan, 
toisin sanoen miten yksilön sopivuus tehtävään määriteltäisiin.48 

Tällä seulontadirektiivillä määrättiin japanilaiset erottelemaan keskuudestaan 
sopivuudeltaan kyseenalaisia opettajia, rehtoreita ja muuta kouluhenkilökuntaa. Kun 
militarismin ja ääri-isänmaallisuuden kitkemishanke direktiivillä ulotettiin henkilötasolle, 
mukaan tuli uudenlaisia vaikeuksia verrattuna tilanteeseen, jossa militarismia poistettiin 
vain kirjoista ja opetussuunnitelmista. Kuten CI&E:n julkaisussa keväältä 1948 
seulontatehtävän mittavuudesta todettiin, koulujärjestelmän palveluksessa toimi noin 
puoli miljoonaa opettajaa, joiden sota-aikaisista toimista ja asenteista tiedettiin vain 
vähän49. Siis nimenomaan amerikkalaisilla ei ollut opettajien asenteista ja toimista tietoja, 
vaikka japanilaisviranomaisille opettajien tarkkailu ei ollut tuntematonta toimintaa. 
Seulontaa ei tehnyt yhtään helpommaksi se tosiseikka, että käytännössä jokainen 
japanilaisopettaja oli sodan aikana joutunut osallistumaan sotatoimien perustelemiseen 
oppilailleen, ja vanhempia oppilaita opettajat olivat houkutelleet saamiensa ohjeiden 
mukaisesti antamaan panoksensa keisarin puolesta taisteluun vihollista vastaan. 
Sodanaikaisilla toimilla oli myös vahva henkilökohtainen ulottuvuus: indoktrinaatioon 
osallistumisesta johtuen monet opettajat elivät syyllisyyden syövereissä50. CI&E:ssa 
tiedettiin, että amerikkalaisvoimin seulonnoista ei tulisi mitään. 

Hall perusteli 30 vuotta myöhemmin silloista seulontadirektiiviä yrityksenä opettaa 
japanilaisille, että yksilö oli viaton, kunnes hänet todettiin syylliseksi, ja että näytöksi 
kelpasi vain puolueeton todiste51. Trainor myös perusteli muistelmissaan 
seulontadirektiiviä demokratian periaatteiden opastamisella. Jo ensimmäisessä 
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koulutusdirektiivissä oli japanilaiset määrätty poistamaan oppilaitoksien henkilökunnista 
ei-toivottavat ainekset, mutta uudella perusteellisemmalla direktiivillä japanilaisille, joille 
Trainorin mukaan seulontamenetelmä oli entuudestaan outo, opetettiin yleispätevä 
ohjeisto, jotta mielivaltaisilta ja hyvinkin erilaisilta päätöksiltä paikallistasoilla 
vältyttäisiin. Tästä huolimatta amerikkalaisten ja japanilaisten tulkintojen välillä oli 
eroja.52 

Hallin ja Trainorin esittämät perustelut kuulostavat hyviltä, mutta ne ovat hataria; 
seulontadirektiivin ensisijaisena tarkoituksena ei ollut opettaa demokratian toiminnan 
periaatteita, vaan se oli luonteeltaan puhtaasti käytännöllinen. Ajatus oli muotoutunut jo 
sotavuoden 1944 kuluessa suunnittelutyön yhteydessä. Vielä maaliskuussa 1944 OSS:n 
suunnitelmassa oli painotettu, että koulujärjestelmän valvonnan onnistuminen oli 
riippuvainen käytettävissä olevien amerikkalaisten määrästä ja heidän valmiudestaan, 
mutta esimerkiksi yltiöisänmaallisen opetuksen poistaminen olisi vaikeaa53. Heinäkuussa 
1944 ulkoministeriön suunnittelutyö oli nostanut esille ajatuksen, että kouluviranomaiset 
ja opettajat saattoivat jatkaa koulujärjestelmän palveluksessa työskentelyä, mikäli he 
olisivat halukkaita yhteistyöhön amerikkalaisten kanssa. Epäluotettaviksi osoittautuneet 
henkilöt ehdotettiin erotettaviksi. Jotta toiminta japanilaisten kanssa onnistuisi parhaiten, 
olisi amerikkalaisten sotilashenkilöiden syytä pysyä taka-alalla.54 Esikuntapäälliköiden 
neuvoston syyskuisen 1945 päätöksen mukaan militaristisen nationalismin 
puolestapuhujat piti erottaa koulujärjestelmän palveluksesta55. Miehityshallinnon 
yksiselitteiseksi tehtäväksi oli annettu hankalien henkilöiden poistaminen 
koulujärjestelmän palveluksesta, jotta suunniteltu koulujärjestelmän uudistaminen 
voitaisiin toteuttaa, ja seulomisen saattoivat tehdä vain japanilaiset itse. Sopimattomien 
opettajien erottelemisessa sopivista japanilaiset eivät amerikkalaisten käsityksen mukaan 
olleet täysin kokemattomia, sillä sitä amerikkalaistietojen mukaan Japanissa oli 
harjoitettu aikaisemminkin 1930- ja 1940-luvuilla. Nyt, toisin kuin aikaisemmin, 
opettajien ja muun henkilökunnan tarkkailun menetelmät ja päämäärät olivat 
ulkomaalaisten, entisten vihollisten ja sodanvoittajien määrittelemät. 

5.2  Koululiikunta- ja oppikirjauudistus kiistakapuloina 

Välittömästi toisen japanilaisten kouluttamista määränneen direktiivin julkaisemisen 
jälkeen CI&E:n työskentelyn painopisteeksi nousivat japanilaiskoulujen 
liikuntakasvatuksen tarkastelu ja historian, maantiedon ja moraaliopetuksen oppikirja- ja 
opetussuunnitelmakysymykset, joiden suhteen ylipäällikkö oli saanut toimintakäskyt sekä 
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SWNCC:lta että esikuntapäälliköiden neuvostolta. Molemmat miehitysdirektiivit 
määräsivät, että sotilaalliset ja puolisotilaalliset harjoitukset ja sulkeiset kielletään 
kouluista. Viimemainittu, yksityiskohtaisempi direktiivi, edellytti lisäksi, että 
opetussuunnitelmat tarkastetaan ja ne saatetaan rauhanehtojen hengen mukaisiksi. 

Erityisesti koululiikunnan ja oppikirjojen puhdistamisessa militaristisista ja 
äärinationalistisista vaikutteista japanilaiset eivät olleet edenneet amerikkalaisia 
tyydyttävällä tavalla. Varhaisempi koulu-uudistustutkimus on tarkastellut kyseisiä aiheita, 
ja niiden merkityksille on annettu erilaisia painoarvoja. NISHI on voimakkaasti 
korostanut niitä vaikeuksia, joita japanilaisille aiheutui amerikkalaisten innokkuudesta 
sensuroida oppikirjoja ja Japanin hallituksen yrityksistä miellyttää ylipäällikköä56. Yoko 
THAKUR on tarkastellut äärinationalismin ja militarismin poistamista oppikirjoista 
miehityksen alkupuolella yksipuolisesti Herbert Wunderlichin ohjelmana57. Jacqueline 
HASLETT puolestaan on pitänyt koululiikunnan uudistamista kulttuurisen riiston 
osoituksena58. John DOWER osaltaan on muistuttanut, miten traumaattista oppilaille oli 
ollut oppikirjojen mustaaminen – ja erityisesti niissä tapauksissa, jossa oppilaat olivat itse 
kopioineet oppikirjansa kirjoittamalla ne musteella vihkoonsa. Myös nöyrät opettajat 
olivat olleet hämillään muuttuvista vaatimuksista.59 Amerikkalaisten tyytymättömyyttä on 
kuitenkin syytä tarkastella erityisesti amerikkalaisten ja japanilaisten kanssakäymisen 
näkökulmasta sekä voittajan ja voitetun kulttuurien kohtaamisesta käsin, sekä pohtimalla 
erilaisia vallankäytön muotoja, joilla amerikkalaiset saivat tahtonsa läpi 
japanilaisvastustuksesta huolimatta. Vastaan tuli myös sellaisia japanilaiseen 
koulujärjestelmään liittyviä piirteitä, joihin sodan aikana ei ollut muotoutunut 
yksiselitteistä kantaa, vaan jotka täytyi ratkaista antautumisasiakirjojen perusteella ja 
hyödyntämällä käytettävissä olevaa ymmärrystä asiasta. 

Hall oli aloittanut neuvottelut koulujen liikuntakasvatuksesta opetusministeriön 
edustajan Matsumoton kanssa60. Farr oli raportoinut jo lokakuun 25. päivänä 1945 
tekemänsä kouluvierailun yhteydessä kiinnittäneensä erityistä huomiota kendon 
harjoituksiin61. Sitä, minkä takia kendo oli jäänyt Farria vaivaamaan, ei päivämuistiossa 
kerrottu, mutta huomio kuitenkin poiki toimenpiteitä. Lokakuun viimeisenä päivänä 
Dyke määräsi tapaamisessaan Hendersonin ja Hallin kanssa, että judon ja kendon 
harjoitteleminen piti lopettaa kaikista japanilaiskouluista. Kyseisten lajien 
harjoittelemiseen koulujen ulkopuolella ei haluttu reagoida ennen kuin kysymystä oli 
käsitelty virallisesti.62 
                                                           
56 NISHI 1982, 176-182. 
57 THAKUR 1995, 265-266. 
58 HASLETT 1977, 96-98. 
59 DOWER 2000, 247, 249-250. 
60 Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 24.10.1945, s. 2. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-318. 
61 Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 26.10.1945, s. 4. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-320.  
62 Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 1.11.1945, s. 1. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-326. Kendo on perinteinen, 600-luvulle juontuva japanilainen 
miekkailulaji, jossa kamppaillaan miekkojen asemesta – käytännöllisistä syistä johtuen – pitkillä 
bambukepeillä. Judo puolestaan on Kanō Jigorōn 1880-luvulla jujutsusta kehittämä aseeton 
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Japanilaiset kamppailu- ja itsepuolustuslajit olivat herättäneet myös kansalaisia 
pohtimaan niiden merkitystä antautumisenjälkeisessä tilanteessa. Eräs lähes 
lukemattomista japanilaisten miehityshallinnolle kirjoittamista kirjeistä63 oli osoitettu 
Dykelle, ja se käsitteli judon ja kendon harjoittelua kouluissa. Kirjeen kirjoittaja, Iwao 
Kudo, oli teknisen koulun opiskelija, ja hänen Dykelle esittämän käsityksen mukaan 
judon ja kendon opettaminen kouluissa soti demokratian omaksumista ja militaristisen 
vallan vähentämistä vastaan. Kyseisiä lajeja opetettiin kouluissa kirjeen kirjoittajan 
mukaan kuten ennenkin, vaikka ne edustivat äärimmäistä nationalismia. Kirjoittajan 
käsitys oli, että opetusministeriö ja bushidōn64 puolestapuhujat yrittivät säilyttää bushidō-
järjestelmän, jota kohtaan ei ollut saanut esittää kritiikkiä fasismin aikana, 
amerikkalaisten demokratisoimistyöstä huolimatta.65 Kohteliaan ja hyväntahtoisen kirjeen 
merkitystä ei pidä yliarvioida66 koulu-uudistuksesta vastaavien henkilöiden kannan 
muodostumisessa, mutta CI&E:ssa se saatettiin nähdä vahvistavan amerikkalaisille 
hiipivää käsitystä taistelulajien kyseenalaisuudesta ja samuraimenneisyyden 
ominaispiirteiden ja soturiluokan käyttäytymisihanteiden kielteisyydestä, koska jopa 
japanilaisten keskuudessa niissä havaittiin arveluttavia puolia yhteiskunnan 
demokratisoimisen ja demilitarisoimisen näkökulmasta. 

Oletettavasti koulu-uudistuksesta vastaavien amerikkalaisten syvälliset ja 
perusteelliset käsitykset taistelulajien opetuksesta kouluissa olivat hahmottumatta, ja 
Dyken määräys judon ja kendon opettamisen kiellosta oli hätätoimenpide. Jo 
sodanaikaisen suunnittelutyön yhteydessä japanilaiskoulujen liikuntakasvatukseen oli 
kiinnitetty huomiota, ja sen sisältöjä oli pidetty militaristisina. OSS:n raportissa oli 
keväällä 1944 ennakoitu, että militaristisilla linjoilla kulkeva koululiikunta, sekä 
budolajien että sulkeisharjoitusten ja kranaatti- ja kivääriharjoittelun muodossa, 
yhdistettynä keisarinpalvontaan ja oppikirjojen korostamaan Japanin kutsumustehtävään 
saattaisi synnyttää vaarallisen kasvualustan maanalaisen toiminnan suunnittelulle ja siten 
vaarantaa miehitystehtävää. Tuolloin kuitenkin kuva perinteisistä japanilaisista 
taistelulajeista oli pinnallinen ja virheellinen, sillä kendoa ja judoa pidettiin poikien 
miekkailulajeina.67 Ainoastaan laivaston tiedustelussa palvellut Charles Nelson Spinks oli 
                                                                                                                                                
itsepuolustus- ja kamppailulaji, jonka periaatteena on vastustajan voittaminen käyttämällä hyväsi 
hänen omaa voimaansa tasapainon horjuttamiseen. 
63 CI&E tutki kaikki japanilaisten miehityshallinnolle osoittamat kirjeet. Niissä esitettyjä 
mielipiteitä ei katsottu voitavan yleistää osoittamaan yleistä kansalaiskäsitystä, mutta niistä 
uskottiin olevan hyötyä mielialojen mittaamisen välineiden laadinnassa. Tammikuun alkuun 1946 
mennessä CI&E oli tutkinut jo 282 kansalaiskirjettä. Weekly Summary. Period 5 January – 11 
January 1946. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E. CIE(D)-05167. 
64 Bushidō eli soturin tie oli käsite, jolla tarkoitettiin samurailuokan perinteistä elämäntapaa ja 
sotataitojen ylläpitämiseksi harjoitettua ruumiin ja hengen kulttuuria sekä myyttistä 
käyttäytymisihannetta. 
65 Iwao Kudo’s letter to Colonel K. Dyke, 23.10.1945. Educational Reform in Japan Part II1-M-27. 
66 Varmuudella ei voida esittää, että Dyke olisi edes lukenut kirjettä ennen päätöstään judon ja 
kendon kieltämisestä. Toisaalta Hall on muistuttanut, että japanilaisopiskelijoilta tuli lukuisasti 
kirjeitä CI&E:iin, joissa vaadittiin urheilua poistattavaksi opetusohjelmista. Hall 1949, 79-80. 
67 Japanese Administration: Department of Education. Office of Strategic Services, Research and 
Analysis Branch, No. 1330, 6.3.1944, s. 5-8. The Occupation of Japan Part I 3-C-17; Civil Affairs 
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sodan aikana esittänyt kohtalaisen selväpiirteisiä näkemyksiä kendosta ja judosta, ja hän 
oli pitänyt niitä sellaisina fyysisen harjoittelun lajeina, joiden tarkoituksena oli kehittää 
taistelutahtoa. Erityisesti hän oli pitänyt judoa korvaamattomana uhkailuvälineenä 
terroristisessa yhteiskunnassa.68 Spinksin näkemykset budolajeista eivät olleet tuttuja 
koulu-uudistuksen toimeenpanijoille. 

Hall on jälkeen päin selittänyt, että koulujen liikuntakasvatukseen puuttumista ei ollut 
pidetty koulu-uudistuksen toimenpiteiden tärkeysjärjestyksessä ensisijaisena miehityksen 
alettua69. Voidaan kuitenkin sanoa, että amerikkalaiset reagoivat jo lokakuussa 
koululiikunnan ongelmiin, vaikka lähtökohtana oli pidetty sitä, että japanilaiset itse 
karsivat räikeimmät militarismin muodot lasten ja nuorten liikuntakasvatuksesta. 
Varsinaisesti judo ja kendo eivät olleet esillä – Spinksin näkemyksiä lukuun ottamatta – 
karsittavina militaristisina urheilumuotoina, vaikka jo kouluissa alkavan bushidōn 
indoktrinaation olemusta oli jonkin verran pohdittu sodan aikana70. Japanin kulttuuria 
tunteneet asiantuntijat sekä Japanissa asuneet ja työskennelleet amerikkalaiset 
epäilemättä tunsivat budolajien periaatteet ja lajien kannatuksen Japanissa. Myöskään 
budolajien suosio – erityisesti japanilaisyhteisöissä – Yhdysvalloissa ei ollut voinut jäädä 
ilman huomiota71. 

Dyken määräyksen takia opetusministeriö antoi käskyn budolajien72 ja sotaleikkien 
poistamisesta koulujen lukujärjestyksistä. Budolajien opettajien siirtämistä muiden 
oppiaineiden opettajiksi täytyi erityisesti harkita, vaikka kyseisillä henkilöillä olisikin 
ollut täysi pätevyys muiden aineidenkin opettamiseen. Poistettujen liikuntalajien tilalle 
määrättiin kilpailuhenkisiä pelejä, kuten koripalloa ja lentopalloa, yleisurheilua ja 
plastista voimistelua sekä työpalvelusta ruuantuotannon parissa. Lisäksi määräyksessä 
painotettiin, että liikuntamuotojen valinnassa tuli huomioida lapsen kasvu ja kehitys, 
olosuhteet, harrastuneisuus ja yksilölliset mieltymykset kuten myös sää, vuodenaika ja 

                                                                                                                                                
Handbook Japan Section 15: Education. Army Service Forces Manual M354-15. 23.6.1944, s. 5. 
The Occupation of Japan Part I 3-B-21. 
68 Spinks 1944, 61-63. 
69 Hall 1949, 79. 
70 Esim. Japan’s ”Secret” Weapon: Suicide. Office of Strategic Services, Research and Analysis 
Branch, No. 3301S, 20.7.1945. The Occupation of Japan Part II 4-D-11. Ks. myös Benedict 1989, 
175-176. 
71 Ensikontaktit esimerkiksi judoon amerikkalaiset saivat 1800–1900 -lukujen taitteen molemmin 
puolin sekä Japanissa että Yhdysvalloissa. Lukuisat amerikkalaiset vierailivat ja harjoittelivat 
Tokion Kodokanissa, ja 1920 ja 1930 -luvuilla Yhdysvaltojen länsirannikolle, Havaijille ja 
esimerkiksi Chicagoon perustettiin lukuisia judoseuroja; jopa presidentti Theodore Roosevelt 
harjoitti lajia. AMERICAN JUDO. http://www.big-planet.org/Judo.html; A BRIEF HISTORY OF 
JUDO. http://www.britishjudo.org.uk/hist.html. 
72 Oppivelvollisuuskoulujen budolajien kielto koski kendoa, judoa ja naginataa, ja toisen asteen 
kouluissa annettua edellä mainittujen lajien ja kyudon opetusta. Order No. 80, Bureau of Physical 
Education, 6.11.1945. CIE(A)-03415. Kyudo on perinteinen ratsumiesten jousiammuntalaji, jonka 
yli kaksimetrisen jousen kädensija sijoittuu epäkeskoisesti. Naginata, jonka juuret ovat 700-luvulla, 
on taistelulaji, jossa aseena käytetään pitkää keppiä, jonka päähän oli kiinnitetty kaareva, toiselta 
reunaltaan teroitettu metalliterä. 
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käytettävissä olevat liikuntavälineet.73 Määräys koski kahta kolmasosaa koulujen 
liikuntakasvatuksen sisällöistä. Budokiellosta aiheutuneet ongelmat tunnustettiin vasta 
vuosia myöhemmin. Keväällä 1948 CI&E:n raporteissa myönnettiin, että sekä 
luokanopettajat että liikunnan opettajat olivat marraskuussa 194574 olleet todella 
merkillisessä tilanteessa. He eivät saaneet opettaa sitä koululiikuntaa, mihin he olivat 
saaneet koulutuksensa, ja he eivät toisaalta osanneet opettaa sitä, mitä piti alkaa opettaa. 
Suurin osa koulujen urheiluvälineistä oli joko sodan aikana tuhoutunut, tai ne olivat 
kuluneet rikki, ja oppilaitosten yhteydessä sijainneet urheilukentät oli muutettu 
keittiöpuutarhoiksi ruuantuotantoa varten.75 Vaikeuksien vakavuutta kuvasi Karl Leebrick 
Yhdysvaltojen ulkoministerille lähetetyssä muistiossa: japanilaislapset olivat aliravittuja, 
ja koululiikuntaa, kuten myös koulupäivien pituutta, oli jouduttu suurissa kaupungeissa 
rajoittamaan ruuan puutteen takia76. Joulukuun puolivälissä CI&E:ssa valmistui 
kannanotto budolajeihin, ja Japanin hallitukselle annettiin määräys valmistella muistio 
asiasta77. Joulukuussa opetusministeriö varmisti budokieltoa määräämällä, että kaikki 
budolajien opetuksessa käytetyt välineet piti hävittää kouluista, ja että budon opettaminen 
oli kielletty kaikissa koulujen tiloissa78. 

Varhaisempi tutkimus on pohtinut jonkin verran syitä budolajien kieltämiselle. 
Jacqueline HASLETT on väitöskirjassaan esittänyt, että poistot, jotka japanilaiseen 
koululiikuntaan määrättiin, tehtiin nimenomaan amerikkalaisten sotilashenkilöiden 
toiminnan seurauksena. Hänen mielestään majuri John W. Norviel, joka oli vastuussa 
koulujen liikuntakasvatuksen uudistamisesta, toimi diktaattorin elkein koululiikuntaa 
kohtaan. HASLETTIN mukaan miehitysjoukoilla ei ollut käsitystä japanilaisesta 
kulttuurista. Budon kieltäminen oli kulttuurisen riiston osoitus, mikä johtui osittain 
miehitysjoukkojen pelosta sotilastaitojen väärinkäyttömahdollisuuksia kohtaan.79 WRAY 
puolestaan on väittänyt, että CI&E:n henkilökunnasta suurin osa oli etnosentrisiä ja 
                                                           
73 Postwar Course in Physical Education. Hatsu Tai No. 80 (Digest), Chief of Bureau of Physical 
Education, 6.11.1945. Education in the New Japan, Vol. II Appendix. GHQ, SCAP, CI&E, 
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opetuksen sisällöistä ja opetusmenetelmistä. Postwar Developments in Physical Education. GHQ, 
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77 Weekly Summary. Period 15 December – 21 December 1945. GHQ, United States Army Forces, 
Pacific, CI&E. CIE(D)-05165. 
78 Postwar Developments in Physical Education. GHQ, SCAP, CI&E, Analysis and Research 
Division. Special Report Prepared by Educational Research, 15.3.1948. CUSSDCF mfr. 19, r. 205. 
79 HASLETT 1977, 75, 96-98. 
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sodanaikaiseen propagandaan uskovia, minkä takia he olivat alttiita liioittelemaan 
perinteisten taistelulajien yhteyttä fanaattiseen soturimentaliteettiin. Judon ja kendon sekä 
muiden taistelulajien maneereita ja huutoja tulkittiin barbaarisiksi ja militaristisiksi.80 

On totta, että päätös taistelulajien poistamisesta tehtiin upseereiden voimin, ja 
ilmeisesti varsin lyhyen harkinnan jälkeen. WRAY on oikeassa sikäli, että sodanaikainen 
käsitys japanilaisista ei muuttunut joksikin muuksi taikaiskusta vihollisen antautumisen 
jälkeen. Amerikkalaiset upseerit tarkastelivat maailmaa Yhdysvaltojen ulkopolitiikasta 
päättävien määrittelemän sotilaallisen turvallisuuden näkökulmasta sekä sodan aikana 
että vihollisen kukistumisen jälkeen, mikä oli perusteltu näkökulma. HASLETT syyllistyi 
osoittelemaan väärää henkilöä. Norviel ei toiminut koulu-uudistuksen parissa vielä 
silloin, kun CI&E:ssä huomio kiinnitettiin budolajeihin ja Dyke määräsi kyseiset lajit 
poistettaviksi koulutyöstä, koska hänet kutsuttiin koulutusosaston työhön mukaan vasta 
marraskuun 8. päivänä 194581, eli päivää ennen opetusministeriön määräystä. Japanilaiset 
olivat ryhtyneet poistamaan militarismia ja äärinationalismia ylläpitäviä aineksia 
koulujärjestelmästä pian antautumisensa jälkeen, ja ulkoministeriön raportissa, jossa 
todettiin pistin- ja ammuntaharjoitukset lakkautetuiksi militaristisina urheilulajeina, ei 
osoitettu erityistä tyytymättömyyttä koululiikunnan tilaan, vaikka muutoin 
japanilaistoimia arvosteltiinkin kriittisesti82. Japanilaiset olivat olleet joko ilmeisen 
haluttomia puuttumaan budolajeihin tai eivät olleet ajatelleet niitä 
amerikkalaisvastustuksen kohteiksi. CI&E:n henkilökunnan jäsenet, jotka upseereina 
toteuttivat antautumisasiakirjojen määräyksiä ja tarkastelivat japanilaisen yhteiskunnan 
ilmiöitä myös amerikkalaissotilaiden turvallisuuden näkökulmasta, kuitenkin tulkitsivat83 
                                                           
80 WRAY 1997, 105. 
81 Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 9.11.1945, s. 1. Educational 
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judon periaatteena väitettiin olevan vastustajan tasapainon horjuttamisen lisäksi haavoittuviin 
kehonosiin potkiminen ja vastustajan luiden katkaiseminen. Postwar Developments in Physical 
Education. GHQ, SCAP, CI&E, Analysis and Research Division. Special Report Prepared by 
Educational Research, 15.3.1948. CUSSDCF mfr. 19, r. 192-201. Mark Orrin mukaan CI&E:n 
tärkein lähdekirja Japanin koululaitoksesta oli Keenleysiden ja Thomasin teos History of Japanese 
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osan budolajeista militaristiseksi, ja ohjauksen jälkeen opetusministeriö kielsi niiden 
opetuksen kouluissa. Toimintatapa oli tässäkin selkeälinjainen: japanilainen, 
mahdollisesti uhkaava koululiikunnan piirre poistettiin, ja tilalle määrättiin 
amerikkalaistavoitteisiin paremmin soveltuvaa joukkuepalloilua. 

Kiihkoisänmaallisuuden piirteiden poistamisessa koulujen liikuntakasvatuksesta 
amerikkalaiset olivat saaneet näkemyksensä läpi varsin vaivattomasti, sillä 
opetusministeriö oli jo elokuussa määrännyt ammunta- ja pistinharjoitukset 
lakkautettaviksi ja aseet sekä muut sotilaskäytössä olleet varusteet poistettaviksi 
kouluista. Sulkeisharjoitukset oli kielletty ylipäällikön 22. päivänä lokakuuta 1945 
antamalla direktiivillä. Nopea päätös judon ja kendon opetuksen keskeyttämisestä tehtiin, 
vaikka suunnitelmia niiden suhteen ei ollutkaan valmiina. Outoina ja kummallisina 
pidettyjen asioiden suhteen ei otettu riskejä; taistelulajien harjoittelu kouluissa kiellettiin, 
koska kielto oli yksinkertaisin toimenpide. CI&E:ssa luotettiin omaan harkintaan, ja 
ainakaan amerikkalaisasiakirjojen välittämän kuvan mukaan opetusministeriössä ei 
budolajien kielto kohdannut äänekästä vastustusta. Kun opiskelijoita Waseda-yliopistosta 
ja Keio-yliopistosta kääntyi CI&E:n puoleen pyytäen budolajien harjoittelun sallimista, 
Hall painotti opiskelijoille kiellon tulleen nimenomaan opetusministeriöltä eikä 
miehityshallinnolta, lisäten, että judoa ja kendoa saattoi kuitenkin harjoitella 
yksityisesti84. Hallin opiskelijoille antama vastaus oli tyylipuhdas esitys amerikkalaisten 
menetelmästä; kun jokin määräys tuntui hankalasti perusteltavalta ja ikävältä tai sitä 
japanilaisten keskuudessa arvosteltiin, saattoivat miehittäjät piiloutua japanilaisselkien 
taakse toteamalla, että määräys oli opetusministeriön antama. Toimintatavan vahvistaa 
myös CI&E:n Education in the New Japan -kirja keväältä 1948, jossa kerrottiin 
nimenomaan opetusministeriön määränneen budo- ja kendokiellon85. On kuitenkin vielä 
lisättävä, että vaikka amerikkalaiset olivat saaneet näkemyksensä läpi koululiikunnan ja 
sotilaskasvatuksen suhteen läpi vaivattomasti, käytännössä tilanne ei ollut aivan 
yksinkertainen. Vielä joulukuussa 1946 Yhdysvaltojen ulkoministeriön 
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oli erityisen innostunut puolisotilaallisista harjoituksista. Keskikouluissa harjoittelu sisälsi 
modernin sodankäynnin välineisiin tutustumista eli käsikranaattiharjoituksia sekä tähtäys- ja 
pistintaisteluharjoituksia. Kirjan tekijöiden mielestä japanilaisessa yhteiskunnassa ei ilmennyt lähes 
ollenkaan koulujen sotilasharjoitusten vastustusta, vaan harjoittelu nähtiin kansalaisten 
velvollisuudeksi sekä sosiaalisesti ja fyysisesti hyödylliseksi toiminnaksi. Keenleyside – Thomas 
1937, 199-200. Keenleysiden ja Thomas eivät ensinkään käsittele budolajeja kirjassaan. 
Mielenkiintoisen ja huomion arvoisen seikan muodostaa myös se, että sumo ei päätynyt 
amerikkalaisten kieltämien budolajien listalle, vaan se säilyi yläasteiden poikien sallittuna 
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85 Education in the New Japan, Vol. I. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, Tokyo 1948, s. 
138. Educational Reform in Japan Part I 2-B-4. 
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tiedusteluraportissa kerrottiin, että jatkuvasti ilmeni tapauksia, joissa päämajan 
japanilaisten koulutusta varten annettuja käskyjä rikottiin ja uudistusten toimeenpanoa 
viivytettiin; joissakin kouluissa yhä annettiin sotilaskasvatusta, ja kouluista löytyi 
sotilasaseistusta määräyksien vastaisesti86. 

Samana päivänä, kun Farr oli tyrmistynyt kendoharjoituksista, Hall oli saanut 
päätökseen moraaliopin, historian ja maantiedon opetusta määräävän direktiivin 
valmistelemisen. Direktiivin lähettämistä eteenpäin ei kuitenkaan kiirehditty. 
Opetusministeriön virkailijat olivat opetusministerin johdolla aloittaneet jo elokuussa 
koulujen oppimateriaalien saattamisen Potsdamin julkistuksen ja antautumisasiakirjojen 
hengen mukaisiksi. Opetusministeriön oppikirjoista vastaavia edustajia oli jo ohjattu 
sopimattomien tekstinosien poistamisessa87, mutta japanilaisten omaan harkintaan ja työn 
edistymiseen ei oltu tyytyväisiä – siitäkään huolimatta, että Hallin mukaan ainoa asia, 
mikä opetusministeriön virkailijoiden käsissä eteni, oli juuri oppikirjojen tarkastustyö88. 
CI&E:ssa tehtiin samaa työtä, ja japanilaisten oppikirjojen tarkastukseen saatiin uusia 
voimia, kun luutnantti ja dekaani Stanfordin yliopistosta89 Herbert Wunderlich tuli 
lokakuussa koulu-uudistustyöhön mukaan lukemaan ja kääntämään koulukirjojen 
tekstejä90. Epäluottamus opetusministeriön toimia kohtaan johti kuitenkin siihen, että 
marraskuun 1. päivänä Dyke, Henderson, Hall ja Bunce teroittivat varaopetusministeri 
Omura Koheille, että opetusministeriö sai alkaa varautua ylipäälliköltä tulevaan 
moraaliopin, historian ja maantiedon opetuksen keskeyttävään direktiiviin, ja raporttia 
oppikirjauudistuksesta odotettiin. Lisäksi opetusministeriötä kehotettiin kasvattamaan 
henkilökuntansa määrää ja panostamaan oppikirjauudistukseen ja opettajien koulutukseen 
liittyvään uudistustyöhön. Dyke määräsi, että opetusministeriön täytyi aina ennen 
merkittävien virallisten päätösten tekemistä ja toimeenpanoa valmistella ehdotus ja 
toimittaa se englanniksi käännettynä CI&E:n hyväksyttäväksi. Jotta jo annettujen 
direktiivien sisältö kirkastuisi japanilaisille, Henderson vieraili opetusministeriössä 
selvittämässä niiden sisältöä ja sanojen merkitystä ministeriön päälliköille.91 

                                                           
86 Progress Toward Educational Reform in Japan. Department of State, Division of Research for 
Far East, Situation Report – Japan, Comments on Current Intelligence, No. 3479.19, 6.12.1946. 
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87 Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 10.10.1945, s. 2. Educational 
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89 TAKAMAE 2002, 182. 
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 181

Amerikkalaiset olivat jo sodan aikana pitäneet japanilaisten koulukirjojen sisältöjä 
välttämättöminä uudistuskohteina. Jo alkuvuodesta 1942, jolloin ensimmäisiä Japanin 
koulujärjestelmää käsitteleviä raportteja kirjoitettiin, tiedettiin, että opetusministeriö 
kontrolloi oppikirjoja, ja koulutuksen päämääränä oli kasvattaa lojaalisuutta keisaria 
kohtaan92. Keväällä 1944 oli jo selkeäsanaisesti vaadittu, että amerikkalaisten täytyi 
miehitystilanteessa takavarikoida kyseenalaisimmat japanilaiset oppikirjat93. Lokakuussa 
1945 ulkoministeriön tiedustelun käsitys oli, että oppikirjauudistuksen ja sitä kautta 
militarismin kitkemisen suurin vaikeus oli uusien oppikirjojen valmistamiseen 
tarvittavien materiaalien pula, vaikka samalla esitettiin epäilyjä varaopetusministeri 
Omuran poliittisten näkemysten todellisesta luonteesta94. NISHI on tutkimuksessaan 
korostanut, että Japanin hallitus tahtoi huolehtia oppikirjojen uudistamisesta 
yksipuolisesti siksi, koska japanilaisoppilaat opettelivat ulkoa oppikirjat, ja japanilaiset 
halusivat säilyttää tämän tutun keisarillisen menneisyyden jäänteen muuttumattomana95. 
Miehittäjien huoli ei kuitenkaan kohdistunut japanilaisten haluun uudistaa itse 
oppikirjansa tai ulkolukuun. CI&E:ssa oli herännyt epäilys, että opetusministeriössä 
oppikirjojen uudistamiseen ei ollut ryhdytty asianmukaisella tavalla. Pelko vahvistui, kun 
CI&E:n henkilökunta perehtyi asiaan tarkemmin. Amerikkalaisnäkemyksen mukaan, jota 
THAKUR pitää yksipuolisesti Wunderlichin muotoilemana näkemyksenä96, militaristinen 
ja äärinationalistinen ideologia oli japanilaiskoulujen oppikirjoissa erottamattomasti 
punottu muun opetettavan aineksen joukkoon. CI&E:ssa oli analysoitu 42 
moraaliopetuksen, historian ja maantiedon oppikirjaa, ja näistä 35 kirjaa edusti sellaista 
propagandaa, että niihin poistojen tekeminen oli käytännöllisesti katsoen fyysisesti 
mahdotonta. Vain neljää kirjaa amerikkalaiset pitivät suhteellisen vaarattomina. Lisäksi 
näytti siltä, että japanilaisten tekemä sensurointityö oli kohdistunut vain militaristiseen ja 
äärinationalistiseen ainekseen, eikä ensinkään shintolaisuuden kylvämiseen, jonka 
suhteen miehityshallinnolla ei vielä ollut virallista ohjelmaa. Japanilaisten sensuurityön 
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suppeutta varaopetusministeri oli perustellut väitteellä, että liian laajat poistot 
oppikirjoihin aiheuttaisivat vain oppilaiden kiinnostuksen heräämisen nimenomaan 
sensuroituihin kohtiin, minkä takia ilman oppikirjoja opiskeleminenkin olisi parempi 
vaihtoehto kuin liian yliviivatut, leikellyt ja liimatut kirjat.97 Vetoaminen lasten ja nuorten 
luonteenlaatuun ei varmasti vakuuttanut koulu-uudistuksesta vastaavia upseereita. 
CI&E:n koulutusosastolla tiedettiin, kuten THAKUR on tutkimuksessaan esittänyt, että 
alun perin koululaiset itse poistivat omista oppikirjoistaan sopimattomat militaristiset 
kohdat opettajiensa ohjaamina mustaan musteeseen kastetulla siveltimellä98. THAKURIN 
käsityksen mukaan Tokion lähialueilla poistot oppikirjoihin tehtiin välittömästi käskyn 
käytyä, mutta syrjäisemmillä alueilla oppikirjojen mustaamiseen ryhdyttiin vasta vuoden 
1946 kahden ensimmäisen kuukauden aikana99. 

Marraskuun 10. päivänä 1945 opetusministeriön oppikirjaosaston päällikkö Arimitsu 
Jiro ja opetusministeriön yhteysmies Fukuda otettiin Hallin, Orrin, Wunderlichin, 
Fisherin, Arrowoodin ja Norvielin käsittelyyn. Kuulemisen jälkeen Arimitsu esitti 
luettelon oppikirjoista, joita opetusministeriö oli painattanut ilman CI&E:n lupaa. 
Arimitsulle ja Fukudalle annettiin suullisesti käsky lopettaa välittömästi oppikirjojen 
tuotanto ja toimittaa CI&E:iin käännökset sekä englanniksi että romajiksi kaikista niistä 
oppikirjoista, jotka opetusministeriö halusi pitää käytössä. Tämä työ määrättiin 
aloitettavaksi matematiikan ja luonnontieteiden oppikirjoista sekä lukukirjoista. CI&E:n 
päällikkö päätyi muistiossaan suosittelemaan, että koulujen moraaliopetuksen, historian 
ja maantiedon opettaminen keskeytetään, ja asiasta annetaan Japanin hallitukselle 
direktiivi.100 

Viikkoa myöhemmin, eli 16. marraskuuta, Hall ja Wunderlich tiedustelivat 
Arimitsulta, oliko oppikirjojen painaminen lopetettu vai ei, mutta selvää vastausta ei 
saatu. Arimitsun estelyistä huolimatta Hall ja Wunderlich tekivät tarkastuskäynnin 
opetusministeriön käyttämään viralliseen oppikirjakustantamoon, josta he löysivät 
valmiiksi painettuja, sidottuja ja lähtövalmiina lastauslaiturilla odottavia ala-asteiden 
lukukirjoja ja matematiikan kirjoja kouluille toimitettavaksi, joita ei ollut Arimitsun 
antamassa kirjaluettelossa. Kustantamon johtaja kertoi, että opetusministeriöstä ei ollut 
tullut minkäänlaista käskyä, jolla olisi kielletty oppikirjojen painaminen tai 
toimittaminen. Hall pysäytti käskyllään painokoneet, ja määräsi johtajan ilmoittamaan 
kahteen muuhun pienempää opetusministeriön käyttämään kustantamoon painatuksen 
keskeyttämisestä.101 NISHI on tutkimuksessaan esittänyt, että Hallin määräämää kieltoa 
                                                           
97 To secure the elimination of militarism and ultra-nationalism from the Japanese educational 
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seurasivat välittömästi vaikeudet, ja japanilaiskouluihin tuli oppikirjapula102. Tämä 
epäilemättä piti paikkaansa, mutta antautumisasiakirjojen toteuttamisen näkökulmasta 
huoli oppikirjapulasta oli pienempi murhe kuin arveluttavien oppimateriaalien 
käyttäminen. 

Opetusministeriön toimintaa pidettiin vilpillisenä, ja asiasta informoitiin välittömästi 
Maedaa, jolta vaadittiin selitystä asiasta seuraavaksi päiväksi. 103 Tuolloin Maeda selitteli 
Dykelle, Hendersonille ja Hallille, että asiaa tutkittiin, mutta että kirjoja ei ollut vielä 
ehditty toimittaa eteenpäin. CI&E:n päivämuistion mukaan opetusministeri lupasi ryhtyä 
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin samalla kun hän pahoitteli ja pyysi anteeksi vakavaa 
säröä, joka oli tullut muuten niin hyviin suhteisiin. Dyke osoitti harmistumisensa ja 
ilmoitti, että tuosta tapahtumasta lähtien kaikki määräykset kulkivat kirjoitetussa 
muodossa Central Liaison Officen kautta.104 Hallin kirjoittamassa kokousmuistiossa 
kerrotaan, että Maeda nimesi Arimitsun huolimattomuuden syyksi tapahtuneeseen. 
Kokouksessa Dyke antoi määräyksen, että tapauksesta ja kyseessä olleesta henkilöstä 
tehtäisiin esimerkki, ja Maedan täytyi teroittaa henkilökunnalleen, että enää lipsahduksia 
ei tultaisi sietämään. CI&E tarkistaisi tämän jälkeen kaikki painetut tai painoon menevät 
oppikirjat ennen niiden julkaisemista tai jakelemista.105 

Marraskuun viimeisenä päivänä Henderson ilmoitti varaopetusministeri Omuralle, että 
amerikkalaiset eivät enää luottaneet opetusministeriön kykyyn hoitaa oppikirjojen 
uudistamiseen liittyviä kysymyksiä epävirallisesti ja vapaamuotoisesti, vaan aiheesta oli 
tulossa ylipäällikön direktiivi Japanin hallitukselle. Lisäksi Omuralta vaadittiin 
täydellinen selvitys Arimitsun laiminlyönnistä, jotta voitaisiin selvittää, oliko hänen 
vastaanhangoittelunsa ollut tahatonta vai tahallista.106 

Vaikuttaisi siltä, että amerikkalaisten ja japanilaisten välisessä kanssakäymisessä 
koulujärjestelmän uudistamiseksi CI&E:n toimesta ylläpidettiin kuvaa, että asioita 
hoidettiin vapaamuotoisesti ja epävirallisesti, ”informally”107, kun se tapahtui 
amerikkalaisupseereiden antaessa vinkkejä, ohjeita ja määräyksiä opetusministeriön 
virkamiehille. Hall kertoi vuonna 1949, että ennen kuin Dyke kielsi budolajien opetuksen 
kouluissa, opetusministeriötä johdateltiin ystävällisellä ja epämuodollisella tavalla 
poistamaan koululiikunnan kyseenalaiset piirteet ennen kuin päämaja antaisi asiaa 
koskevan direktiivin, sillä direktiivillä kiellettäisiin lähes varmuudella myös yksityisten 
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seurojen toiminta108. Keppi ja porkkana -menetelmä oli käytössä, mutta aina 
asioidenhoidosta ei jäänyt kirjallista dokumenttia. CI&E:n päivämuistioissa painotettiin 
myös, että koulu-uudistustyötä tehtiin japanilaisten kanssa ”täysin epävirallisesti ja vain 
keskustelujen tasolla”109, kuten esimerkiksi kieliuudistuksen ja romanisointihankkeen 
käsittelyn yhteydessä110. Hall oli kahden ensimmäisen direktiivin jälkeen kirjoittamassaan 
muistiossa todennut koulu-uudistuksen etenemisestä, että tehokkaimmaksi 
menettelytavaksi Japanin koulujärjestelmän valvonnassa osoittautui teknisen ohjauksen ja 
neuvonnan sekä direktiivien yhdistäminen, ja menettelyä, niin Hall tuolloin uskoi, 
luultavasti käytettäisiin laajasti myöhemminkin. Tämä toimi siten, että japanilaisille ensin 
annettiin epävirallisesti selkoa aiotusta direktiivistä, minkä jälkeen kuultiin heidän 
käytännön ehdotuksia asiasta. Näin varmistettiin, että kun japanilaisten suunnitelmat 
esitettiin virallisesti, ne olivat jo hyväksyttävässä muodossa. Tällä ohjausmenettelyllä 
taattiin sekä japanilaisten tehokkuus että vältettiin heidän julkinen nöyryyttämisensä.111 
Dyke oli päättänyt tehdä oppikirjakysymyksessä kömmähdelleestä Arimitsusta 
esimerkkitapauksen, ja opetusministeriö määräsi hänelle kymmenen prosentin palkan 
alennuksen112. NISHI on kuitenkin muistuttanut, että CI&E järjesti esimerkiksi 
Arimitsulle nimenomaan julkisen nöyryytyksen113. Asian voi nähdä myös toisessa 
valossa; Arimitsu Jiro sai pitää asemansa, virkansa ja työpaikkansa, ja amerikkalaiset 
saattoivat ennakoida, että seuraavalla kerralla hän toimisi ripeästi miehityshallinnon 
haluamalla tavalla. Lempeän kuristuksen esimerkin uskottiin tehoavan muihinkin 
opetusministeriön virkamiehiin. Todellisuudessa miehityshallinnon ja opetusministeriön 
virkailijoiden suhde vuoden 1947 koululainsäädännön muovautumisprosessin aikana ei 
toiminut näin yksinkertaisen malliesimerkin ja yhteistyöodotusten mukaisesti. 

Niin sanottu epävirallisuus toimintatapana amerikkalaisten ja japanilaisten välisessä 
kommunikaatiossa aiheutti miehityshallinnolle päänvaivaa myös rajankäynnissä sallitun 
ja epäsopivan välillä. Ilmeisesti Hendersonin ja Maedan välien katsottiin 
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miehityshallinnon näkökulmasta käyneen liian epämuodollisiksi, ja Henderson siirrettiin 
koulutusosaston esimiehen asemasta neuvonantajan tehtäviin joulukuun 10. päivänä 
1946, minkä jälkeen hän pian palasi Yhdysvaltoihin.114 Merkillepantavaa on, että 
koulutusosaston joulukuun alkupuolen toimintakertomuksessa on maininta 
opetusministeriölle suullisesti annetun määräyksen statuksesta, mutta mitään viitettä 
Hendersoniin kohdistetusta epäluottamuksesta ei löydy kyseisestä dokumentista115 – 
kuten ei myöskään viikkoraportista116. 

Direktiivi edusti asioiden hoidon niin sanottua virallista ja viimeistä menetelmää, eli 
sitä tasoa, jolla japanilaiset eivät enää voineet vastustaa amerikkalaisnäkemyksiä. Mutta 
mitkä olivat olleet japanilaisten mahdollisuudet vastustaa amerikkalaisten näkemyksiä? 
Syksyltä 1945 esimerkiksi sopivat hyvin oppikirjauudistukseen ja koulujen 
liikuntakasvatukseen liittyvät kysymykset. Amerikkalaiset eivät olleet pitäneet riittävinä 
japanilaisten omia toimia militarististen sisältöjen karsimisessa koululiikunnasta. 
Amerikkalaisnäkemykset, jotka joko perustuivat sodanaikaisiin valmisteluihin tai 
Tokiossa nopeasti tehtyihin arvioihin, koululiikunnan militaristisista vaikutteista ja 
toisaalta niiden korvattavuudesta soveltuvimmilla piirteillä olivat sanelleet viime kädessä 
koululiikuntaan kohdistuvat uudistukset. Kun amerikkalaiset törmäsivät japanilaisten 
muutosvastarintaan, haluttomuuteen tai hitauteen uudistuspolitiikan toteuttamisessa, 
otettiin esille jo valmiiksi kirjoitettu direktiivi. Direktiivin käyttöön päädyttiin myös 
oppikirjauudistuksen kohdalla. 

Vaarallisimpina pidettyjen oppiaineiden opetuksen keskeyttävä direktiivi, jonka 
julkaiseminen liittyi oppikirjojen uudistamisen hitauteen, odotti kuitenkin vielä 
kuukauden CI&E:n hallussa. Opetusministeriö toimitti joulukuun 10. päivänä 1945 
CI&E:iin raportin oppikirjojen kääntämistyön edistymisestä, mutta CI&E:ssa tilannetta 
pidettiin yhä toivottomampana. CI&E:n oma oppikirjojen tarkastustyö oli edistynyt, ja 
koulukäytössä olevista 173:sta moraaliopin, historian ja maantiedon oppikirjasta oli sivu 
sivulta tutkittu viisikymmentä. Näistä vain viisi, eli 10 %, oli luokiteltu vaarattomiksi, ja 
nekin olivat ala-asteen kirjoja, jotka käsittelivät muinaishistoriaa. Dyke oli valmis 
kieltämään pikimmiten moraaliopin, historian ja maantiedon opetuksen, ja määräämään 
niiden oppimateriaalit ja opettajien oppaat kerättäviksi kouluilta uusiopaperikäyttöön; 
kodeista vanhojen oppikirjojen keräämisohjelmaa hän ei kannattanut, koska se olisi 
vaikuttanut ”noitavainoilta”117. Dyke piti hyvin huolestuttavana sitä, että sodanaikaiset 
yksityiskohtaiset määräykset, joilla ohjattiin kyseisten oppiaineiden opettamista, olivat 
vielä voimassa. Opetusministeriötä piti käskeä kirjoittamaan amerikkalaisten 
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hyväksyttäväksi suunnitelma käytettävistä ja käyttökelpoisista oppikirjoista, joita 
alettaisiin opiskella kouluissa uuden lukuvuoden alkaessa huhtikuun 1. päivänä 1946.118 

Joulukuun 19. päivänä Arimitsu kutsuttiin CI&E:iin selittämään opetusministeriön 
hitautta, mutta häneltä saatujen tietojen mukaan kyseessä olivat enää 
oppikirjauudistusraportin ladontavaiheen vaikeudet. Japanilaisten oppikirjojen 
uudistustyö, josta Arimitsu yritti esittää raporttia119, ei tyydyttänyt amerikkalaisia, ja 
joulukuun 21. päivänä Wunderlich ilmoitti Arimitsulle, että opetusministeriölle ei anneta 
lupaa alkaa painaa ja levittää kouluille käytössä olevia koulukirjoja japanilaisten 
ehdottamilla poistoilla.120 Samaan aikaan päämaja antoi Kuudennen armeijan ja 
Kahdeksannen armeijan komentajille käskyn, jolla määrättiin jokaisessa piirikunnassa 
aloitettavaksi koulujen tarkastukset, joilla selvitettäisiin, miten koulujärjestelmän 
uudistus eteni käytännössä121. Tokiossa miehitysviranomaisten keskuudessa oltiin siis 
hieman epävarmoja koulu-uudistuksen todellisesta etenemisestä, vaikka samaan aikaan 
George Atcheson viestitti ylipäällikön poliittisen neuvonantajan toimistosta 
Washingtoniin ulkoministerille koulureformin mukavasta edistymisestä122. Viesti oli 
selvästi ristiriidassa todellisuuden kanssa; koulu-uudistuksen parissa työskentelevät 
tunsivat vaikeudet tarkasti, mutta Washingtoniin lähetetyn viestin lähdeaineistona oli 
pääosin käytetty Japanissa ilmestyneiden sanomalehtien uutisointeja, jotka puolestaan oli 
kirjoitettu ja julkaistu CI&E:n valvonnan alaisuudessa. Koulu-uudistuksesta vastaavien 
keskuudessa japanilaiskoulujen sekä oppimateriaalit että opetuksen sisällöt koettiin 
arveluttaviksi, ja muutostyötä vauhdittamaan annettiin uusi direktiivi. 

Joulukuussa 1945 Japanin hallitukselle annetuista koulujärjestelmää koskevista 
direktiiveistä ensimmäiseksi tuli shintolaisuuden virallisen tukemisen ja levittämisen 
kieltävä määräys. Koska amerikkalaisten näkemyksen mukaan militaristista ja 
äärinationalistista propagandaa oli vahvistettu ja ylläpidetty shintolaisella teorialla ja 
uskomuksilla, mikä puolestaan oli johtanut sotasyyllisyyteen, täytyi valtion ja 
shintolaisuuden virallinen yhteys katkaista. Direktiiviin kirjoitettujen perusteluiden 
mukaan sen tarkoituksena oli asettaa kaikki uskonnolliset maailmankatsomukset samaan 
asemaan, ja estää uskonnon väärinkäyttö poliittisten tarkoitusperien palvelemiseen. 
Koulujärjestelmän osalta tämä merkitsi sitä, että kouluissa, joiden toiminta rahoitettiin 
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joko kokonaisuudessaan tai osittain julkisin varoin, shintolaisten oppien levittäminen 
kiellettiin. Oppikirjoista ja opettajien oppaista määrättiin poistettaviksi kaikki shintolaiset 
doktriinit, ja koululaisten vierailut shintopyhäkköihin sekä shintolaiset seremoniat 
kiellettiin. Kokutai no Hongi -kirjan käyttö kouluissa kiellettiin, ja kaikki shintolaisuuden 
symbolit kuten esimerkiksi kamidanat eli pienoisalttarit määrättiin poistettaviksi 
koulutiloista.123 Miehittäjien määräys kulki kouluille opetusministeriön kautta. Se antoi 
22. päivänä joulukuuta tiedonannon, että shintolaisuuden julistaminen ja shintolaisuuteen 
liittyvät seremoniat kouluissa oli kielletty. Kouluista piti poistaa kaikki shintolaisuuteen 
ja keisarinpalvontaan sekä kuolleiden sotilaiden kunnioittamiseen liittyvät tarvikkeet ja 
varusteet.124 

Koska shintolaisuudella oli pidetty yllä käsityksiä Japanin keisarin ylemmyydestä 
muiden valtioiden päämiehiin nähden hänen syntyperänsä tähden, uskoa japanilaisten 
paremmuudesta muihin kansoihin verrattuna sekä oppia Japanin saarten ylivertaisuudesta 
muihin maihin nähden niiden jumalallisen alkuperän ansiosta,125 täytyi se amerikkalaisten 
mielestä raivata pois koulujärjestelmästä. Jo sodan aikana amerikkalaisille oli 
muotoutunut käsitys, että koulujärjestelmä, shintolaisuus ja kansalliskiihkoinen ideologia 
kytkeytyivät toisiinsa. OSS:n raportissa keväällä 1944 oli japanilaiskoululaisten vierailuja 
pyhäkköihin sekä keisarin kuvan ja kamidanan kumartamista pidetty, henkilöiden 
uskonnollisesta katsomuksesta riippumatta, enemmänkin patrioottisena kuin 
uskonnollisena tekona. Koko valtioshinto oli nähty kansallisena propagandana eikä 
uskonnollisena organisaationa.126 Miehityksen käynnistyttyä shintolaisuus alettiin nähdä 
uskonnollisempana. Enää japanilaiset eivät voineet olla kohdistamatta sensuuriaan 
shintolaisuuden keskeisimpiin oppeihin, koska nyt oli käytettävissä miehittäjien 
virallinen kanta uskonnon ja kiihkoisänmaallisuuden yhteyden käsittelyyn. Käytännössä 
kouluissa shintodirektiivi merkitsi eteläisessä Japanissa koulutusupseerina palvelleen 
Ronald Andersonin mukaan sitä, että koulukirjat sensuroitiin lähes palasiksi 
silppuamalla127. 

NISHIN mielestä shintodirektiivi oli jatkumoa kenraali MacArthurin julistamalle 
japanilaisten moraaliselle aseistariisunnalle. Direktiivillä ylipäällikkö halusi 
kompromissittomasti tuhota keisarillisen itsemääräämisoikeuden psykologisen perustan. 
Päämajan raivokkuuden syynä oli näkemys, että keisarillisen järjestelmän alkuperä ja 
shinto olivat käytännöllisesti katsoen erottamattomat. NISHIN mielestä kuitenkin samaan 
aikaan päämaja oli äärimmäisen innokas pääsemään perille shintolaisuuden 
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salaisuuksista, joita amerikkalaissotilaat olivat pitäneet japanilaisen taisteluhengen 
käyttövoimana.128 Shintolaisvastaisuus yhdistettynä kristinuskon toimintaedellytysten 
laventamiseen oli THOMASIN mielestä esimerkki päämajan amerikkalaisten 
evankeliseen traditioon pohjautuvasta kulttuuri-imperialismista, mikä perustui 
ajatukselle, että kristinuskon voima voisi vaikuttaa muutoksen kohti uutta ja parempaa 
elämää Japanissa.129 

NISHIN ja THOMASIN näkemyksiä voitaisiin pitää amerikkalaisten hengellisten 
tarpeiden liioitteluna, sillä kyseessä oli kuitenkin ensikädessä ja viimekädessä 
amerikkalaisten sotilasoperaatio, jolla varmistettiin Japanin kukistuminen ja 
rauhanehtojen toteutuminen, mikäli samaan aikaan ei miehityshallinnon mielenkiinto 
olisi kohdistunut kristinuskon toimintaedellytysten turvaamiseen. Miehityshallinnon 
toiminnassa oli mukana myös selvä uskonnollinen intressi. Ylipäällikkö MacArthur oli 
huolestunut ulkomaalaisten kristillisten lähetystyöntekijöiden perustamien ja ylläpitämien 
koulujen tilasta. Sodan aikana kristittyjen uskonnonvapautta oli amerikkalaiskäsityksen 
mukaan anteeksiantamattomasti ja kohtuuttomasti loukattu, ja esimerkkinä pidettiin 
vuonna 1874 perustettua Rikkyo Gakuinia eli St. Paulin yliopistoa ja keskikoulua130. 
MacArthur määräsi direktiivillään Japanin hallituksen erottamaan yksitoista nimeltä 
mainittua kyseisen oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvaa niin lopullisesti, että heitä ei 
saanut ottaa mihinkään julkiseen tai yksityiseen kouluun tai uskonnolliseen instituuttiin 
työhön. Lisäksi hallitus velvoitettiin toimittamaan kolmen viikon sisällä yksityiskohtaiset 
tiedot 81:stä ulkomaalaisten kristittyjen ylläpitämästä koulusta, niiden sodanaikaisista 
henkilökuntavaihdoksista syineen, muutoksista kristilliseen uskonharjoittamiseen sekä 
mahdollisesta vandalismista tuhoineen, tekijöineen ja vaikuttimineen.131 NISHI on lisäksi 
todennut, että MacArthur halusi toimia valloitetun maan kansalaisten hengellisenä 
pelastajana. Ylipäällikön tavoitteena oli täyttää japanilaisten moraalista tyhjiötä 
teologisella doktriinilla, ja työssään kristinuskon puolesta MacArthur käytti hyväkseen 
japanilaista koulujärjestelmää.132 On toki mahdollista, että lokakuisella uskonnonvapautta 
eli kristittyjen oikeuksia koskevalla direktiivillä ja MacArthurin puhtaasti 
henkilökohtaisilla ja vakaumuksellisilla näkemyksillä oli vankka yhteys. Muistelmissaan 
MacArthur kertoi ajatuksenaan olleen, että mitä enemmän lähetyssaarnaajia saadaan 
Japaniin, sitä enemmän miehitysjoukkoja voidaan lähettää kotiin. Ylipäällikön pyynnöstä 
kymmenen miljoonaa japaninkielistä Raamattua jaettiin japanilaisille.133 Se, että huomio 
kiinnittyi nimenomaan St. Paulin yliopistoon, saattaa selittyä sillä, että CI&E:n 
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informaatio-osaston upseeri ja Dyken neuvonantaja Bradford Smith, entinen OWI:n 
keskisen Tyynenmeren operaatioiden johtaja, oli itse opettanut kyseisessä opinahjossa 
vuosina 1931–1936134. Samalla on myös tunnustettava, että kiinnostus japanilaisten 
uskonnollisuuteen – ja halu sen julkisten ilmenemismuotojen rajoittamiseen – sekä 
kristittyjen toimintaoikeuksiin ja julkisille kouluille rinnakkaisiin kouluihin ei ollut 
ylipäällikön keksintöä. Jo keväällä 1944 sodanaikaisessa koulu-uudistuksen 
suunnittelutyössä oli ehdotettu ensimmäisiksi miehitystoimenpiteiksi nationalististen ja 
shintolaisten seremonioiden lakkauttamista sekä kristillisten kirkkojen ja koulujen 
rahoituksen ja toiminnan johtamisen palauttamista amerikkalaisille ja muille 
ulkomaalaisille lähetysjärjestöille. Shintolaisuus oli näyttäytynyt amerikkalaisille 
kansallisen propagandan lähteenä enemmän kuin uskonnollisena organisaationa, mutta 
toisaalta lahkolaisshintolaisuutta oli pidetty vaarallisena sen kiihkomielisyyden ja 
aggressiivisuuden takia. Amerikkalaiskäsityksen mukaan buddhalaisuus ei ollut 
shintolaisuutta viattomampaa; useat fanaattiset ja väkivaltaiset nationalistit olivat 
kuuluneet Nichiren-lahkoon, zenbuddhalaiset olivat kylmäpäisiä, ja muiden lahkojen 
yhteyksiä Aasian mantereelle saatettiin käyttää tiedusteluun ja kumoukselliseen 
toimintaan. Sodanaikaisen käsityksen mukaan kaikki muslimit Japanissa kannatti laittaa 
epäilysten polttopisteeseen. Samassa yhteydessä arveltiin myös, että osa 
japanilaiskristityistä ei olisi yhtään vähempää lojaaleja keisarilliselle esivallalle kuin ei-
kristityt, ja Japanin katolista kirkkoa todellisuudessa johtivat saksalaiset ja italialaiset.135 

Trainor on muistellut, että miehittäjien tarkoituksena oli ollut vauhdittaa vanhojen 
arveluttavien piirteiden poistumista oppisisällöistä, mutta shintodirektiivin julkaiseminen 
oli herättänyt miehittäjien keskuudessa pelkoja levottomuuksien ja vastareaktion 
syntymisestä. Huolet olivat osoittautuneet aiheettomaksi, sillä shintodirektiivi ei 
aiheuttanut japanilaisissa enempää reaktioita kuin muutkaan direktiivit136. Eivätkö 
japanilaiset todellakaan vastustaneet muutoksia, eivätkö amerikkalaiset huomanneet 
japanilaisreaktioita, vai eikö japanilaisten levottomuus yksinkertaisesti vaan päässyt 
näkyville miehittäjien valvomassa julkisuudessa? Finnin mukaan suuri yllätys 
japanilaisille oli heidän sodasta käyttämänsä Suur-Itä-Aasian sota -nimen kieltäminen, 
jonka jälkeen sotaa alettiin kutsua Tyynenmeren sodaksi tai viisitoistavuotiseksi 
sodaksi137. 

Jo vuoden 1944 aikana Yhdysvalloissa Japanin miehitysvalmistelujen yhteydessä oli 
nimetty vaarallisia koulujen oppiaineita, joista keisarikunnan kukistumisen jälkeen piti 
päästä eroon. OSS:n tiedusteluraportissa oli lakkautettaviksi kaavailtu moraaliopin 
opetusta, sotilaskasvatusta, kansalaiskasvatusta ja shintolaisuutta138. Ulkoministeriön 
suunnittelutyössä oli nimetty moraalioppi, historia ja sotilaskasvatus poistettaviksi 
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oppiaineiksi139. Koska kouluopetuksen puhdistaminen militaristisista ja 
äärinationalistisista oppisisällöistä ei ollut sujunut toivotulla tavalla, joulukuun 
viimeisenä päivänä 1945 Japanin hallitukselle annettiin shintodirektiivin jatkeeksi käsky, 
jonka mukaan kaikissa kouluissa, joissa oli käytössä opetusministeriön julkaisemat 
oppimateriaalit ja opettajien oppaat, moraaliopetus sekä Japanin historian ja maantiedon 
opetus täytyi keskeyttää välittömästi. Maantiedon opetuksen kyseenalaisuutta 
amerikkalaiset eivät olleet epäilleet vielä sodan aikana, mutta koulutusosasto oli 
kiinnittänyt huomionsa siihen. Opetusministeriö määrättiin keräämään kaikki direktiivillä 
osoitettujen oppiaineiden oppikirjat ja oppaat kaikista oppilaitoksista mahdollisimman 
pian, mutta Tokiosta, Kiotosta, Osakasta ja Kobesta viimeistään huhtikuun 1. päivään 
1946 mennessä, jolloin uusi lukuvuosi alkoi. Opetusministeriön täytyi raportoida 
liittoutuneiden päämajaan kerättyjen kirjojen kokonaislukumäärä, kokonaispaino ja 
kirjojen sijoituspaikka. Lisäksi opetusministeriön täytyi viipymättä laatia suunnitelma 
korvaavista oppiaineista, joiden täytyi käsitellä koululaisten ja opiskelijoiden elämään 
liittyviä yhteiskunnallisia asioita. Opetus määrättiin tapahtuvaksi päämajan tuottamilla 
opetusmateriaaleilla, ja erityisesti ryhmäkeskusteluilla sekä sanomalehtien ja radio-
ohjelmien välityksellä.140 

ANDERSONIN mukaan opettajat olivat helpottuneita, kun he kuulivat koulujensa 
rehtoreilta, että heidän uudessa tilanteessa vaikeina pitämiensä historian, maantiedon ja 
moraaliopin opetus oli kielletty141. NISHI on muistuttanut, että japanilaiskoulut jäivät nyt 
täysin vaille oppikirjoja: paperipula142 ja korvikeoppikirjojen tuotanto ajoivat 
koulutilanteen katastrofin partaalle.143 Koulujen toiminta ei kaatunut oppikirjapulaan tai 
paperin niukkuuteen. Jo sodan aikana oli huomioitu, että japanilaiskoulut olivat, ainakin 
periaatteessa, varustettu hyvin 1940-luvulla nykyaikaisina pidetyin audiovisuaalisin 
laittein144. Oppikirjapulaa suuremman huolen amerikkalaisille muodostivat kuitenkin 
sekä opetusta tukevien välineiden toimintakunto että itse koulurakennukset. 
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Vuoden 1945 viimeisten kuukausien aikana Japanin koulujärjestelmän uudistaminen 
oli edennyt sekä japanilaisten ohjaamisella ja heidän niin sanotuilla omilla 
toimenpiteillään amerikkalaisten antamien neuvojen jälkeen sekä koulujärjestelmän 
toimintaa säätelevillä ylipäällikön direktiiveillä. Koulujärjestelmän tilaa ja sen 
uudistamisen edistymistä seurattiin ulkoministeriössä Washingtonissa. Poliittisen 
neuvonantajan toimistosta Tokiosta raportoitiin koulu-uudistuksen edistymisestä, mutta 
viestien liitemuistioista välittyi myös huoli koulutuksen tilasta. Kuva oli välillä lohduton. 
Leebrickin muistion mukaan kouluviranomaiset olivat kertoneet tarvitsevansa lisää 
käytännön ohjeita ja apua joko japanilaiselta kouluhallinnolta tai miehittäjiltä. 
Vaikutelmaksi oli jäänyt, että koulujen johtajat ja opettajat olivat jopa pelokkaita 
työskentelemään oma-aloitteisesti, sillä osoitetusta omatoimisuudesta voisi myöhemmin 
koitua moitteita tai rangaistuksia. Opettajien palkat eivät olleet palkitsevia; ne olivat niin 
pienet, että niillä hädin tuskin pystyi hankkimaan välttämättömimmän. Koulutyötä 
hankaloitti koulurakennusten kunto; ne olivat surkeita, likaisia ja pölyisiä, ja 
pommitukset ja tulipalot olivat aiheuttaneet suuria tuhoja.145 Yksistään Tokion alueella oli 
sota tuhonnut 337 oppivelvollisuuskoulua, ja näistä täysin palaneita oli 274, joista sataa 
koulua ei enää edes kunnostettaisi. Tokion alueella oli 67 100 oppivelvollisuutta 
suorittavaa koululaista, ja sadan koulun lakkauttaminen merkitsi käytännössä sitä, että 
700 opettajaa vapautettiin tehtävistään, ja toiminnassa olevissa kouluissa aloitettiin 
vuoroluku, eli koulupäivät jaettiin aamu- ja iltapäivävuoroihin.146 Esteistä ja hidasteista 
huolimatta George Atcheson viestitti ulkoministerille, että yhteistyö opetusministeriön ja 
kouluviranomaisten kanssa sujuu "päällisin puolin täydellisesti"147. 

Käytännössä miehittäjät olivat ottaneet entisen vihollisensa koulujärjestelmän tiukkaan 
otteeseen. Tätä oli pidetty kansalaisten ajankäytön valvonnan sekä militaristisen ja 
äärinationalistisen indoktrinaation katkaisemisen lähtökohtana jo sodanaikaisen 
ulkoministeriön suunnittelutyön yhteydessä ja SWNCC:n valmistautumisessa Japanin 
miehitykseen. Ylipäällikön antamien koulujärjestelmää koskevien direktiivien sisällöt 
perustuivat sodanaikaisessa suunnittelutyössä esille nousseisiin kysymyksiin, jotka 
amerikkalaisten mielestä olivat vääristäneet japanilaisia kansakuntana, ja jotka olivat 
aiheuttaneet Japanin aggressiivisen ja muiden valtioiden oikeuksia kunnioittamattoman 
ulkopolitiikan. SWNCC:n ja ulkoministeriön lausumien, jo keväällä 1944 muotonsa 
saaneiden käsitysten mukaan miehitys etenisi vaiheittain, ja antautumisehtojen 
toimeenpanemisen tiukkaa otetta seuraisi valvontavaihe, jonka aikana rajoituksia 
saatettaisiin höllentää japanilaisten osoittaessa todellista halukkuuttaan muutoksen 
hyväksymiseen.148 Siirtyminen niin sanottuun toiseen vaiheeseen oli mahdollinen myös 
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koulujärjestelmän uudistamisen osalta, kunhan japanilaiset alkaisivat osoittaa 
myötämielisyyttään muutoksia kohtaan. Varhaisempi Japanin koulu-uudistuksen tutkimus 
ei ole tarkastellut toteutettuja uudistuksia miehityshallinnon pystytystä ja toimintaa varten 
tehdyn sodanaikaisen suunnittelutyön pohjalta, mistä johtuen tarkastelun painopiste ei ole 
kohdistunut reformipolitiikan olennaisimpaan kohtaan eli siihen, kuinka amerikkalaiset 
valmistautuivat siirtymään tiukasta otteesta japanilaisten toimien valvonnan vaiheeseen. 

Jo syksystä 1942 lähtien Japanin kukistamisen suunnittelutyö oli perustunut 
oletukselle, että Japanista oli löydettävissä Yhdysvaltoihin ystävällisesti suhtautuvia 
ihmisiä. Sekä ystäviä että menetelmiä oikeiden toimintatapojen löytämiseksi 
amerikkalaisten ja japanilaisten keskinäiseen kanssakäymiseen etsittiin syksyn 1945 
aikana samalla kun toimeenpantiin koulujärjestelmään kohdistuvia muutoksia. Vaikuttaa 
siltä, että amerikkalaiset olivat saaneet toimivan ajatuksen. 

5.3  Ajatus asiantuntija-avusta avuksi japanilaisten käsittelemiseen 

Samanaikaisesti japanilaisen koulujärjestelmän tiukassa otteessa pitämisen ja 
ensimmäisten koulutusdirektiivien valmistelemisen kanssa oli CI&E:ssa alettu 
valmistautua toisenlaiseen toimintatapaan japanilaisten kohtaamisessa. Lokakuun 16. 
päivänä 1945 Hall valmisteli luettelon pätevistä amerikkalaisista koulutusalan 
ammattilaisista ja kasvatustieteilijöistä, joita ajateltiin kutsua Tokioon CI&E:n 
koulutusosaston teknisiksi avustajiksi. Vaikuttaa siltä, että Hall teki ripeästi töitä tai 
urakkaa oli pohjustettu jo ennalta käsin, sillä jo saman päivän aikana hän toimitti 
nimilistan Dykelle.149 Samana päivänä Henderson oli kirjoittanut Dykelle muistion, jossa 
painotettiin, että koulutuksesta ja uskonnosta vastaava osasto käsitteli päivittäin 
ongelmia, joiden ratkaisemiseen tarvittaisiin apua ja neuvoja ei-japanilaiselta 
siviilikasvatustieteilijältä, jolla olisi perusteellinen tietämys ja pitkä kokemus 
japanilaisesta koulumaailmasta. Henderson suositteli Dykelle, että neuvonantajaksi 
valittaisiin professori Arundel Del Re, jolla oli mittavat kansainväliset meriitit sekä 
Euroopasta että Tokion Keisarillisesta yliopistosta. Ennen sotaa ja sodan aikana Del Re 
oli työskennellyt opettajana Taiwanissa150, ja Henderson oli kääntynyt 
neuvonpyyntöineen hänen puoleensa jo aiemminkin – kieliuudistusasian yhteydessä151. 
Samalle päivälle osuneista kahdesta eri hankkeesta siviiliasiantuntija-avun saamiseksi 
voidaan päätellä, että CI&E:n koulujärjestelmän uudistamisesta vastaavaan ryhmään 
tarvittiin kipeästi jotain. Puutelistalla olivat työvoima, asiantuntijuus ja siviilistatus – joko 
tässä tai käänteisessä tärkeysjärjestyksessä. Professori Del Re palkattiin työhön, ja 
ensitöikseen hän alkoi pohtia koulujen uskonto-ongelmaa sekä ulkomaalaisten opettajien 
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yhdistyksen, jonka yksi alkuperäisperustajista hän oli aikoinaan ollut, 
uudelleenorganisoimista152. Hallin laatiman henkilöluettelon ympärillä toiminta jatkui 
tiiviinä. 

Farr kirjoitti Dykelle lokakuun 19. päivänä muistion, jossa suositeltiin, että 
amerikkalaisista viranomaisista koottava lähetystö tuotaisiin Japaniin CI&E:n 
neuvonantajiksi.153 Lokakuun viimeisenä päivänä Henderson oli ilmoittanut Hallille, että 
vierailevien kasvatustieteilijöiden käynnin valmistelu oli ensisijainen tehtävä154. Viisi 
päivää myöhemmin Hallilla oli kirjoitettuna Dykelle muistio, jossa hän perusteli yhtenä 
joukkona tuotavan lähetystön paremmuutta erillisiin komiteoihin verrattuna; suurempi 
joukko tekisi paremman vaikutuksen japanilaisiin, yhden joukon vierailu olisi 
nopeammin ohi, ja loppuraportti ja suositukset eivät viivästyisi liiaksi155. Muistiosta oli 
luettavissa, että tilauksessa olivat vaikutuksenteko, loppuraportti ja suositukset, ja niitä 
varten tarvittiin lähetystö. Eivätkö maailmansodan voittajavaltion suurikokoiset upseerit 
sotilasarvoineen ja monipuolisine pohjakoulutuksineen tehneet haluttua vaikutusta? Mitä 
varten tarvittiin suosituksia ja loppuraporttia? Eikö koulutusosastolla sittenkään ollut 
riittävästi päteviä ja pystyviä henkilöitä viemään läpi sodan aikana tehtyjä 
koulujärjestelmän uudistamiseen kohdistuneita suunnitelmia ja ylipäällikön 
Yhdysvaltojen poliittiselta johdolta saamia toimintaohjeita? 

Työ Japanin koulujärjestelmän uudistamiseksi oli saanut kiinnostusta osakseen, ja 
apua, mikäli sitä olisi haluttu tai tarvittu, olisi ollut tarjolla. Japanin koulujärjestelmän 
uudistustyö kiinnosti muitakin liittoutuneita. Blakeslee oli varoitellut ennakolta Vincentiä 
jo syyskuussa, että Australian hallituksen ministeri Frederic Eggleston tulisi lähestymään 
ulkoministeriötä aikeinaan tuoda julki Australian hallituksen halu osallistua japanilaisten 
uudelleenkoulutuksen suunnittelutyöhön. Blakeslee ennakoi, että Australian lähetystön 
edustajat halusivat nähdä ennakolta suunnitelmat japanilaisten 
uudelleenorientoimisesta.156 Samana päivänä Eggleston kirjoitti virkaatekevälle 
ulkoministerille Australian hallituksen halusta saada vaikuttaa japanilaisten 
uudelleenkoulutussuunnitelmaan Tyynenmeren sodassa saatujen kokemusten valossa 
ennen kuin suunnitelma menisi ylipäällikölle.157 Australian lähetystön edustajat C.R. 
McIntyre ja W.D. Forsyth ilmoittivat vielä lokakuun 29. päivänä 1945 Gordon Bowlesille 
ja Hugh Bortonille, että Australian hallitus oli kiinnostunut japanilaisten 
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uudelleenkoulutuksen suunnittelutyöstä ja halukas käsittelemään asiaa Kaukoidän 
neuvoa-antavassa komissiossa.158 

Olivatko kiusalliseksi koettu australialaisten avuntarjous ja siitä kieltäytyminen 
ristiriidassa CI&E:ssa heränneen asiantuntija-avun tarpeen kanssa? Tarvittiinko CI&E:ssa 
todellisuudessa apua koulu-uudistuksen toteuttamiseen, vai mistä hankkeessa oli kyse? 
CI&E:n taitamattomuutta on toistettu koulu-uudistuksesta kirjoittaneiden tutkijoiden 
keskuudessa, mutta NISHI, TSUCHIMOCHI ja WRAY ovat tarkastelleet CI&E:n roolia 
perusteellisimmin. NISHI on esittänyt, että CI&E:n henkilökunnan tiedot japanilaisista ja 
koulutuksesta yleensä olivat aluksi puutteelliset, mutta tiedot ja taidot lisääntyivät ajan 
kuluessa159. TSUCHIMOCHIN mielestä japanilaisosapuoli oli tyytymätön 
asiantuntijoiden puutteeseen CI&E:ssa, ja CI&E puolestaan oli epätoivoinen ja siellä 
vallitsi huutava pula koulutuksen ammattilaisista suuntaamaan japanilaisia 
koulutusuudistukseen.160 NISHIN mukaan asiantuntijoita tarvittiin intellektuaalisesti 
vahvistamaan meneillään olevia päämajan poliittisia uudistuksia, joiden tarkoituksena oli 
rauhoittaa Japani ikuisiksi ajoiksi ja demokratisoida japanilaisten sydämet ja mielet161. 
WRAY puolestaan on uskonut, että CI&E:n koulutusosaston henkilökunnalla ei ollut 
itseluottamusta, intoa ja riittävää kokemusta ja tehtävän edellyttämää kelpoisuutta 
toimeenpanna syvälle luotaavia uudistuksia162, ja he olivat oman sodan aikana 
muodostuneen viholliskuvaan pohjaavan japanilaisiin kohdistuvan asenteensa vankeja163. 
Lisäksi WRAY on vuonna 1996 ilmestyneessä artikkelissaan voimakkaasti korostanut, 
että Washingtonista ei tullut miehityksen alkuvaiheessa riittävästi tarpeellisia ohjeita 
koulu-uudistuksen toteuttamiseen164. Myös TAKAMAE on sortunut näkemykseen 
asiantuntijoiden tarpeesta, vaikka hän onkin toisaalta – ja toisessa asiayhteydessä – 
korostanut, että CI&E:n koulutusosaston henkilökunnassa oli runsaasti tohtoreita ja 
koulutuksen eksperttejä165. 

CI&E:n koulutusosaston henkilökuntaa ei kuitenkaan tämän tutkimuksen valossa 
voida pitää koulujärjestelmän uudistamiseen tähtäävässä työssä kykenemättömänä. Heillä 
oli aimo annos tietämystä koulutuksen yleisestä yhteiskunnallisesta tehtävästä sekä 
koulutuksen ja koulujen toiminnan arjesta. On lähes mahdotonta osoittaa etteikö jotkut 
heistä saattaneet olla sotapropagandan luoman viholliskuvan tai millaisten tahansa 
henkilökohtaisten käsitysten vankeja, mutta osa CI&E:n henkilökunnasta oli 
nimenomaan osallistunut sodan aikana viholliskuvan luomiseen ja syöttämiseen 
psykologisen sodankäynnin palveluksessa. He erottivat tarkoitusperin luodun 
viholliskuvan ja ymmärsivät sen merkityksen verrattuna aitoon japanilaisuuteen. WRAY 
ei tunne sodan aikana kirjoitettuja dokumentteja Japanin koulujärjestelmään 
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kohdistettavista muutoksista166, ja hän on päätynyt näkemykseensä tekemiensä CI&E:n 
virkailijoiden haastattelujen perusteella. 

Väitän, että Japanin koulu-uudistus oli käynnistynyt ja edistynyt miehityshallinnon 
organisoitumisen ja CI&E:n toiminnan käynnistymisen jälkeen sodanaikana 
valmisteltujen suunnitelmien ja antautumisasiakirjojen mukaisesti, eikä japanilaisten 
vastarinta ja haluttomuus muutoksia kohtaan tai hitaus ollut aiheuttanut miehittäjille 
kohtuuttomia uudistuspolitiikan toteuttamisen esteitä. Reilun kolmen ensimmäisen 
toimintakuukauden aikana Japanin koulujärjestelmä oli määrätty perustavanlaatuiseen 
muutokseen neljällä direktiivillä. Miehittäjät olivat todellisia yhteiskunnallisen vallan 
käyttäjiä, ja heidän oli todennäköistä saada kaikki haluamansa uudistukset läpi 
japanilaisten mahdollisesta vastustuksesta huolimatta. Japanilaisosapuolen 
tyytymättömyys CI&E:n henkilökunnan ammatilliseen osaamiseen ei voinut olla 
relevantti syy asiantuntijoiden kutsumiseen. Antautumisen jälkeen toimeenpannut 
yhteiskuntaelämän uudistukset kukistetussa vihollismaassa eivät myöskään välttämättä 
edellyttäneet intellektuaalisia vahvistuksia. Koulutusalan ammattilaisista koottavaa 
lähetystöä ei tarvittu japanilaisen koulujärjestelmän sisällölliseen kehittämiseen, vaan 
mahdollistamaan siirtyminen miehityksen ensimmäisestä vaiheesta, tiukasta otteesta, 
uuteen vaiheeseen, jossa japanilaiset amerikkalaisten valvonnassa itse toteuttaisivat ja 
toimeenpanisivat amerikkalaisten suunnittelemat koulujärjestelmään kohdistuvat ja 
japanilaisten ajattelutapojen muuttamiseen tähtäävät uudistukset. 

Dyke oli perustellut ylipäällikölle tarvetta ansioituneiden amerikkalaisten 
kasvatustieteilijöiden ryhmän kutsumiseen kolmenkymmenen päivän ajaksi marraskuun 
10. päivänä 1945 kirjoittamassaan muistiossa sillä, että japanilaisviranomaiset, jotka tosin 
olivat osoittaneet sekä yhteistyötä että ahkeruutta omatoimisten reformien 
toimeenpanemisessa, olivat teknisesti kykenemättömiä saattamaan tyydyttävällä tavalla 
loppuun ensimmäisessä koulutusdirektiivissä määrättyjä uudistuksia ilman 
ulkomaalaisten antamia ammatillisia neuvoja ja avustusta. Dyken mukaan CI&E 
puolestaan tarvitsi tiettyjä teknisiä neuvoja ja avustusta, jota ei ollut saatavissa 
sotilaslähteistä. Lisäksi Dyke vetosi lukuisiin japanilaisiin koulutusalan ammattilaisiin, 
jotka olivat haastatteluissa, kirjeissä ja lehtiartikkeleissa anoneet tukea työhönsä. Pätevää 
siviiliapua oli muistion mukaan saatavissa Yhdysvalloista, ja Dyken mielestä apua 
tarvittiin pikaisesti hyvän ja kustannuksiltaan edullisen japanilaisten muuttamisen 
välineen eli koulujärjestelmää valvovan opetusministeriön manipuloimiseen, mikäli 
tuloksia haluttiin hyödyntää oppikirjauudistuksessa ja huhtikuussa 1946 alkavan uuden 
lukuvuoden käynnistämisessä.167 

Dyken muistioon sisältyi kahdenkymmenen henkilön nimiluettelo, joka perustui 
Carnegie-säätiön vuodelta 1936 peräisin olleeseen luetteloon Yhdysvaltojen yliopistojen 
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ansioituneimmista kasvatustieteilijöistä, sekä aihealuejako ryhmän jäsenten 
työskentelyaloiksi. Sekä raporttia että suosituksia odotettiin demokratiakasvatuksesta, 
uudelleenkoulutuksen psykologiasta, koulujärjestelmän hallinnollisesta 
uudelleenorganisoimisesta ja ylemmän koulutuksen kunnostamisesta. Aikataulu oli 
nopea, sillä lähetystöä odotettiin Tokioon jo joulukuun ensimmäiseen päivään 
mennessä.168 Ylipäällikkö MacArthur ja kenraali Marshall eivät kuitenkaan olleet 
tyytyväisiä. Heidän näkemyksensä mukaan jotkut yliopistot olivat yliedustettuina 
kutsusuunnitelmissa, eivätkä edustajakandidaatit olleet tasapuolisesti ympäri 
Yhdysvaltoja. Erityisesti puheenjohtajavalintaa, Harvardin yliopiston rehtoria James 
Bryant Conantia, pidettiin ”poliittisesti epätarkoituksenmukaisena”169. Ylipäällikön 
puuttuminen henkilövalintoihin ei voi selittyä hänen huolellaan maantieteellisestä 
edustavuudesta, ja puheenjohtajavalinnan kumoaminen voi selittyä paremminkin 
henkilökohtaisella herkkänahkaisuudella kuin poliittisilla tarkoitusperillä. 
Puheenjohtajavalintaa on pohtinut myös varhaisempi tutkimus nostaen esille erilaisia 
tulkintoja. BEAUCHAMP on pitänyt ilmeisenä syynä Conantin hylkäämiselle hänen 
Japani-vastaisuuttaan, jonka oli synnyttänyt hänen poikansa vammautuminen 
Tokionlahdella sukellusveneiskussa170. TSUCHIMOCHI on esittänyt kaksi erilaista 
vaihtoehtoa MacArthurin kielteiselle suhtautumiselle Conantiin. Ensiksikin Conant toimi 
Yhdysvaltojen presidentin neuvonantajana atomipommiprojektissa, ja toiseksi Conant oli 
lupaava ehdokas republikaanien presidenttiehdokkaaksi seuraaviin vaaleihin – mikä oli 
myös MacArthurin tavoitteena.171 WRAYN mielestä Conantin näkemykset japanilaisista 
ja rooli Japanin kukistamiseen tähtäävässä toiminnassa eivät olleet yleisesti tunnettuja 
seikkoja, ja hän oli saanut Hallia haastattelemalla vakuuden, että Conantin syrjäyttäminen 
oli MacArthurin presidenttipeliä.172 Presidenttipelin takaa on mahdollista löytää vahva 
vaikutin. Kiista puheenjohtajuudesta kertoo erityisesti siitä, että ylipäällikön ajatuksissa 
koulutuslähetystön toimintakentäksi ja vaikutusalueeksi oli suunniteltu Japania laajempi 
alue; amerikkalaisasiantuntijoiden odotettiin saavan suuresti myönteistä julkisuutta 
vähintäänkin Yhdysvalloissa ja todennäköisesti myös muiden liittoutuneiden 
keskuudessa. Japanilaisten silmissä lähetystöön kutsuttujen kotipaikkakuntien sijainnilla 
ei varmasti ollut merkitystä. Mikäli maantieteellinen edustavuus oli todellinen 
valintakriteeri, palveli se ainoastaan Yhdysvalloissa myönteisen julkisuuden saamisessa 
hankkeelle. Kyseessä ei siis ollut yksistään miehityshallinnon avustaminen Japanin 
koulujärjestelmän uudistamisessa Tokiossa. 

Valmistautuminen koulutuslähetystön vastaanottamiseen oli täydessä käynnissä 
CI&E:ssa marraskuun 1945 aikana. Hall jatkoi koulutuslähetystön vierailun valmisteluun 
ja vastaanottamiseen liittyvien tehtävien parissa, kuten esimerkiksi kutsulistan 
laatimisessa, ja Orr ja Fisher alkoivat valmistella lähetystön perehdyttämistä Japanin 
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koulujärjestelmään ja opastusta neuvonantajatehtäväänsä173. Työ edistyi ripeästi; ennen 
joulukuun puoliväliä kaikki perusmateriaali koulutuslähetystön perehdyttämiseksi oli 
koottu ja toimitustyöstäkin oli jo kaksi kolmasosaa tehtynä174. Näytti kuitenkin siltä, että 
koulutuslähetystöä ei saataisi Tokioon ennen vuoden vaihtumista, ja jouluaattona 1945 
koulutuslähetystön ennakoitiin saapuvan vasta helmikuussa175. Kutsuttaviksi 
suunniteltujen henkilöiden sekä varamiesten lista piteni suunnitelmien edetessä, ja 
kaavailuissa haluttiin huomioida, että lähetystön jäsenet edustaisivat mahdollisimman 
laajasti Yhdysvaltojen sekä julkista että yksityistä yliopistomaailmaa ja eri osavaltioita 
unohtamatta myöskään eri ministeriöiden ja vaikutusvaltaisten järjestöjen, kuten 
esimerkiksi Rockefeller-säätiön, edustajia. Sodanaikaisessa suunnittelutyössä mukana 
ollut George Bowles ulkoministeriöstä oli mukana jo ensimmäisissä nimilistoissa – tosin 
hänen kutsumisensa syyksi henkilötietoliitteeseen oli kirjattu hänen henkilökohtainen 
sekä hänen vanhempiensa Japani-tuntemus.176 

Siitä, milloin koulutuslähetystön vierailun valmistelu aloitettiin, on olemassa erilaisia 
käsityksiä. CI&E:n oma keväällä 1948 ilmestynyt raportti välttelee yksityiskohtia 
kysymyksen suhteen, mutta välittää todellisuutta vahvasti yksinkertaistavan kuvan, jonka 
mukaan yksittäiset opetusministeriön virkamiehet ja japanilaisopettajat alkoivat ajatella 
rakentavasti tulevaisuutta ja osoittivat lähes uskonnollista intoa ja luottamusta 
demokratiaan ja demokraattiseen koulujärjestelmään. Tilannetta hyödyntääkseen 
ylipäällikkö kutsui koulutuslähetystön auttamaan päämajaa ja opetusministeriötä177. 
BEUACHAMPIN oletuksen mukaan ajatus koulutuslähetystöstä esitettiin muodollisesti 
CI&E:ssa lokakuussa 1945, koska henkilökunnalla ei ollut riittävästi ammatillista statusta 
Japanin hallinnon kanssa toimimiseen178. NISHIN mielestä koulutuslähetystön idean 
esitti ensimmäisenä amerikkalainen sotamies A. B. Chapman lokakuun 16. päivänä 1945 
päivätyssä yksityiskirjeessään Japanista ystävälleen senaattori John L. McClellanille. 
Kyseisessä kirjeessä, jonka NISHI oli löytänyt Yhdysvaltojen kansallisarkistosta 
Washingtonista, sotamies Chapman piti Japanin koulujärjestelmää Tyynenmeren alueen 
sodanaikaisen verenvuodatuksen syynä, ja hänen mielestään amerikkalaisista 
kasvatustieteilijöistä piti koota komitea puhumaan japanilaisille koulutuksesta. McClellan 
                                                           
173 Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 12.11.1945, s. 6 Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-335; Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 
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Memorandum. GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E, 23.11.1945, s. 1. Educational 
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175 Memorandum by Ken R. Dyke. GHQ, SCAP, CI&E, 24.12.1945. Educational Reform in Japan 
Part II 1-K-339. 
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lähetti kopion kirjeestä ulkoministeri Byrnesille, minkä jälkeen kirje kiersi 
ulkoministeriössä. NISHI on selvästi halunnut tuoda löytämänsä erikoisen kirjeen esille, 
mutta vaikuttaa siltä, että hän ei itsekään pitänyt tuntemattoman sotamiehen viestiä 
koulutuslähetystön kutsun todellisena selityksenä; NISHIN mukaan saattoi olla sattumaa, 
että Chapmanin vetoomus japanilaisopettajien auttamiseksi ajoittui samaan aikaan kuin 
ylipäällikkö MacArthurin toiminta.179 THAKUR on esittänyt koulutuslähetystön 
kutsumisesta kolme erilaista syytä. Ensiksikin ylipäällikkö esitti kutsun koulutusosaston 
turhautumisen takia, minkä aiheutti koulutusosaston auktoriteetin puute 
opetusministeriölle käskyjä annettaessa. Toiseksi hänen käsityksensä mukaan 
lähetystöjen kutsuminen oli jo olennainen osa päämajan politiikkaa. Lisäksi hän on 
esittänyt, että ajatus lähetystön kutsusta oli ollut jo esillä sota-aikaisen suunnittelun 
yhteydessä. Lähteitä tai kirjallisuusviitteitä, jotka olivat saaneet hänet päätymään kahteen 
ensimmäiseen väitteeseen, ei kerrota, minkä takia ajatuksia ei voida pitää 
todistusvoimaisina. Kolmannen väitteen kohdalla hän viittaa japanilaisiin tutkijoihin180 
sekä täysin virheellisesti181 Beauchampiin.182 

TSUCHIMOCHIN Trainorin papereihin perustuvan tutkimuksen mukaan CI&E:ssa 
alettiin käsitellä koulutuslähetystön kutsumiseen liittyviä asioita lokakuun 18. päivänä 
1945, ja seuraavana päivänä valmistui ensimmäinen Hallin kirjoittama nimilista 
kutsuttavista183. Myös BEAUCHAMP ja WRAY ovat pitäneet lokakuun 18. päivää 
kutsumiseen liittyvän työn aloitusajankohtana184. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä jo 
lokakuun 16. päivänä CI&E:n päivämuistioiden perustella Hall kirjoitti ensimmäisen 
luettelon kutsuttavista amerikkalaisista, kuten edellä on käynyt ilmi. TSUCHIMOCHI on 
ansiokkaasti kaivanut esiin japanilaista tutkimusta opetusministeriön virkamiesten 
muistiosta, ja tämä esille nostettu tutkimus on valottanut uudella tavalla asiaa. 
TSUCHIMOCHIN mukaan japanilaiset tiesivät jo syyskuun lopulla 1945, että ryhmä 
koulutusspesialisteja oli tulossa Yhdysvalloista, ja japanilaisten täytyi tätä varten 
organisoida oma koulutuskomitea amerikkalaisten kollegoiksi.185 

On täysin mahdollista, että ajatus jonkinlaisesta amerikkalaisten kasvatustieteilijöiden 
vierailusta oli esillä amerikkalaisten ja japanilaisten kesken jo ennen kuin CI&E:ssa 
                                                           
179 NISHI 1982, 188-189. 
180 THAKUR on käyttänyt väitöskirjassaan pääsääntöisesti lähteiden asemesta muiden 
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alettiin valmistella vierailua. Elizabeth Gray Vinig, joka toimi kruununprinssi Akihiton 
opettajana vuosien 1946–1950 aikana, on kertonut Maedan sanoneen hänelle, että 
koulutuslähetystöä oli ehdottanut kenraali Fellersille nimenomaan Maeda. Maeda oli 
sanonut Vinigille, että hän oli pelännyt sotilaiden koulujärjestelmään kohdistavia toimia, 
ja tämän takia hän oli halunnut, että neuvoja kysyttäisiin parhailta amerikkalaisilta 
koulutusasiantuntijoilta.186 Ilmeisesti TSUCHIMOCHI ei ole ottanut vakavasti Vinigin 
esittämää väitettä. Hän toki tunsi väitteen, koska hän on viitannut siihen lähdeviitteessä, 
mutta hän ei kommentoinut sitä mitenkään. Selvästi vakavammin TSUCHIMOCHI 
suhtautui NISHIN esillekaivamaan sotamies Chapmanin kirjeeseen. TSUCHIMOCHIN 
piti sotilas187 Chapmanin kirjettä, jossa hän oli painottanut koulujärjestelmän 
uudistamisen äärimmäistä tarvetta, esimerkkinä siviilien vaatimuksista 
koulutuslähetystön lähettämisen puolesta. Valitettavasti TSUCHIMOCHI ei kuitenkaan 
tuonut esille muita siviileiden esimerkkitapauksia, eikä hän arvioinut kirjeen todellista 
painoarvoa. Vaikuttaa myös siltä, että TSUCHIMOCHILLE, kuten NISHILLEKIN, itse 
sotamies pysyi tuntemattomana, ja häntä edusti vain arkistoon päätynyt kirje. 
TSUCHIMOCHI kuitenkin on tiennyt kertoa, ilman lähdeviitettä, että ulkoministeriön 
puolesta senaattori McClellanille vastauskirjeen luonnosteli Gordon Bowles.188 WRAY 
on pitänyt Chapmanin kirjeen esille nostamista NISHIN virheenä, mutta hän on 
pitäytynyt arvostelemasta TSUCHIMOCHIA, joka suhtautui kirjeeseen vakavasti189. 

On mahdollista, että Maeda on pitänyt itseään koulutuslähetystön idean isänä, kuten 
Vinig on kertonut. Vaikka ajatus koulutuslähetystöstä olisi ollut myös Maedasta lähtöisin, 
ei se mitenkään olisi muuttanut amerikkalaisten näkemystä lähetystön tarpeellisuudesta ja 
tehtävästä. Mutta se, että Maeda olisi ollut todellisuudessa ajatuksen alkuperäinen 
esittäjä, olisi sopinut loistavasti amerikkalaisten toimiin, ja ajatus olisi epäilemättä tuotu 
mieluusti julki Maedan ideana jo syksyllä 1945. Jos sotamies Chapman, jonka persoona 
ja olemassaolo jää tämänkin tutkimuksen puitteissa arvoitukseksi, olisi ollut hienon 
japanilaisten käsittelemiseen suunnitellun keksinnön takana, olisi hänet saatettu nimittää 
koulujärjestelmän uudistamisen kummiksi. Hän edusti CI&E:n ulkopuolista tahoa, mutta 
ajatuksen isänä palvelemisen haitta oli hänen kuulumisensa amerikkalaiseen 
sotakoneistoon – vaikkakin vain sotilaana. On oletettavaa, että koulutuslähetystön 
kutsumiselle ei uskottu tarvittavan nimetä erikseen ketään auktoriteettia, koska idea 
nähtiin jo koulutuslähetystön kutsuvaiheessa niin oivalliseksi, että sen toimintaan 
uskottiin vakaasti.  

TSUCHIMOCHI on syvällisesti perehtynyt koulutuslähetystön henkilöiden valintaan 
liittyvään problematiikkaan, ja hän on korostanut, että CI&E teki yhteistyötä 
opetusministeriön kanssa koulutuslähetystön kutsumisessa. Hän ei ole löytänyt Trainorin 
papereiden joukosta selitystä CI&E:n innokkuudelle kutsua koulutuslähetystöä, ja hän 
onkin viitannut ulkoministeriön suunnitelmaan marraskuulta 1944 ja SWNCC:n 
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japanilaisten uudelleenorientointiohjelmaan heinäkuulta 1945.190 WRAY puolestaan on 
pitänyt ajatusta koulutuslähetystön kutsumisesta CI&E:n aloitteena, mutta koska konsepti 
oli ollut esillä sekä Washingtonissa että miehitykseen valmistautumiseen tähtäävissä Civil 
Affairs Training School -opinnoissa, olivat ulkoministeriö ja sotaministeriö valmiita 
tarttumaan hankkeeseen. Hänen mielestään Post-War Programs -komiteassa esillä ollut 
ajatus voimavarojen riittämättömyydestä koulujärjestelmän uudistamisen läpiviemiseen 
oli ollut koulutuslähetystön kokoamista valmisteleva hanke. Näkemys 
miehitysupseereiden koulutuksen yhteydessä pidettyyn ajatukseen lähetystöstä perustui 
Marlene Mayon, Eiji Suzukin ja Yuzo Kubon esittämiin spekulaatioihin.191 

Tämänkin tutkimuksen valossa vaikuttaisi vahvasti siltä, että tunnollisena pidetyn 
papereiden säilyttäjän Trainorin tai ylipäätään CI&E:n asiakirjojen joukosta ei löydy 
selityksiä koulutuslähetystön kutsumiseen. Mutta vaikuttaa myös siltä, että 
TSUCHIMOCHI ei tuntenut Japaniin kohdistunutta sodanaikaista suunnittelutyötä vielä 
kirjoittaessaan väitöskirjaansa ja sen englanninkielistä laitosta, eikä myöskään WRAY ole 
perehtynyt sodanaikaiseen suunnittelutyöhön. Ulkoministeriön suunnittelun edistymistä 
voi halutessaan lukea ikään kuin perustana tulevalle koulutuslähetystölle, koska siinä 
puhutaan amerikkalaisista ja ulkomaalaisista pätevistä henkilöistä. Todellisuudessa näihin 
viittaamisen asiayhteys on eri, ja suunnittelun edistyessä nimenomaan todettiin, että 
riittävästi ei-japanilaisia päteviä henkilöitä ei tulisi olemaan saatavilla 
sotilashallintotyöhön, mistä seurasi se, että miehityksen tuli etsiä ja löytää riittävä määrä 
yhteistyökykyisiä japanilaisia toimeenpanemaan uudistukset.192 SWNCC:n ohjelmassa 
taas kerran korostettiin tarvetta saada japanilaisten tuki amerikkalaisten ajamille 
uudistuksille, ja etsittiin keinoja tämän tuen hankkimiseksi. Suuret joukot japanilaisia 
uskottiin tuolloin saatavan myötämielisiksi amerikkalaisille esimerkiksi Japanin talouteen 
ja naisten asemaan kohdistuvilla uudistuksilla.193  

Robert King Hall, joka itse oli kirjoittanut ensimmäiset luonnokset ja laatinut 
nimilistoja, selvitti vuonna 1949 ilmestyneessä teoksessaan äärimmäisen lyhyesti ja 
erittäin epätarkasti koulutuslähetystön kutsumisesta toteamalla, että CI&E:n 
valmisteleman tutkielman pohjalta ylipäällikkö pyysi ulkoministeriötä ja sotaministeriötä 
kutsumaan huomattavia amerikkalaisia koulutuksen asiantuntijoita Japaniin avustamaan 
ylipäällikköä ja neuvottelemaan hänen henkilökuntansa kanssa koulutuspolitiikan 
pääkysymyksistä.194 Vaikuttaa siis siltä, että muuten laveasanaisen Hallin 
koulutuslähetystön kutsumiseen liittyvät vaiheet saivat harvasanaiseksi. 

                                                           
190 TSUCHIMOCHI 1993, 22-23. Tsuchimochin näkemyksille uskollisena TAKAMAE on tehnyt 
saman havainnon. TAKAMAE 2002, 348-350. 
191 WRAY 2000b, 2-4, 27. 
192 The revision of papers presented to the Committee on Post-War Programs on October 27th. 
Inter-Divisional Committee on the Far East, Meeting No. 157, 2.11.1944. The Occupation of Japan 
Part I 2-B-138; The revision of papers presented to the Committee on Post War Programs on 
October 27th. Inter-Divisional Area Committee on the Far East, Meeting No. 159, 3.11.1944. The 
Occupation of Japan Part I 2-B-139. 
193 Positive Policy for Reorientation of the Japanese. Directive. SWNCC 162/D, 19.7.1945. 
Educational Reform in Japan Part I 1-B-5. 
194 Hall 1949, 76. Ks. myös Hall 1975, 129. 



 201

Samoilla hiljaisilla linjoilla jatkoi myös Trainor. Hänen mukaansa CI&E aloitti 
suunnitelmat tunnettujen amerikkalaisten koulutusasiantuntijoiden kutsumiseksi 
lokakuun alussa 1945. Suunnitelmaan sisältyi ajatus ottaa pysyvästi CI&E:n 
henkilökuntaan mukaan siviiliasiantuntijoita. Trainor ei muistele koulutuslähetystön 
kutsumiseen liittyneen mitään erikoisia piirteitä, vaan prosessi eteni päämajan 
järjestelmässä tavalliseen tapaan.195 On totta, että CI&E:iin haluttiin ja otettiin työhön 
siviilihenkilökuntaa, mutta koulutuslähetystön kutsuminen oli kuitenkin täysin tästä 
erillinen hanke. Asiaan liittyy enemmän vaikenemista kuin niin sanottuun 
normaalimenettelyyn kuuluisi. 

 Monet vuosikymmenet kuva lähetystön kutsumisesta ja sen perimmäisistä syistä on 
ollut vaillinainen. Asia on ollut selvästi asianosaisille amerikkalaisille arka, ja siitä on 
mielellään vaiettu, tai sitä on suoranaisesti peitelty. Vaiteliaisuus herättää aina epäilyksiä. 
Perimmäisiä vaikuttimia valaisevia asiakirjoja ei vaikuta löytyvän, ja asian tunteneet 
henkilöt tuntuvat joko huonomuistisilta tai muuten harvapuheisilta. On mahdollista, että 
avoimuus koulutuslähetystön kutsumisen vaikuttimista olisi voinut nostaa esille 
näköaloja, joita olisi voitu pitää epämieluisina amerikkalaisten ja japanilaisten välisille 
sodanjälkeisille suhteille ja koulujärjestelmän uudistamiselle. Olisi ollut kiusallista 
myöntää, että koulutuslähetystö suunniteltiin vain kulissiksi, joilla verhottiin miehittäjien 
menettelytapoja koulu-uudistuksen toimeenpanossa. 

Vaikka MAYO ei olekaan varsinaisesti tutkinut Japanissa toteutettua koulu-uudistusta, 
on hän erittäin hyvin perehtynyt sodanaikaiseen Japaniin kohdistuneeseen 
suunnittelutyöhön, ja hänen tarkka katseensa on kohdistunut myös koulutuslähetystön 
vierailun merkitykseen. Hänen mielestään Henderson oli se alkuunpanija, joka käski 
alaisensa valmistelemaan suunnitelmia amerikkalaisten koulutusalan ammattilaisten 
vierailusta Japaniin. MAYO kuitenkin teki virheen ajoittaessaan tämän aloituksen 
lokakuun 19. päivään. MAYON mukaan CI&E:n upseereilla oli omat ajatuksensa siitä, 
mitä piti tehdä Japanin koulujärjestelmän suhteen, mutta he olivat innokkaita käyttämään 
koulutuslähetystöä välineenä ja kaikupohjana tietyille uudistuksille.196 

Sodanaikaisen suunnittelutyön yhteydessä ei mainita tulevaa koulutuslähetystöä, vaan 
tuolloin yritettiin löytää keinoja japanilaisten saamiseen myötämielisiksi amerikkalaisten 
ajatuksille yhteiskunnallisista uudistuksista. Ideaa amerikkalaisen koulutuslähetystön 
kutsumisesta täytyykin siten tarkastella osana toimintaa, jolla ensiksikin yritettiin löytää 
amerikkalaisten ajatuksiin suosiollisesti suhtautuvia japanilaisia ja toiseksi taivutettiin tai 
suostuteltiin japanilaisia suopeiksi amerikkalaisten mukana tulevia uudistuksia kohtaan. 
Todennäköisimmin keksinnön taustalla olivat samat henkilöt, jotka olivat olleet 
muotoilemassa ajatuksia japanilaisten uudelleenkasvattamisen päämääristä ja 
japanilaisten myötämielisyyden hankkimisesta uudistuspolitiikalle, jotta miehityksen 
ensimmäisestä, tiukan otteen vaiheesta voitaisiin siirtyä toiseen vaiheeseen, jossa 
amerikkalaiset ikään kuin seuraisivat sivusta yhteiskunnan muutostyötä japanilaisten 
ollessa näkyvinä toimijoina. Tiedämme, että SWNCC:n Kaukoidän alakomitea käsitteli 
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japanilaisten uudelleenorientointikysymystä elokuun 30. päivänä 1945197, ja seuraavana 
päivänä SWNCC:n kokouksessa ulkoministeriön edustaja Eugene Dooman vaati, että 
ensiksikin tehtävään täytyi ryhtyä pystyvimpien käytettävissä olevien asiantuntijoiden 
voimin. Toiseksi hän painotti, että mahdollisesti jouduttaisiin turvautumaan 
rahoituksellisiin erityisjärjestelyihin, jotta mukaan saataisiin ministeriöiden ulkopuolista 
väkeä.198 SWNCC:n Kaukoidän alakomitea nimitti japanilaisten uudelleenorientoimisesta 
vastaamaan ulkoministeriöstä Hugh Bortonin ja Gordon Bowlesin199. On mahdollista, että 
nämä elokuiset lausunnot kertovat käynnissä olleesta toiminnasta 
uudelleenkasvatushankkeen terästämiseksi armeijan ja ministeriöiden ulkopuolisella 
taholla. Armeijan vaikeudet demilitarisoida sosiaalistavaa instituutiota oli tuotu esille jo 
aiemmin suunnittelutyön yhteydessä, ja uudistusten uskottiin olevan pysyvämpiä, kun 
japanilaiset tukivat niitä itse. Miehityshallinnon tarkoituksena oli mahdollisimman 
tehokkaasti demilitarisoida ja demokratisoida japanilainen yhteiskunta, ja samoin 
siirtyminen tiukasta otteesta valvontavaiheeseen haluttiin toteuttaa mahdollisimman pian. 
CI&E:n koulutusosaston oman käsityksen mukaan koulu-uudistus oli edistynyt varsin 
hyvin ensimmäisten miehityskuukausien aikana. Trainorin Dykelle kirjoittamassa 
muistossa todettiin, että perustyöt olivat tulleet tehdyiksi; rankaisevat toimet olivat 
hoituneet hyvin, mutta toimeenpanoseikkoja täytyi vielä tarkkailla. Uudistuspolitiikan 
painotus oli siirtymässä konstruktiiviselle puolelle eli demokraattisten menetelmien alulle 
panemiseen200. 

Vielä vuoden 1945 viimeisten viikkojen ja viimeisten päivien aikana koulujärjestelmää 
oli muutettu ylipäällikön antamilla direktiiveillä, mutta vuoden vaihtuessa tilanne muuttui 
koulujärjestelmän uudistamisen suunnan suhteen. Direktiivivetoisen sosiaalistavan 
instituution ja japanilaisten ajattelun uudistustyö oli ollut pakkopolitiikkaa, josta haluttiin 
irrottautua. Vaikuttaa siltä, että koulu-uudistuksen toteuttaminen haluttiin siirtää näkyvästi 
japanilaisten tehtäväksi, jotta japanilaisten keskuudessa erittäin arvostetun 
kasvatusinstituution uudistuksista tulisi pysyviä, ja japanilaiset kansakuntana voisivat 
mahdollisimman yksituumaisesti antaa niille tukensa. Tarkoituksena oli, että 
japanilaistoimijat pysyisivät kuitenkin tiiviisti miehittäjien valvonnan alaisuudessa 
sodanaikaisten näkemysten mukaisesti. 
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6  Pakkopolitiikasta niin sanottuun yhteistyöhön 

6.1  Siviiliasiantuntijaryhmän kokoaminen demokratisoinnin 
avustamiseen 

Uudenvuodenpuheessaan tammikuun 1. päivänä 1946 Shōwa-keisari ilmoitti Japanin 
kansalle olevansa ihminen eikä jumala, ja että hänen ja kansan suhde perustui 
keskinäiselle luottamukselle eikä myyteille tai legendoille keisarin jumaluudesta ja 
japanilaisten rodullisesta paremmuudesta muihin nähden. Keisari vetosi japanilaisten 
yhtenäisyyteen sodanjälkeisten koettelemusten voittamiseksi ja Meiji-keisarilta 
periytyneen viiden artiklan valan vahvistamiseksi.1 Ilmoituksen alkuperäisen luonnoksen 
oli valmistellut Harold Henderson, japaniksi sen eri versioita oli ollut mukana 
kääntämässä Maeda. Dyke ja MacArthur olivat olleet tyytyväisiä puheen valmistelun 
etenemiseen.2 

Vuoden ensimmäisen päivän keisarillinen julistus kosketti vahvasti myös 
koulutusjärjestelmän perusteita. Amerikkalaiset panivat merkille, että opetusministerin 
lausunnon mukaan keisarin aseman uusi määritelmä tuli huomioida koulujen opetuksessa 
samalla kun toimittiin keisarillisen viiden artiklan valan mukaisesti3. Keisarin 
uudenvuodenpuhe herätti välittömästi keskustelun siitä, pitikö vuoden 1890 keisarillista 
koulutusreskriptiä alkaa tulkita uudelleen, vai pitäisikö sitä muuttaa vastaamaan uutta 
keisarin aseman määritelmää. Pohdinta koulutusreskriptin merkityksestä kiinnosti 
Yhdysvaltojen ulkoministeriötä, koska japanilaiset itse olivat aloittaneet asian käsittelyn. 
Jopa koko reskriptin tarpeellisuudesta keskusteltiin, mutta amerikkalaiskäsityksen 
mukaan opetusministeriön virkamiesten yleinen näkemys oli, että koulutusreskripti täytyi 
olla olemassa; mielipiteet jakaantuivat siitä, pitikö vanha reskripti pitää voimassa vai 

                                                           
1 Imperial Rescript on Reconstruction. 1.1.1946. Educational Reform in Japan Part II1-M-101. 
2 Finn 1992, 63-64; Vining 1982, 206. Myös DOWER 2000, 311. 
3 New Year Rescript of Emperor to be used by Culture Ministry for new Instruction on Education. 
Asahi Shimbum, 9.1.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-M-92. 



 204

tuliko se korvata uudella. Myös julkinen mielipide asiasta jakaantui. Konservatiiviset 
tahot kannattivat koulutusreskriptin uudistamista, kun puolestaan muutoshaluisemmat 
piirit amerikkalaistulkinnan mukaan kannattivat reskriptistä luopumista. Reskriptiä 
vastaan suunnattu kritiikki kohdentui vasta kumottuun käsitykseen keisarin jumaluudesta 
sekä feodalistisiin lojaalisuuden, uhrautumisvalmiuden ja alamaisuuden käsityksiin, 
mutta reskriptin epäiltiin myös kaventavan koulutuksen ja kasvatuksen vapautta. 
Heränneen keskustelun myötä amerikkalaiset alkoivat pian epäillä, että opetusministeriön 
taantumuksellisille voimille reskriptin arvo ei välttämättä ollut sen sisällössä, vaan sen 
seremoniallisessa käytössä, joka saattoi johtaa keisariuden vääränlaiseen korostamiseen.4 
Vaikutti siltä, että amerikkalaisten oma kanta reskriptiin oli vielä epävarma, vaikka jo 
kevään 1944 ulkoministeriön suunnittelutyön yhteydessä oli esitetty, että päätös 
suhtautumisesta keisarilliseen koulutusreskriptiin pitäisi tehdä hyvissä ajoin joko 
vaatimalla sen kumoamista tai hyväksymällä sen voimassaolo5. 

Tammikuun 4. päivänä 1946 Japanin hallitukselle annettiin uusi virkakelpoisuutta 
määrittelevä päämajan hallinto-osaston kirjoittama direktiivi.6 Sen perusteella määrättiin 
julkisista viroista poistettavaksi ei-toivotut henkilöt, mikä johti muutoksiin myös 
hallituksen kokoonpanossa. Kyseisen direktiivin nojalla opetusministeri Maeda Tamon 
joutui eroamaan tehtävästään yhdessä neljän muun ministerin kanssa. Uudeksi 
opetusministeriksi nimitettiin 13. tammikuuta Abe Yoshishige, joka oli länsimaisen 
filosofianhistorian asiantuntija ja Soulin Keisarillisen yliopiston opettaja, ja jolla ei ollut 
aiempaa kokemusta hallitustyöstä.7 Richard Finn on luonnehtinut Japanin poliittisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen järjestelmän puhdistamista nationalismin tahraamista 
henkilöistä yhdeksi Yhdysvaltojen ensisijaisista päämääristä8. Puhdistusdirektiivi oli 
lyhyen ajan sisällä jo kolmas ylipäällikön määräys, jolla suoraan puututtiin opettajien ja 
kouluviranomaisten kelpoisuuteen toimia tehtävissään. 

Samana päivänä kun puhdistusdirektiivi julkaistiin, eli tammikuun 4. päivänä, Dyke 
sähkötti Washingtoniin sotaministeriöön pyytääkseen asiantuntija-apua Japanin koulu-
uudistuksen toteuttamiseen. Pyyntönä oli, että Japaniin lähetettäisiin ansioituneista 
amerikkalaisista kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisista muodostettu 18-21 hengen 
ryhmä, joka avustaisi neljänä komiteana päämajan henkilökuntaa ja opetusministeriötä 
teknisissä kysymyksissä miehityksen koulu-uudistusohjelman toteuttamiseksi. Viestiin 
sisältyi toive, että lähetystö voisi saapua Tokioon mahdollisimman pian, ja että se voisi 
viipyä noin 30 päivän ajan. Mukana seurasi kahdenkymmenenneljän nimen luettelo, 
terästettynä Gordon Bowlesilla, lähetystön jäseniksi suunnitelluista henkilöistä neljään 
                                                           
4 Situation Report - Japan, 3479.8, 26.4.1946. Department of State, Office of Research and 
Intelligence, Division of Far East Intelligence. OSS/SDIRR mfr. 2, d. 27, s. 4-7. 
5 Frances A. Gulick, CAC-238: Japan: The Educational System under Military Occupation. 
10.7.1944, s. 4-5. The Occupation of Japan Part I 2-B-81. 
6 Removal and Exclusion of Undesirable Personnel from Public Office. SCAPIN 550, 4.1.1946. 
Educational Reform in Japan Part II 1-K-39. 
7 Reorganization of the Shidehara Cabinet. Department of State, Office of Research and 
Intelligence, Division of Far East Intelligence. Situation Report – Japan. Comments on Current 
Intelligence 3479.2, 23.1.1946. OSS/SDIRR mfr. 2, d. 19, s. 8. Ks. Liite 5 Japanin opetusministerit 
1945–1947. 
8 Finn 1993, 82. 
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komiteaan ryhmiteltyinä.9 Valmistelut eivät kuitenkaan edenneet pidemmälle kulissien 
takana, sillä jo seuraavana päivänä, eli 5. tammikuuta 1946, New York Times -
sanomalehdessä julkaistiin 30 nimeä sisältävä lista sotaministeriön Japaniin kutsumista 
ansioituneista amerikkalaisista koulutusalan asiantuntijoista. Bowlesin myöhemmän 
selityksen mukaan sekä ulkoministeriössä että sotaministeriön siviiliasioiden osastolla 
oltiin ymmällään nimenomaan sotaministeriöstä tulleesta kutsusta, vaikka yksimielisyys 
lähetystön tarpeellisuudesta olikin olemassa. Lisäksi kaikki oman nimensä listalta 
löytäneet olivat olleet hämmentyneitä.10 TSUCHIMOCHIN mukaan se, miten nimilista 
päätyi toimitukseen ja lehteen, on selvittämättä; syy kuitenkin kaatui CI&E:n nuorten 
upseereiden niskaan. Lisäksi hän esitti, että ulkoministeriössä suurimman shokin aiheutti 
huomio, että suunnitelma oli lähetetty nimenomaan sotaministeriöön hyväksyttäväksi.11 
Koulutuslähetystön kutsu ei vuotanut lehdistölle yksin CI&E:n henkilökunnan kautta, 
vaan se kulki päämajan tiedostustoimiston lehdistötiedotteen muodossa12. Alunperin 
kutsusähke oli kirjoitettu tai luonnosteltu jo joulukuun 24. päivänä 1945. Tuolloin Dyke 
nimesi 21 kutsuttavaa, joista hän toivoi edes kymmenen saapuvan Tokioon13. Joka 
tapauksessa vaikuttaisi siltä, että ulkoministeriön ja sotaministeriön välille ei 
muodostunut hankausta kutsun tähden. 

SWNCC:n Kaukoidän alakomitea oli esittänyt tammikuun alussa SWNCC:lle ja 
esikuntapäälliköiden neuvostolle, että ulkoministeriö viipymättä alkaisi valmistella pitkän 
tähtäimen suunnitelmaa japanilaisten uudelleenorientoimisesta SWNCC:n ja Kaukoidän 
komission hyväksyttäväksi. Ehdotuksen perustana oli ajatus jatkuvuuden turvaamisesta, 
kun miehityksessä siirryttäisiin Japanin sotilaallisen kontrollin vaiheesta pääosin 
poliittiseen ja taloudelliseen valvontaan. Uudelleenorientointi ja uudelleenkasvatus 
nähtiin ensisijaisesti siviilitehtäviksi, joiden katsottiin edellyttävän runsaasti 
siviiliasiantuntijoita. Pitkäntähtäimen uudelleenorientointinäkökohdat kuuluivat 
Kaukoidän alakomitean mielestä nimenomaan ulkoministeriön toimialaan, ja kehitys 
sotilaskontrollista siviilivalvontaan täytyi tapahtua suunnitelmallisesti.14 William T. Stone 
Office of International Information and Cultural Affairs -toimistosta15 informoi 
apulaisulkoministeri William Bentonia, että asiakirjan laadinnassa oli kuitenkin erityisesti 
                                                           
9 CIECAPPAC ADVANCE, WARTAG PRIORITY, Ken Dyke, 4.1.1946. Educational Reform in 
Japan Part II 1-K-314; From CIN AFPAC Advance to WARTAG, ZA-12201. War Department, 
Classified Message Center, Incoming Clear Message, 4.1.1946 (5.1.1946). Educational Reform in 
Japan Part II 1-J-52. 
10 Bowles 1982, 517. 
11 TSUCHIMOCHI 1993, 31-32. 
12 Assistance of American Educators Sought. Press Release. GHQ, United States Army Forces, 
Pacific, Public Relations Office, 4.1.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-K-251. 
13 Draft. CINCAFPAC ADVANCE, WARTAG, 24.12.1945. CIE(A)-03408. 
14 Reorientation of the Japanese. Report by the State-War-Navy Coordinating Subcommittee for the 
Far East. Enclosure. SWNCC 162/2, 8.1.1946. The Occupation of Japan Part II 2-A-448. 
15 Presidentin määräyksellä Office of War Informationin ja Office of Inter-American Affairs -
tiedustelupalvelun toimet oli siirretty ulkoministeriöön elokuun lopussa 1945, ja niiden tilalle oli 
perustettu apulaisulkoministerin alaisuuteen Office of International Information and Cultural 
Affairs. Reorientation of the Japanese. Report by the State-War-Navy Coordinating Subcommittee 
for the Far East. Enclosure. SWNCC 162/2, 8.1.1946. The Occupation of Japan Part II 2-A-448. 
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vältetty esittämästä, että ulkoministeriö varsinaisesti valvoisi 
uudelleenorientointiohjelman toimeenpanoa16. Esikuntapäälliköiden neuvosto ei löytänyt 
huomautettavaa SWNCC:n suunnitelmasta17. 

Sotaministeriö ei ryhtynyt kiistelemään koulutuslähetystöasian valmistelemisesta18. 
Virkaatekevä sotaministeri Kenneth C. Royal katsoi SWNCC:n kannanoton hengen 
mukaisesti, että vastuu japanilaisten uudelleenkoulutuksesta oli ulkoministeriöllä, jolloin 
myös vastuu koulutuslähetystöstä henkilövalintoineen kuului ulkoministeriölle. 
Sotaministeriö puolestaan lupasi huolehtia kuljetuksista ja matkakuluista. Lisäksi 
sotaministeri esitti toivomuksen, että koulutuslähetystöön otettaisiin mukaan katolisen ja 
jonkin muun kristillisen suunnan edustajat.19 Ulkoministeriö otti käytännön järjestelyt 
hoitaakseen, mutta Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa ei voinut toteuttaa liittoutuneiden 
miehityspolitiikan nimellä ilman miehitystä valvovan liittoutuneiden yhteisjärjestön 
huomioimista. Kaukoidän asioiden toimiston johtaja John C. Vincent kannatti 
muistiossaan apulaisulkoministeri William Bentonille lähetystöajatusta, eikä hän pitänyt 
huolestuttavana miehitystä valvovan liittoutuneiden Kaukoidän komission suhtautumista 
puhtaasti amerikkalaisen koulutuslähetystön Japaniin lähettämiseen. Vincentin mielestä 
Kaukoidän komissio voisi vapaasti laatia keskuudessaan suunnitelman japanilaisten 
koulutuksesta, mutta sen valmistumiseen voisi kulua useita kuukausia – eikä ylipäällikkö 
voinut olla tuota aikaa toimettomana.20 Apulaisulkoministeri Dean Acheson oli 
tyytyväinen ministeriöiden väliseen työnjakoon. Luonnostellessaan vastauskirjettä 
Royalille hän myötäili vaatimusta kirkollisista edustajista21, mutta sotaministeriöön 
lähetetystä kirjeestä ajatus uskovaisten koulutusasiantuntijoiden tarpeesta puuttui22. 
Koska pitkän aikajänteen uudelleenkoulutuskysymykset lankesivat ulkoministeriölle, 
alettiin hankkeen ylläpitämiseksi esittää vaatimuksia henkilökunnan lisäämisestä 
ulkoministeriön palvelukseen Washingtoniin ja lisärahoituksesta23. 
                                                           
16 United States Government Office Memorandum from Stone to Benton. CUSSDCF mfr. 18, r. 
614; Reorientation of the Japanese. Memorandum from the Acting State Member of SWNCC. 
Enclosure. SWNCC 162/4, 13.2.1946. The Occupation of Japan Part II 2-A-450. 
17 Reeducation and Reorientation of the Japanese People. Memorandum for the SWNCC. Joint 
Chiefs of Staff, 9.1.1946. Enclosure. SWNCC 162/3, 11.1.1946. The Occupation of Japan Part II 2-
A-449. 
18 Koulutuslähetystön puheenjohtajana toiminut George Stoddard esitti Japanin matkan jälkeen, että 
sotaministeriö ei ollut kiinnostunut lähettämään koulutuslähetystöä vihollismaahan, minkä takia 
asia siirtyi ulkoministeriöön. Mission to Japan. George D. Stoddard. An Address at a Summer 
Session Convocation Sponsored by the Phi Delta Kappa Chapter at the University of Illinois, 
7.8.1946, s. 3. Educational Reform in Japan Part II 1-J-9. 
19 Kenneth C. Royal to the Secretary of State, 14.1.1946. CUSSDCF mfr. 22, r. 99. 
20 Education mission to Japan. United States Government Office Memorandum from Vincent to 
Benton, 15.1.1946. CUSSDCF mfr. 22, r. 105. 
21 Dean Acheson to Kenneth Royal. CUSSDFC mfr. 22, r. 106. 
22 Dean Acheson to Kenneth Royal, 19.1.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-J-52. 
23 State Department Responsibility for Re-education Policy in Japan. United States Government 
Office Memorandum from Stone to Benton, 15.2.1946. CUSSDCF mfr. 18, r. 615; Department’s 
responsibility for re-education policy in Japan. United States Government Office Memorandum 
from Stone to Benton, 22.2.1946. CUSSDCF mfr. 18, r. 617. 
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Yhtäaikaisesti koulutuslähetystöön osallistuvien henkilöiden nimilistojen työstämisen 
kanssa ulkoministeriössä keskusteltiin ja asetettiin kyseenalaiseksi koko suuren 
koulutuslähetystön mielekkyys. Asiaa pohtivat lähinnä Bowles, Henry Leverich, Bryan 
Nevde ja Charles Thomson. Vaihtoehdoksi suurelle kokoonpanolle esitettiin 
kolmihenkistä lähetystöä24. Pienen, 3-5 hengen ryhmän puolesta puhui se, että lähtijät 
olisivat valittavissa ja tiimi muodostettavissa helpommin, ja se voisi työskennellä 
Japanissa esimerkiksi puolen vuoden ajan kuukauden asemesta. Pienen ryhmän 
lähettämiselle uskottiin suullisesti käytyjen tunnustelujen perusteella saatavan tuki myös 
sotaministeriöstä25. Pikkulähetystösuunnitelmat tarkoittivat vääjäämättä sitä, että joko 
ulkoministeriössä kaikki eivät suhtautuneet yhtä innostuneesti koulutuslähetystön 
ajatukseen, tai sitä pidettiin suorastaan tarpeettomana, tai sen tehtävästä uskottiin 
selvittävän hyvin pienellä joukolla. Ainakaan usko ryhmän siviilimiehityksen 
riittävyyteen ei pysynyt vahvana. Vaikka koulutuslähetystön tarpeellisuutta nimenomaan 
perusteltiin asiantuntijasiviileiden lähettämisen tärkeydellä, haluttiin koulutuslähetystön 
pyrkimyksille arvostusta nimeämällä mukaan vähintään everstiluutnantin tai everstin 
arvoinen upseeri, sekä ulkoministeriön ja Office of International Information and 
Cultural Affairsin edustajat26. 

Tammikuun viimeisenä päivänä 1946 sähkötettiin Washingtonista päämajaan Tokioon 
nimiluettelo koulutuslähetystöön osallistuvista henkilöistä. Tammikuun alun niin 
sanotusta alkuperäisestä kolmenkymmenen hengen joukosta oli jäljellä enää viisitoista 
nimeä, ja lähtijöiden määrää oli aikomus kasvattaa vielä kahdellatoista hengellä, kun 
mukaan valittaisiin katolisten, mustien ja naisten edustajat. Koulutuslähetystön 
puheenjohtajaksi oli ulkoministeriön ja sotaministeriön toimesta nimetty George D. 
Stoddard.27 Ylipäällikkö MacArthur ei vastustanut nimitystä. Stoddard oli Illinois’n 
yliopiston rehtori ja New Yorkin osavaltion koulutuskomissaari28. BEAUCHAMPIN 
mukaan Stoddardin, jonka nimi ei ollut yhdelläkään aiemmista 
osallistujaehdokaslistoista, ansio oli olla Bentonin hyvä tuttava.29 NISHIN käsityksen 
mukaan puheenjohtajaksi valitun painoarvoa lisäsi se, että Benton tunsi Stoddardin hyvin, 
ja he pitivät toisistaan30. TSUCHIMOCHI on tutkimuksessaan perehtynyt syvällisesti 
puheenjohtajan valintaprosessin kädenvääntöihin, ja hänen näkemyksensä mukaan 
Stoddard oli kompromissiehdokas. Stoddard oli Yhdysvalloissa tunnettu mies; hän oli 
ollut Yhdysvaltojen delegaation jäsenenä marraskuussa 1945 Lontoossa Yhdistyneiden 
Kansakuntien koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestön UNESCO:n perustamiskokouksessa 
                                                           
24 Educational Mission to Japan. Department of State, Memorandum of Conversation, 24.1.1946. 
Educational Reform in Japan Part II 1-J-52. Myös Benton to Stone, 16.1.1946. CUSSDCF mfr. 22, 
r. 94. 
25 Educational Mission to Japan. Benton, Leverich, 23.1.1946. Educational Reform in Japan Part II 
1-J-52. 
26 Procedure in Organization of Educational Mission to Japan. Leverich, Bowles, 26.1.1946. 
Educational Reform in Japan Part II 1-J-52. 
27 Of the original group of 30 educators, 31.1.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-J-52. 
28 Advisory Group on Education to Japan, For the Press. Department of State, No. 117, 18.1.1946. 
Educational Reform in Japan Part II 1-J-52. 
29 BEAUCHAMP 1982, 183. 
30 NISHIN näkemys perustui Stoddardin haastatteluun maaliskuulta 1978. NISHI 1982, 190, 336. 
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yhdessä William Bentonin, Archibald MacLeishin ja koulutuslähetystön lähettämistä 
Saksaan ehdottaneen W. G. Carrin kanssa.31 

Koulutuslähetystön kokoonpanossa oli haluttu huomioida amerikkalainen 
koulutusmaailma sekä maantieteellisesti että koulutusalojen ja organisaatioiden 
mukaan32. Todellisuudessa ryhmä ei ollut erityisen kattava otos amerikkalaisesta 
koulutusalan ammattilaisuudesta. TSUCHIMOCHI onkin todennut sarkastisesti, että 
lopullisen listan neljä naista ja yksi musta mies oli amerikkalaiskäsityksen mukaan 
demokraattinen ratkaisu edustamaan kaikkia amerikkalaisia ryhmiä33. BEAUCHAMPIN 
mukaan ulkoministeriö seuloi ehdokkaat, ja eri syistä seulaan jääneiden joukossa oli 
huomattavia akateemisen maailman edustajia. Suurimpana syynä hylkäämisiin pidettiin 
CI&E:n listan elitistisyyttä. Suurten ja mahtavien yliopistojen dekaanit ja rehtorit 
korvattiin hieman vaatimattomampien opinahjojen viranhaltijoilla. BEAUCHAMPIN 
näkemyksen mukaan ryhmän edustavuudessa oli vahva julkisten koulujen painotus.34 
THAKUR on nähnyt puutteeksi sen, että kokoonpanosta puuttuivat Bowlesia lukuun 
ottamatta Japani-asiantuntijat35, mutta missään lähetystön kokoamisen vaiheessa Japani-
tuntemusta ei ollut pidettykään valintakriteerinä. Bowles on kiistänyt kirjoituksessaan 
väitteen, että ulkoministeriö olisi seulonut lähetystöehdokkaita. Hänen mukaansa 
muutokset aiheutuivat siitä, että kaksi tai kolme niin sanotulla alkuperäisellä listalla 
olleista oli kuollut, ja monet eivät olleet halukkaita lähtemään raskaalle matkalle Japaniin 
vieraaseen kulttuuriin epävarmojen säiden armoille useista eri syistä johtuen.36 Toisaalta 
voidaan kysyä, odotettiinko ja edellytettiinkö ryhmältä Yhdysvallat pienoiskoossa -
kokoonpanoa, jotta se olisi voinut suoriutua tehtävästään. Ulkoministeriössä oltiin 
todennäköisesti herkkänahkaisempia amerikkalaisten reaktioille kuin japanilaisten 
näkemyksille ryhmän edustavuudesta. 

Vaikuttaa siis siltä, että CI&E halusi kutsua siviiliasiantuntijoita Tokioon vierailulle, 
tai ainakin se toimi aktiivisimmin kutsujärjestelyiden suhteen, ja ulkoministeriö oli 
kiinnostunut hankkeesta, koska yleinen yksimielisyys – sodanaikaisen japanilaisten 
käsittelemisen suunnittelutyön pohjalta – lähetystön suotavuudesta oli olemassa. 
Sotaministeriö olisi mukana projektissa tarjoamalla ainakin apunsa käytännön 
järjestelyjen hoitamiseksi. Hanke on nähtävissä ja perusteltavissa sodanaikaisten 
suunnitelmien toimeenpanona: tiukka ote japanilaisesta yhteiskunnasta täytyi irrottaa, ja 
japanilaisten oma tuki piti saada yhteiskunnallisille uudistuksille. SWNCC:n Kaukoidän 
alakomitea oli painottanut, että japanilaisten uudelleenkasvatus oli ensisijaisesti 
siviilitehtävä, joka edellytti siviiliasiantuntijoita. Sotilaskontrollista oli siis 
tarkoituksenmukaista irrottautua, ja uudistuspolitiikkaa oli mielekästä jatkaa niin 
sanotussa yhteistyön ilmapiirissä. Tämän siirtymisen välineeksi tarvittiin amerikkalaisista 
siviiliasiantuntijoista koottua koulutuslähetystöä. Asiaa ei kuitenkaan ilmaistu 
asiakirjoissa suoraan, tai ainakaan tutkimuksen piiriin ei ole päätynyt tuollaisia 
dokumentteja. Hanke vaikutti kuitenkin siinä määrin selvältä, että sekä Washingtonissa 
                                                           
31 TSUCHIMOCHI 1993, 42-43. 
32 The attached list, Leverich, Bowles, 30.1.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-J-52. 
33 TSUCHIMOCHI 1993, 41. 
34 BEAUCHAMP 1982, 181; BEAUCHAMP 1998b, 10. 
35 THAKUR 1990, 201. 
36 Bowles 1982, 518-519. 
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että Tokion päässä oli ilmassa ainoastaan erilaisia näkemyksiä siitä, keitä matkaan pitäisi 
saada. Tämä saattoi tarkoittaa sitä, että vivahteet käsityksistä koulutuslähetystön tehtävien 
ja roolin suhteen koulu-uudistuksen toteuttamisessa vaihtelivat jonkin verran. Ainakin on 
selvää, että CI&E katsoi lähetystön tarpeelliseksi ja valmisteli ensimmäiset kutsuttavien 
nimilistat, ylipäällikkö ei halunnut tiettyjä henkilöitä, ja ulkoministeriö oli tarkka 
koulutuslähetystön edustavuuden suhteen. 

Samaan aikaan Washingtonin järjestelyiden kanssa Japanin kouluviranomaiset alkoivat 
virallisesti koota MacArthurin käskystä yhteistyökumppania amerikkalaisten 
koulutuslähetystölle. Ylipäällikön 9. tammikuuta 1946 antaman direktiivin mukaan 
koulutuslähetystö oli tulossa Japaniin tutkimaan, raportoimaan ja antamaan suosituksia 
ylipäällikölle koulujärjestelmään liittyvistä ongelmista: opetuksen ja oppimateriaalien 
sisällöstä demokratiakasvatuksen kannalta tarkasteltuna, koulujärjestelmän hallinnon 
uudelleenjärjestämisestä, kirjastoista, museoista, opetusmenetelmistä, koulu-uudistuksen 
aikataulusta, opettajien uudelleenkoulutuksesta ja kieliuudistuksesta. Japanin hallitukselle 
ilmoitettiin, että asiantuntijalähetystö jakaantui neljään komiteaan, joiden vastuualueina 
olivat Japanin demokratiakasvatus, uudelleenkoulutuksen psykologia kieliuudistuksineen, 
koulujärjestelmän hallinnollinen uudelleenorganisointi ja ylemmän koulutuksen 
uudelleenjärjestäminen.37 

MacArthur oli antanut opetusministeriölle yksitoista päivää aikaa koota 18-25 -
henkinen eri koulutusaloja sekä koulutasoja ja -tyyppejä edustava komitea ja toimittaa 
CI&E:lle nimilista ja yksityiskohtainen tiedonanto ehdokkaiden henkilö-, koulutus- ja 
työhistoriasta. Direktiivillä määrättiin, että koulutuslähetystön vierailun jälkeen 
japanilainen koulutuskomitea jatkaisi opetusministeriön koulu-uudistustyön avustajana.38 
Aluksi opetusministeriö nimesi ryhmään pelkästään opetusministeriön virkamiehiä, 
minkä amerikkalaiset tulkitsivat japanilaisten yritykseksi muodostaa mahdollisimman 
korkeatasoinen komitea, mutta Dyken ehdotuksesta nimilistaluonnos vedettiin takaisin39. 
Koulutuslähetystön japanilaiseksi yhteistyöryhmäksi muodostui Japanilainen 
koulutuskomitea (Japanese Education Committee), johon opetusministeriö nimesi 
kolmekymmentä japanilaisen koulumaailman edustajaa. Mukana oli opetusministeriön 
                                                           
37 "1) Education for Democracy in Japan: A study leading to recommendations as to the content of 
courses, curricula, textbooks, teachers' manuals, and visual and auditory aids. 2) Psychology in the 
Re-Education of Japan: A study leading to recommendations as to the educational methodology, 
language revision, timing and priority of educational reforms, the development of student initiative 
and critical analysis, and reorientation of teachers. 3) Administrative Reorganization of the 
Educational System of Japan: A study leading to recommendations as to the immediate and long 
range administrative reforms, the reorganization of the Ministry of Education, and the problems of 
decentralization. 4) Higher Education in the Rehabilitation of Japan: A study leading 
recommendations in regard to the use of libraries, archives, scientific laboratories, museums in 
higher education, to student and faculty freedom, to reorientation of the social sciences, and to 
more active participation in the life of community and Japan." Committee of Japanese Educators. 
AG 350. GHQ, SCAP, CI&E, 9.1.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-K-40. 
38 Committee of Japanese Educators. AG 350. GHQ, SCAP, CI&E, 9.1.1946. Educational Reform 
in Japan Part II 1-K-40. 
39 Conference of Advisory Group on Education to Japan, Department of State, 18.2.1946, s. 13. 
Educational Reform in Japan Part II 1-J-57. 
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ylimpiä virkamiehiä ja nimekkäiden yliopistojen rehtoreita, mutta joukkoon oli valittu 
myös oppivelvollisuuskoulun ja ammatillisten oppilaitosten johtajia, journalisti, lakimies 
ja museonjohtaja.40 Bowles on kertonut vuosikymmeniä myöhemmin, että 
miehitysupseerit valitsivat huolellisesti komitean jäsenet41. 

Ulkoministeriössä keskusteluja oli herättänyt mahdollinen Kaukoidän komission halu 
puuttua koulutuslähetystön muodostamiseen, mutta muiden liittoutuneiden mahdollisten 
reaktioiden ei annettu ennenaikaisesti herättää levottomuutta. Todellisuudessa 
amerikkalaisviranomaisten mieliin hiipineet huolet eivät olleet vielä ajankohtaisia, sillä 
Kaukoidän komissio alkoi käsitellä Japanin koulujärjestelmän uudistamista vasta kesällä 
194642. Mutta kesken koulutuslähetystön kutsuvalmisteluiden ja samaan aikaan 
Washingtonissa virinneiden epäilyiden ja keskustelujen kanssa Dyke esitti ylipäällikölle 
yllättävän ehdotuksen lähetystön jäsenpohjan laajentamisesta. Dyken mielestä 
sotaministeriöön täytyi lähettää viesti, että jokaisesta Kaukoidän komission jäsenmaasta 
voisi tulla yksi edustaja koulutuslähetystöön, ja nämä valinnat tehtäisiin kussakin maassa 
omaehtoisesti eikä Washingtonissa tai Tokiossa.43 Ajatus ei saanut laajempaa kannatusta 
muiden koulutuslähetystön kutsumista järjestelevien keskuudessa. Dyken heitto saattoi 
kuvastaa hänen turhautumistaan vierailun valmisteluihin. Hän olisi alun perin ollut 
valmis kutsumaan ja vastaanottamaan koulutuslähetystön suorittamaan tehtäväänsä 
nopealla aikataululla jo joulukuussa. Ilmeisesti Dyken näkökulmasta katsottuna ja 
koulutuslähetystön todellisen merkityksen kannalta tarkasteltuna ei olisi ollut niinkään 
tärkeää keitä saapuisi Tokioon avustamaan koulujärjestelmän uudistamistyötä, kunhan he 
olisivat jonkinlaisia kasvatustieteiden ammattilaisia, siviilejä ja vakavasti otettavan 
näköisiä henkilöitä. 

6.2  Avainhenkilöiden valmentaminen Washingtonissa 

Koulutuslähetystön osallistujien valmennustyöhön ryhdyttiin samanaikaisesti sekä 
Washingtonissa että Tokiossa. Päämajaan sähkötettiin helmikuun 5. päivänä 1946 pyyntö 
eversti Francis T. Spauldingin ja CI&E:ssa neuvonantajana työskennelleen, aiemmin 
pitkään Japanissa lähetystyössä toimineen tohtori Charles Iglehartin lähettämisestä 
Washingtoniin avustamaan lähetystön evästyksessä44. Eversti Spaulding ehti vasta toiseen 
valmennuskokoukseen tuoreine materiaaleineen ja terveisineen. Kaiken kaikkiaan 
ohjausta antaneita henkilöitä voidaan pitää Yhdysvaltojen Japanin-politiikan suunnittelun 
ja toimeenpanon asiantuntijoina. 

                                                           
40 Committee of Japanese Educators. Ministry of Education, 2.2.1946. Educational Reform in Japan 
Part II 1-K-91. 
41 Bowles 1982, 520. 
42 Educational Policy for Japan. FEC-076, 2.7.1946. Educational Reform in Japan Part I 1-A-1. 
43 Education Mission Invited to Japan. From Dyke to Chief of Staff. GHQ, SCAP, Check Sheet, 
17.1.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-K-250. 
44 Incoming message from Washington (CAD) to CINCAFPAC, 5.2.1946. Educational Reform in 
Japan Part II 1-K-334. 
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Washingtonissa järjestettiin helmikuun 1946 aikana kaksi valmistelevaa kokousta, 
mutta kumpikaan niistä ei onnistunut tavoittamaan suurta joukkoa koulutuslähetystöön 
valittuja henkilöitä. Ensimmäinen45 kokoontuminen pidettiin perjantaina helmikuun 8. 
päivänä 1946 Office of International Information and Cultural Affairsin johtajan William 
Stonen toimistossa. Koulutuslähetystön neljää edustajaa eli Stoddardia, Willard Givensiä, 
Harold Benjaminia, Frederick Hochwaltia ja George Zookia, joka tosin ei lopulta 
osallistunutkaan lähetystöön, ohjasivat Bowles ja armeijan edustaja Paul Stewart, jotka 
itsekin olivat osallistumassa lähetystöön, Hugh Borton, Office of International 
Information and Cultural Affairsin miehitysalueiden osaston virkailija Eugene Anderson 
sekä Stone.46 Borton ja Bowles olivat juuri ne miehet, jotka SWNCC:n Kaukoidän 
alakomitea oli ulkoministeriöstä nimennyt vastaamaan japanilaisten 
uudelleenkasvatuksesta47. 

Bowles toi heti aluksi julki halunsa kutsua ryhmää mieluummin nimellä neuvoa-
antava ryhmä, Advisory Group, koska hänen mielestään Mission eli missio liittyi 
käsitteenä diplomatiaan tai kristillisiin lähetystehtäviin. Nimitysehdotus ei kuitenkaan 
myöhemmin osoittautunut menneen läpi48. Bowles painotti, että vaikka kutsu oli tullut 
ylipäälliköltä, sotaministeriön taholta oli ilmoitettu, että ryhmä voisi antaa 
koulujärjestelmää koskevia suosituksia varsin vapaasti. Lähetystön rivijäsenten tiedot ja 
käsitykset Japanin koulujärjestelmästä ja Yhdysvaltojen ulkopolitiikan tavoitteista 
Kaukoidässä osoittautuivat vaatimattomiksi jo ensimmäisessä tapaamisessa. Huomio 
kannattaa kiinnittää siihen, että koulutuslähetystön jäseniä ei kuitenkaan haluttu pitää 
täysin tietämättöminä. Bowles lupasi koulutuslähetystön edustajille tutustuttavaksi 
SWNCC:n ja sodanaikaiset ulkoministeriön Japanin koulujärjestelmän uudistamista 
varten tehdyt asiakirjat. Borton lupasi järjestää luettavaksi asiakirjoja Yhdysvaltojen 
Japanin-politiikasta, ja hän painotti, että amerikkalaisten valmistelemat koulu-uudistukset 
olisivat voimassa vain miehityksen ajan, mikäli reformit eivät saisi japanilaisten 
hyväksyntää osakseen. On syytä uskoa, että lupaukset pidettiin, ja koulutuslähetystön 
jäsenillä oli mahdollisuus tutustua sodanaikaisen suunnittelun tuloksiin ennen Japaniin 
lähtöään. Bortonin näkemyksen mukaan koulutuslähetystön tehtävänä oli tehdä 
suosituksia positiivisesta politiikasta ylipäällikön direktiivien vastapainoksi; suositusten 
toimeenpanosta lähetystön jäsenten ei tarvinnut ennakolta huolehtia, sillä se oli Bortonin 

                                                           
45 Stoddardin muistiinpanojen mukaan ensimmäinen kokous pidettiin jo torstaina 7. helmikuuta 
1946. Japan Trip, 16.2.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-J-56. Joko Stoddard muisti 
päivämäärän väärin tai jo tuolloin pidettiin tapaaminen. Stoddardin tekemän virheen puolesta 
puhuu muistiinpanot, jotka viittaavat vasta seuraavan päivän tapaamisen henkilöihin ja käsiteltyihin 
asioihin. 
46 Meeting of Advisory Group to Japan, 2:00 p.m., 8.2.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-
K-108; Meeting of Advisory Group to Japan, 4:00 p.m., 8.2.1946. Trainor Collection mfr. 15. 
47 Minutes of Meeting, State-War-Navy Coordinating Subcommittee for the Far East, 7.9.1945. The 
Occupation of Japan Part II 2-C-41. 
48 Stoddard selitti kirjeessään apulaisulkoministeri Bentonille matkan jälkeen, että ryhmästä 
“Group” tuli lähetystö eli “Mission” Tokiossa, jotta päämajan etukäteisvalmisteluihin 
mukauduttaisiin. Stoddard to Benton, 4.4.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-C-6. 
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mukaan Washingtonin tehtävä.49 Borton siis korosti ministeriöiden roolia 
uudistuspolitiikassa, minkä koulutuslähetystön edustajat saattoivat tulkita tehtävänsä 
tärkeyden ja CI&E:n avuntarpeen vahvistamisena. 

Toinen Washingtonin tapaaminen järjestettiin ulkoministeriössä maanantaina 
helmikuun 18. päivänä 1946, jolloin myös julkaistiin lehdistötiedote koulutuslähetystöön 
osallistujista50. George Stoddard, Zook51, Isaac Kandel, Charles Johnson ja Alexander 
Stoddard52 olivat saapuneet kuulemaan koulutuslähetystön tehtäviin liittyviä ensikäden 
tietoja. Japanista oli saapunut eversti Spaulding armeijan informaatio- ja 
koulutusosastolta, ylipäällikön poliittinen neuvonantaja Atcheson ja Yhdysvaltojen 
Kiinan suurlähetystön lähetystösihteeri ja ennen sotaa Tokiossa suurlähetystössä palvellut 
John K. Emmerson, ja heidän lisäkseen kokoukseen osallistuivat Bowles, ulkoministeriön 
Kaukoidän osaston päällikkö Vincent sekä Martin. Koulutuslähetystöön osallistuville 
Atcheson, Emmerson ja Spaulding vakuuttivat, että japanilaiset olisivat hyvin 
vastaanottavaisia amerikkalaisten ajatuksille, mutta heille valaistiin myös Japanin 
köyhyyttä, kevään kuluessa odotettavissa olevaa nälänhätää, sodan aiheuttamia tuhoja ja 
esimerkiksi huutavaa pulaa vaatteista, minkä takia amerikkalaiset eivät olleet voineet 

                                                           
49 Meeting of Advisory Group to Japan, 2:00 p.m., 8.2.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-
K-108. 
50 Helmikuun 18. päivän “lopullisessa” luettelossa tammikuun 4. päivänä 1946 julkaistun listan 
nimistä oli jäljellä enää 10, eli Wilson Compton, George Diemer, Frank Freeman, Virginia 
Gildersleeve, Willard Givens, Mildred McAfee Horton, everstiluutnantti T. V Smith, David 
Stevens, Alexander Stoddard ja William Trow. Ryhmän täydennykseksi lehdistötiedotteen mukaan 
oli kutsuttu Harold Benjamin, Leon Carnovski, George Counts, Roy Deferrari, Kermit Eby, Ernest 
Hilgard, Frederich Hochwalt, Charles Iglehart, Charles Johnson, Isaac Kandel, Charles McCloy, E. 
B. Norton, Pearl Wanamaker, Emily Woodward. Puheenjohtajaksi oli valittu George Stoddard, 
ulkoministeriön Office of International Information and Cultural Affarsin edustajana vaikutti 
Gordon Bowles, pääsihteerinä toimi ulkoministeriön Paul Stewart ja eversti John Andrews oli 
armeijan yhdysmies. Advisory Group on Education to Japan. For the Press, No. 117, Department of 
State, 18.2.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-C-8. Iglehart ei kuitenkaan ollut matkalla 
mukana. TSUCHIMOCHI on epäillyt haastateltuaan Bowlesia, että MacArthur halusi 
loppuraportille objektiivisuutta ja amerikkalaista painotusta määräämällä kauan Japanissa 
lähetystyössä ja opettajana vaikuttaneen ”puolijapanilaisen” Iglehartin ulkopuolelle. Stoddarsin 
pyynnöstä joukkoon liitettiin mukaan vielä 6-henkinen sihteeristö. TSUCHIMOCHI 1993, 46, 345-
346. Ks. Liite 6 Koulutuslähetystön jäsenet. 
51 On mielenkiintoista, että George F. Zook osallistui kokoukseen, vaikka hän jo tuolloin tiesi, ettei 
tulisi osallistumaan koulutuslähetystön matkaan. Kyseessä saattoi olla eräänlainen opintokäynti. 
Hänestä tuli Saksaan, Yhdysvaltojen miehitysvyöhykkeelle, elo-syyskuussa 1946 suuntautuneen 
10-henkisen koulutuslähetystön puheenjohtaja. Japanin koulutuslähetystön edustajista T. V. Smith 
osallistui myös Saksan lähetystöön. Report of the United States Education Mission to Germany. 
United States Government Printing Office, Washington 1946. 
52 Alexander Stoddardista puhuttaessa käytetään sukunimen lisäksi etunimeä. Nimitys Stoddard 
tällöin tarkoittaa George Stoddardia. 
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puuttua japanilaiskoululaisten koulupukukäytäntöön tai armeijan vaatteiden 
arkikäyttöön.53 

Koulutuslähetystön tehtävä ei opastustilaisuudessa annetun evästyksen mukaan tulisi 
olemaan aivan yksinkertainen, mutta ei myöskään ylivoimainen suoritettavaksi. Vincent 
varoitteli tarjoamasta japanilaisille mitään idealistista järjestelmää, mitä ei ollut 
olemassakaan, sekä liiallisia kielteisessä muodossa olevia ohjeita. Atchesonin näkemys 
oli, että japanilaiset eivät tienneet, mitä demokratia oli, ja Japanissa vaikuttivat 
taantumukselliset voimat. Eversti Spauldingin viesti Tokiosta oli mielenkiintoinen. Hän 
oli saanut Dykeltä käskyn kertoa koulutuslähetystössä mukana oleville, että koska 
kuukausi oli aivan liian lyhyt aika, siltä ei odotettu valmista suunnitelmaa Japanin 
koulujärjestelmän uudistamisesta, vaan amerikkalaisasiantuntijoiden tehtävänä oli 
ensisijaisesti herättää japanilaisten oma kiinnostus koulujärjestelmänsä ongelmien 
ratkaisemiseen. Dyke ei odottanut koulutuslähetystöltä suosituksia millainen 
koulujärjestelmän pitäisi olla, vaan millä tavoin koulujärjestelmän uudistamiseen liittyviä 
kysymyksiä käsiteltäisiin ja ratkaistaisiin.54 

Spaulding korosti useaan kertaan kertovansa sitä, mitä Dyke oli käskenyt hänen sanoa, 
eikä hänellä itsellään ollut mitään tekemistä koulutuslähetystöasian suunnittelun kanssa55. 
Varhaisempi Japanin koulujärjestelmän uudistamisen tutkimus on jättänyt vähälle 
Spauldingin tuomien terveisten tarkastelemisen, vaikka kyseessä on selvästi avain 
koulutuslähetystön roolin analysointiin. TSUCHIMOCHIN mielestä Spaulding esitti 
CI&E:n virallisen pyynnön koulutuslähetystölle sen perusasenteen pehmentämiseksi.56 
Kyseessä tuskin oli pelkkä asenteiden pehmentäminen, sillä koulutuslähetystön 
rivijäsenillä ei vielä edes ollut vankkoja käsityksiä tehtävästään, eikä erityistavoitteena 
ollut sodanaikaisten japanilaisiin kohdistuneiden näkemysten muuttaminenkaan. Viesti 
oli selvästi ristiriitainen aiemmin tulleiden kutsujen kanssa, sillä koulutuslähetystö oli 
kutsuttu nimenomaan antamaan suosituksia, ja nyt vaikutti siltä, että suosituksia ei enää 
haluttu tai tarvittu. Spaulding, samoin kuin muutkin läsnä olleet virkamiehet, oletettavasti 
ymmärsi tehtävän saaman käänteen. Kun Spaudingilta tiedusteltiin, eikö CI&E:n 
henkilökuntaan kuulunut ammattilaisia kasvatustieteilijöitä, hän vastasi välttelevästi. 
Ensiksi hän vetosi tietämättömyyteensä, ja sitten hän selitti, että henkilökunta oli 
pienilukuinen mutta työteliäs, ja pääosin se koostui ammattiupseereista.57 Kysymys oli 
osunut asian ytimeen. Kysyjä, joka oli joko Kandel tai Johnson, halusi varmistaa CI&E:n 
henkilökunnalta saatavaa tukea tehtävään, mutta samalla hän tuli paljastaneeksi 
Spauldingin epäsuoruuden; Spaulding nimittäin tiesi58 erittäin hyvin, että 
                                                           
53 Conference of Advisory Group on Education to Japan, Department of State, 18.2.1946, s. 3, 19-
20, 23. Educational Reform in Japan Part II 1-J-57. 
54 Conference of Advisory Group on Education to Japan, Department of State, 18.2.1946, s. 3, 15-
17. Educational Reform in Japan Part II 1-J-57. 
55 Conference of Advisory Group on Education to Japan, Department of State, 18.2.1946, s. 17. 
Educational Reform in Japan Part II 1-J-57. 
56 TSUCHIMOCHI 1993, 52, 55. 
57 Conference of Advisory Group on Education to Japan, Department of State, 18.2.1946, s. 26. 
Educational Reform in Japan Part II 1-J-57. 
58 Conference of Advisory Group on Education to Japan, Department of State, 18.2.1946, s. 20. 
Educational Reform in Japan Part II 1-J-57. 
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henkilökunnasta esimerkiksi eversti Nugent59, joka toimi väliaikaisesti Dyken sijaisena, 
oli sekä koulutukseltaan filosofian tohtori, Kaukoidän historian tuntija, opettaja että 
pitkään Japanissa opetustehtävissä toiminut. Spaulding, vaikka hän ei toiminutkaan 
CI&E:ssa vaan armeijan koulutusupseerina, ei myöskään yksinkertaisesti voinut olla 
täysin tietämätön Hallin ja muiden CI&E:n henkilökunnan työpanoksesta ja jo tehdystä 
työstä, sillä hän oli tutustunut muun muassa CI&E:ssa kirjoitettuun materiaaliin. 

Kokouksessa läsnä olleille koulutuslähetystön jäsenille annettiin tutustuttavaksi 
SWNCC:n asiakirja japanilaisten uudelleenorientoimisesta, ja Stoddard lupasi Bowlesin 
järjestävän lisää perehtymismateriaalia60. Spaulding oli tuonut Tokiosta tutustuttavaksi 
alustavan version koulutuslähetystön perehdyttämiskirjasta61, ja Atcheson puolestaan 
lupasi, että CI&E antaa lisää ohjeita Tokiossa. Tilaisuudessa päätyivät keskusteltavaksi 
myös kysymykset japanin kielen kirjoittamisen vaikeudesta sekä koulujen, kodin ja 
                                                           
59 Donald Ross Nugentia voidaan kiistatta pitää CI&E:n molempien painopistealojen eli 
tiedonvälityksen että koulutusasioiden osaajana. Hän oli opiskellut Stanfordin yliopistossa 
kasvatustieteitä ja suorittanut tohtorin tutkinnon historiasta. Ennen sotaa hän oli toiminut 
koulutoimentarkastajana ja yläasteen historian ja taloustiedon opettajana Kaliforniassa. Lisäksi hän 
oli opettanut englantia Japanissa, ja tuolloin hän oli laajasti matkustellut maassa. Hän osasi japania 
jonkin verran. Palattuaan Yhdysvaltoihin hän rekrytoitui merijalkaväkeen kesäkuussa 1941, ja hän 
oli yksi ensimmäisistä amerikkalaisista, joita merijalkaväki alkoi kouluttaa Havaijilla japanin 
intensiivikursseilla. Suurimman osan sodan ajasta Nugent palveli psykologisen sodankäynnin 
operaatioiden parissa sekä Pearl Harborissa ja Iwo Jimalla. Kahden kuukauden ajan Nugent toimi 
OWI:n palveluksessa. TAKAMAE 2002, 181-182; MAYO 1982, 91; MAYO 1988, 55; BALTZ 
1965, 42-43; MAYO 2001, 281. Stoddard kirjeessään professori Roger Adamsille kertoi Nugentin 
olevan vapaalla Stanfordin yliopiston professorin tehtävästä. Stoddard to Roger Adams, 30.6.1947. 
Educational Reform in Japan Part II 1-J-3. 
60 Seuraavana päivänä Stoddardille kävi selväksi, että osa Bowlesin hallussa olevista dokumenteista 
oli salaisia, eikä niitä siten annettaisi kaikille koulutuslähetystön jäsenille tutustuttavaksi. Notes on 
the Meetings (Washington). Notes dictated by GDS to Miss Smerling 2/23/46, Thuesday – 2/19, 
23.2.1946, s. 1. Educational Reform in Japan Part II 1-J-59. 
61 Supervision and Control of Educational System of Japan. (A Tentative Brochure) GHQ, SCAP, 
CI&E, Education Division, 8.1.1946. Educational Reform in Japan Part I 2-B-1. Mikrofilmatussa 
asiakirjassa etusivulla on päiväys 8.1.1945. Vuosiluvun viimeinen numero on kynällä korjattu 
numeroksi 6 tai 8. Educational Reform in Japan Part I -arkiston dokumenttiluettelossa vuosiluvuksi 
on tulkittu 1948, mikä on selvä virhe. TSUCHIMOCHI uskoo, että Spauldingilla oli tuomisenaan 
vain luonnoksen toinen osa Allied Control of Japanese Education, koska hän on löytänyt sen 
Stoddardin papereiden joukosta. TSUCHIMOCHI 1993, 67. Tämä on mahdollista, sillä Stoddardin 
papereiden joukosta löytyy 7-sivuinen Part II. Allied Control of Japanese Education. Part II. Allied 
Control of Japanese Education. Educational Reform in Japan Part II 1-J-24. Kuitenkin on aivan 
yhtä mahdollista, että Spaulding toi mukanaan enemmän kuin 10-sivuisen toisen osan, jollainen 
Tentative Brochure oli. Stoddardin mukaan raportin keskeisimmistä osista oli tarkoitus tehdä 
kopioita koulutuslähetystölle yleiseen jakeluun. Stoddardin muistiinpanojen mukaan tarkoitus oli 
jakaa 20 sivua maanantaihin 25. helmikuuta 1946 mennessä, mutta sivumäärä 20 on korjattu 
myöhemmin numeroksi 7. Muistiinpanoista ei käy ilmi, saivatko kaikki jäsenet edes nämä 7 sivua 
luettavakseen. Notes on the Meetings (Washington). Notes dictated by GDS to Miss Smerling 
2/23/46, Monday 2/18, 23.2.1946, s. 1. Educational Reform in Japan Part II 1-J-59.  
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opettajan välinen yhteistyö.62 Stoddardin kokouksessa tekemien muistiinpanojen mukaan 
koulutuslähetystön tehtävänä oli innostaa japanilaiset huomaamaan koulujärjestelmän 
uudistamisen tärkeys ja antaa ammattiapua koulutuksen peruskysymysten 
käsittelemiseen. Hänelle oli syntynyt vaikutelma, että opetusministeri Abe oli valmis 
yhteistyöhön, mutta opetusministeriön virkailijat eivät olleet korkeatasoisia koulutusalan 
ammattilaisia.63 

Stoddard oli selvästi valmistautuneempi tähän toiseen tapaamiseen kuin noin viikkoa 
aiemmin olleeseen ensimmäiseen kokoukseen. Kokouksen pöytäkirjasta käy lisäksi ilmi, 
että Stoddard oli osallistunut alustavaan tapaamiseen parin kolmen muun henkilön kanssa 
muutamaa päivää aiemmin64. Tuossa tilaisuudessa hänelle oli annettu tietoja henkilöistä, 
joiden kanssa hän työskentelisi Tokiossa, sekä japanilaisten kohtaamisessa huomioitavia 
seikkoja. Hänen muistiostaan käy muun muassa ilmi, että japanilaiset osasivat lukea 
paremmin kuin ymmärsivät puhetta, ja tämän takia kannatti aina virallisissa yhteyksissä 
antaa myös konekirjoitettu versio esitetystä ajatuksesta – muutoin japanilaiset saattaisivat 
käyttää väärinymmärrystä verukkeena65. Myös selviä toimintaohjeita oli annettu. 
Japanilaisilla oli vahvat käsitykset yhteiskuntaluokkien välisistä eroista, eikä näitä pitänyt 
lopullisesti hävittää, ja oli tärkeää, että uusi keisarillinen koulutusreskripti olisi olemassa. 
Erityisesti huomiota kannatti kiinnittää Japanissa opettajien koulutukseen, ja 
lähetysseurojen kouluista oli saatavana apua, vaikka japanilaiset suhtautuivatkin epäillen 
lähetystyöhön.66 

TSUCHIMOCHI on pitänyt ristiriitaisena sitä, että Washingtonin kokouksiin 
osallistuneiden koulutuslähetystön edustajien määrä oli vähäinen, eli vain yhdeksän 
lähetystön jäsentä oli mukana valmennuksessa, vaikka samaan aikaan CI&E tarvitsi 
kipeästi apua koulu-uudistuksen toteuttamiseen.67 On totta, että Washingtonin kokouksiin 
osallistuneiden henkilöiden vaatimaton lukumäärä suhteessa heitä valmentaneeseen 
asiantuntijamäärään ansaitsee huomiota. Yhdeksästä Washingtonin kokouksiin 
osallistuneista kaksi, eli Bowles ja Stewart, olivat niin sanottuja sisäpiiriläisiä. 
BEAUCHAMP on selittänyt, että kokouksiin osallistuivat itärannikolla Washingtonin ja 
New Yorkin välisellä alueella asuneet lähetystöedustajat, eikä hän pohtinut 
osallistujamäärän vaikutuksia valmistautumiseen68. Myöskään NISHI ei ole pysähtynyt 
pohtimaan opastustilaisuuksia, vaan hän on vain todennut, että koulutuslähetystön jäsenet 
tapasivat Washingtonissa alustavissa kokouksissa69. WRAYN mukaan 
                                                           
62 Conference of Advisory Group on Education to Japan, Department of State, 18.2.1946, s. 5, 13-
14, 18, 22, 27, 30. Educational Reform in Japan Part II 1-J-57. 
63 Notes on the Meetings (Washington). Notes dictated by GDS to Miss Smerling 2/23/46, Monday 
2/18, 23.2.1946, s. 1-5. Educational Reform in Japan Part II 1-J-59. 
64 Conference of Advisory Group on Education to Japan, Department of State, 18.2.1946, s. 4. 
Educational Reform in Japan Part II 1-J-57. 
65 Stoddardille annettujen neuvojen mukaan japanilaiset nauravat nolostuessaan, ja he ovat usein 
mieltyneempiä esineiden ja asioiden ilmiasuun kuin niiden sisältöön. Japan Trip, 16.2.1946. 
Educational Reform in Japan Part II 1-J-56. 
66 Japan Trip, 16.2.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-J-56. 
67 TSUCHIMOCHI 1993, 52, 55. 
68 BEAUCHAMP 1982, 183; BEAUCHAMP 1998b, 12. 
69 NISHI 1982, 191. 
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opastustilaisuuksiin osallistui vain kourallinen koulutuslähetystön jäseniä, mutta hän ei 
kuitenkaan pitänyt tilaisuuksia erityisen ongelmallisina. Toisaalta hän on aivan oikein 
korostanut, että tilaisuudet olivat erityisen hyvää tekeviä Stoddardille.70 

Kokouksiin osallistumista on kuitenkin syytä tarkastella perusteellisemmin, sillä se 
kertoo koko koulutuslähetystön statuksesta ja lähetystöön osallistuneiden henkilöiden 
erilaisista rooleista jo ennen Japanin matkaa. Ensimmäisen kokouksen osallistujien 
vähäisyys selittyy osittain sillä, että viralliset kutsut koulutuslähetystöön osallistumisesta 
saapuivat myöhään. Esimerkiksi New Yorkissa asuva Virginia Gildersleeve sai vasta 
helmikuun 7. päivänä 1946 kutsusähkeen, johon hän vastasi apulaisulkoministeri 
Bentonille kahta päivää myöhemmin71; epävirallisesti hän oli tiennyt osallistumisestaan 
jo aikaisemminkin72. Emily Woodward oli saanut kutsun vasta 8. päivänä helmikuuta73, 
eli täsmälleen samana päivänä, jolloin Washingtonin ensimmäinen kokous pidettiin. 
Toinen kokouksiin kutsun saaneiden osallistumista rajoittanut seikka saattoi olla se, että 
ne järjestettiin arkipäivinä suhteellisen lyhyellä varoitusajalla. Näiden syiden lisäksi on 
huomioitava, että ilmeisesti kaikki koulutuslähetystöön osallistuvat eivät edes saaneet 
kutsua Washingtonin niin sanottuihin ensimmäiseen ja toiseen kokoukseen74. Näiden 
asemesta heille ilmeisesti järjestettiin muita tilaisuuksia olla yhteydessä ainakin 
ulkoministeriön edustajiin, esimerkiksi puhelimitse, mutta kokoukset pidettiin 
nimenomaan Washingtonissa. TSUCHIMOCHIN mukaan W. Clark Trow oli 
Washingtonissa jo perjantaina 22. helmikuuta, ja tapasi tuolloin Stoddardin lisäksi 
serkkunsa eversti Spauldingin. Emily Woodward puolestaan oli Washingtonissa kahta 

                                                           
70 WRAY 2000b, 17-19. 
71 Gildersleeve to Benton, 9.2.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-C-1. 
72 Osallistumisestaan koulutuslähetystöön Virginia Gildersleeve oli saanut ensimmäisen kerran 
kuulla keittäjältään, joka oli kuullut asian radiosta. Sittemmin hän oli nähnyt nimensä 
sanomalehdessä. Vasta usean viikon kuluttua Gildersleevelle oli soittanut joku henkilö 
ulkoministeriöstä tiedustellakseen hänen halukkuuttaan osallistua Japanin matkaan. Seuraavaksi 
sotaministeriö oli lähestynyt sähkeellä, jossa oli tiedotettu matkaa varten tarvittavista rokotuksista. 
Nämä rokotukset Gildersleeve oli kuitenkin ennättänyt ottaa oman lääkärinsä suosituksesta jo 
aikaisemmin. Mission to Japan, Virginia Gildersleeve. Educational Reform in Japan Part II 1-C-7; 
Virginia Gildersleeve to General Hilldring, 8.2.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-C-1.  
73 TSUCHIMOCHI 1993, 55. 
74 Esimerkiksi Virginia Gildersleeve kertoi kirjoituksessaan yksityiskohtaisesta valmistautumisesta 
matkaan, mutta hän ei mainitse ulkoministeriön tai muun tahon yhteydenottoja Washingtonin 
ensimmäisen ja toisen kokouksen kutsujen merkeissä. Itse asiassa hän todistaa sen puolesta, että 
kaikkia ei kutsuttu. Gildersleeve kertoi saaneensa sotaministeriöstä tuleen rokotuskehotussähkeen 
jälkeen ulkoministeriöstä sähkeen, jossa ilmoitettiin, että koulutuslähetystön matka alkaisi San 
Franciscosta helmikuun 22. päivänä 1946. Kun hän oli vaivalla saanut lentoliput järjestetyiksi San 
Franciscoon, hänelle ilmoitettiin, että Washingtonissa järjestettäisiin alustava opastustilaisuus. Hän 
meni tuohon maanantaina järjestettyyn tilaisuuteen, ja tapasi tuolla monia koulutuslähetystön 
jäseniä, ja loput tavattiin Kaliforniassa. Mission to Japan, Virginia Gildersleeve. Educational 
Reform in Japan Part II 1-C-7. Lähtö kuitenkin viivästyi, ja Gildersleeve oli siis tavannut 
koulutuslähetystön edustajia Washingtonissa maanantaina 25.2.1946.  
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päivää aikaisemmin, jo 20. helmikuuta, jonka jälkeen hän tutustui asiakirjoihin ja 
muistiinpanoihinsa viiden päivän ajan.75 

Koulutuslähetystön puheenjohtajaksi76 valittu Stoddard oli kuitenkin avainhenkilö jo 
tässä vaiheessa, ja hän oli mukana molemmissa virallisissa tehtävään 
opastustilaisuuksissa. Näiden lisäksi hän osallistui myös muihin evästystilaisuuksiin, ja 
hän tapasi useita arvovaltaisia asiantuntijoita, muiden muassa George Sansomin, joka oli 
palannut joulukuussa 1945 Tokiosta77. Stoddardin valmentamista pidettiin siis erityisen 
tärkeänä. WRAY on nähnyt Stoddardin jo tässä koulutuslähetystön toiminnan alustavassa 
vaiheessa valmistautumisen vetäjäksi78, mutta käytännössä hän oli vasta vain 
valmennettava. Varmasti hänellä oli jo valmiiksi käsityksiä Yhdysvaltojen ulkopolitiikan 
ja kansainvälisten koulutuskysymysten yhteydestä, sillä hän oli toiminut Yhdysvaltojen 
delegaatiossa UNESCO:n perustamiskokouksessa79. Hänen tutustuttavakseen Bowles 
antoi salaisia asiakirjoja, joita muille koulutuslähetystön rivijäsenille ei näytetty80. 
Varhaisempi tutkimus koulutuslähetystön toimista ei ole painottanut riittävästi sitä, että 
Stoddard oli täysin erilaisessa asemassa muihin koulutuslähetystön jäseniin nähden jo 
puheenjohtajaksi nimittämisestään lähtien. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jo alusta lähtien 
koulutuslähetystöön muodostui sisäpiiri ja rivijäsenet. Tämä kahtiajako muotoutui 
Washingtonissa. Tokion pään puuttumisesta sisäpiirin muodostamiseen on vain epäsuoria 
viitteitä. Vahva painoarvo on kuitenkin sillä, että MacArthur puuttui koulutuslähetystön 
jäsenten nimeämiseen jopa viime vaiheessa, mutta erityisesti hän käytti valtaansa 
puheenjohtajavalinnassa; Harvardin yliopiston rehtori James Bryant Conant oli ollut 
ylipäällikön mielestä ”poliittisesti epätarkoituksenmukainen”81. 

Tämän tutkimuksen valossa CI&E ei ollut toimintakyvytön tai ammattitaidoton eikä se 
tarvinnut suositusohjeita koulujärjestelmän uudistamiseen, vaan nimenomaan 
                                                           
75 TSUCHIMOCHI 1993, 55-56. 
76 Käydyn virallisen kirjeenvaihdon mukaan Benton kutsui Stoddardin koulutuslähetystön 
puheenjohtajaksi helmikuun 6. päivänä 1946, ja seuraavana päivänä Stoddard vastasi myöntävästi 
kutsuun. Benton to Stoddard, 6.2.1946, Stoddard to Benton, 7.2.1946. Educational Reform in Japan 
Part II I-J-5. Epäilemättä asiasta oli sovittu jo ennakolta, sillä jo seuraavana päivänä eli 8. 
helmikuuta, oli jo ensimmäinen Washingtonin kokous, ja oletettavasti vastauskirje saapui 
Bentonille aikaisintaan tuolloin. 
77 Conference with Sir George Sansom, Washington D. C., 20.2.1946. Educational Reform in Japan 
Part II 1-J-58; Notes on the Meetings (Washington). Notes dictated by GDS to Miss Smerling 
2/23/46, Wednesday 2/20, 23.2.1946, s. 1. Educational Reform in Japan Part II 1-J-59; Mission to 
Japan. George D. Stoddard. An Address at a Summer Session Convocation Sponsored by the Phi 
Delta Kappa Chapter at the University of Illinois, 7.8.1946, s. 3. Educational Reform in Japan Part 
II 1-J-9. 
78 WRAY 2000b, 18, 27. 
79 Mission to Japan. George D. Stoddard. An Address at a Summer Session Convocation Sponsored 
by the Phi Delta Kappa Chapter at the University of Illinois, 7.8.1946, s. 1-2. Educational Reform 
in Japan Part II 1-J-9. 
80 Notes on the Meetings (Washington). Notes dictated by GDS to Miss Smerling 2/23/46, Tuesday 
2/19, 23.2.1946, s. 1. Educational Reform in Japan Part II 1-J-59. 
81 Educational Mission from the United States. (1945). Educational Reform in Japan Part II 1-K-
252. 
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koulutuslähetystöä tarvittiin koulu-uudistuksen toteuttamiseen menettelytapana, kuten 
Spauldingin tuomassa Dyken viestissä Washingtoniin oli esitetty. TSUCHIMOCHIN 
ajatus koulutuslähetystön perusasenteiden pehmentämisestä82 on erikoinen. Washingtonin 
kokouksissa mukana olleiden riviedustajien käsitykset tehtävästään ylipäätään eivät olleet 
tuolloin vielä – huolimatta innokkuudesta haasteen suhteen – erityisen syvälliset. 
TSUCHIMOCHI ei kuitenkaan väitä, että Dyken viestin tarkoituksena olisi ollut 
vaikuttaa ulkoministeriön edustajien tai muiden hallintovirkailijoiden asenteisiin. On 
kuitenkin mahdollista tulkita, että Dyken viesti oli tarkoitettu ulkoministeriön 
henkilökunnalle ja muille Japanin koulujärjestelmän uudistamisen kanssa työskenteleville 
viranomaisille, joille haluttiin vakuuttaa koulu-uudistuksen etenevän asianmukaisella 
tavalla Tokiossa ilman Washingtonin liiallista puuttumista asiaan. Toisaalta on kuitenkin 
muistettava, että ulkoministeriössä virinneet kaavailut kolmihenkisestä lähetystöstä 
viestivät myös lähetystön lähettämisen motivaation puutteesta. 

Bowles kiteytti osuvasti vuonna 1982 koulutuslähetystön toiminnan perusidean 
ulkoministeriön näkökulmasta: koulutuslähetystöä pidettiin enemmän koulujärjestelmän 
uudistamisen toimeenpanon välineenä kuin politiikan muotoilijana83. Tämän ajatuksen 
tuomista julki ulkoministeriön toimesta vältettiin alkuvuodesta 1946. Ulospäin välitettiin 
viestiä, että koulutuslähetystöä tarvittiin antamaan neuvoja koulu-uudistuksen 
toteuttamisesta, koska CI&E tarvitsi neuvoja. Todellisuudessa CI&E:n henkilökunta ei 
ollut taitamatonta, vaan he toteuttivat koulu-uudistusta sodan aikana tehtyjen 
suunnitelmien ja Yhdysvaltojen poliittisen johdon Japanin kukistamiseen liittyvien 
käskyjen mukaan. CI&E:n odotukset koulutuslähetystön roolia kohtaan olivat 
samanlaiset kuin ulkoministeriönkin, eli asiantuntijoita odotettiin koulu-
uudistuspolitiikan toimeenpanemisen välineeksi eikä uudistusten muotoilijoiksi, mikä tuli 
täysin selvästi esille Spauldingin tuomasta Dyken viestistä. Koska miehityksen 
alkuvaiheen tiukasta sotilaallisesta otteesta haluttiin irtautua ja siirtyä japanilaisen 
yhteiskunnan valvontaan sodanaikaisten suunnitelmien mukaisesti, tarvittiin 
koulutuslähetystöä avustamaan siirtymistä niin sanottuun amerikkalaisten ja japanilaisten 
yhteistyön ilmapiiriin koulujärjestelmän uudistamisen osalta. 

Koulutuslähetystön edustajat, jotka asuivat Yhdysvaltojen itärannikolla, kutsuttiin 
koolle Washingtoniin helmikuun 25. päiväksi 1946. Bowlesin myöhemmän selityksen 
mukaan tuolloin Benton vielä neuvoi koulutuslähetystön jäseniä, että heidän ensisijainen 
tehtävänsä Japanissa oli antaa neuvoja ja ehdotuksia tavoista, joilla liittoutuneiden 
Potsdamin julistuksessa ilmaistut päämäärät olisivat saavutettavissa. Koska Bentonin 
mukaan kyseinen julistus oli perustunut oletukselle, että japanilaisten keskuudessa 
vaikuttivat demokraattiset pyrkimykset, täytyi ajatukseen sopivat japanilaiset löytää.84 

Matka kohti Japania alkoi seuraavana päivänä, jolloin lähetystön itärannikon edustajat 
lennätettiin Kansasin Topekan kautta San Franciscoon, josta kahden seuraavan päivän 
aikana ryhmä kahteen osaan jaettuna kuljetettiin Pearl Harborin tukikohtaan ja 
Honoluluun. Pysähdyksen tarkoituksena oli lievittää pitkän lentomatkan ja aikaeron 
aiheuttamia rasituksia, mutta matkalaisilla oli Bowlesin, joka oli työskennellyt Havaijin 
yliopistossa ennen sodan puhkeamista, ja 1920-luvulla Havaijin koulutuskomissaarina 
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toimineen Willard Givensin järjestämä tilaisuus tutustua havaijilaisasiantuntijoiden 
näkemyksiin Japanin koulujärjestelmästä. Muistiinpanot kahdeksan Havaijin yliopiston 
henkilökunnan jäsenen, muiden muassa Gordon Bowlesin antropologi-lähetyssaarnaaja-
isän Gilbert Bowlesin, esitelmistä ovat säilyneet koulutuslähetystön jäsenen Mildred 
Hortonin papereiden joukossa. Esitysten läpikäyvä teema oli amerikkalaisten 
huolellisuuden ja vastuun peräänkuuluttaminen, sillä esityksistä kuulsi epäilys, että 
miehittäjillä ei ollut täysin ajan tasalla olevaa kuvaa Japanin koulujärjestelmästä ja 
vastaan tulevista käytännön vaikeuksista uudistusten toimeenpanemisessa. Useissa 
esityksissä korostettiin, että japanilaisten oma koulujärjestelmä ei ollut huono, mutta 
japanilaiset olivat valmiita miellyttämään amerikkalaisia valmiudellaan uudistuksiin. 
Koulutuslähetystön pohdittavaksi alustettiin opettajien arvostusta, demokratiakasvatuksen 
tarpeellisuutta, yhteisopetusta ja tasa-arvoisten koulunkäyntimahdollisuuksien 
laajentamista käsitteleviä teemoja. Todellisuudessa havaijilaisillakaan ei ollut täysin ajan 
tasalla olevia tietoja jo toteutetuista uudistuksista, sillä muun muassa sotilasharjoittelun ja 
sulkeisten korvaamista urheilulla suositeltiin ja keisarin pitämistä jumalallisena 
paheksuttiin.85 Yhdelle päivällä ajoittuvat esitelmät käytännössä merkitsivät vuolasta 
tietotulvaa, mikäli Japanin koulujärjestelmään tutustuminen oli jäänyt ennakolta 
suorittamatta. 

TSUCHIMOCHIN mielestä Havaijin kokoukset antoivat lähetystön jäsenille tärkeitä 
tietoja Japanin koulujärjestelmästä, vaikka Harry Wray julkaisemattomassa 
tutkimuksessaan ”A Study of the First United States Education Mission” 
TSUCHIMOCHIN mukaan ei ollutkaan arvioinut tapaamisten vaikutuksia 
merkittäviksi86. NISHI ja THAKUR puolestaan eivät ole arvioineet Havaijin 
pysähdyksen merkitystä mitenkään87. BEAUCHAMP on pitänyt havaijilaisten merkitystä 
tärkeänä; samalla kun he edustivat samanlaista amerikkalaista pedagogista valtavirtaa 
kuin koulutuslähetystön jäsenet, heillä oli ollut suora yhteys japanilaisuuteen joko 
sukujuurien, koulutuksen tai työkokemuksen kautta. Samalla hän on kuitenkin 
tunnustanut, että on hyvin vaikea tietää varmuudella, mikä vaikutus havaijilaisten 
alustuksilla oli koulutuslähetystön jäsenten ajatuksiin.88 Myös historian tutkijalla on 
oikeus näkemystensä muuttumiseen. Vuonna 2000 ilmestyneessä artikkelissaan WRAY 
on kertonut, että hän on alkanut kallistua TSUCHIMOCHIN Havaijin kokousten 
positiivista merkitystä korostaneiden ajatusten kannalle. Hän oli saanut käsiinsä Havaijin 
kokousten muistiinpanot, eikä hän enää muodostanut kuvaa pysähdyksestä 
koulutuslähetystön jäsenen Ernest Hilgardin haastattelussa välittämän uimarantaelämän 
keskeisyyttä korostaneiden lausuntojen mukaan.89 
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BEAUCHAMP on täysin oikeassa arvioidessaan vaikutuksen mittaamisen vaikeutta. 
Näyttäisi siltä, että kun koulutuslähetystö jatkoi matkaansa Havaijilta Johnsonin saarten 
ja Kwajalein kautta Guamille maaliskuun 2. päivänä90, heillä periaatteessa piti olla hyvät 
alustavat tiedot Japanin koulujärjestelmästä ja sen uudistamisesta. Mutta välttämättä 
kaikki eivät olleet samalla tavalla saaneet tai hankkineet taustatietoja esimerkiksi 
Yhdysvaltojen sodanjälkeisistä ulkopoliittisista päämääristä ja entisen vihollismaansa 
yhteiskunnallisten instituutioiden uudistamisen tavoitteista, tai kaikki eivät olleet 
osanneet omaksua yhtäläisesti tarjottuja opastuksia. Myös suhtautuminen entiseen 
viholliseen saattoi olla ongelmallista sodan aikana iskostetun viholliskuvan takia. Ne, 
jotka olivat olleet mahdollisimman monessa Washingtonissa järjestetyssä tilaisuudessa, 
olivat todennäköisesti olleet etulyöntiasemassa uuden tiedon omaksumisessa. 
Valmennuksen painopiste oli joka tapauksessa kiistatta kohdistunut puheenjohtaja 
Stoddardiin. Stoddardin myöhemmin kesällä 1946 esittämän arvion mukaan vain yksi tai 
kaksi oli valmentautunut matkaan, ja hän nimesi Bowlesin91. Sillä toisella hän 
oletettavasti tarkoitti itseään. 

Koulutuslähetystön matka pysähtyi, ainakin Clark Trown92 ja Willard Givensin93 
käsitysten mukaan, Japanin sääolojen takia Guamin saarelle. Aika käytettiin 
mielenkiintoisiin kohteisiin tutustumiseen, kuten esimerkiksi vierailuihin Saipanin ja 
Tinianin saarten asearsenaaleihin, ja yhteisiin kokoontumisiin koulu-uudistustehtävän 
merkeissä94. Virginia Gildersleeven mukaan koulutuslähetystö piti ensimmäisen oikean 
kokouksensa kenraali Parkerin asunnon kuistilla Tyynenmeren rannalla95. 

TSUCHIMOCHIN Stoddardin papereiden tutkimisen synnyttämän käsityksen mukaan 
koulutuslähetystön raportin valmistelut aloitettiin jo Guamin saarella96. THAKUR on 
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Reform in Japan Part II 1-L-31. 
93 Givensille muovautuneen käsityksen mukaan koulutuslähetystöä pidätti Guamilla Tokiossa 
riehunut blizzard eli lumimyrsky. Tokyo and Return. Willard E. Givens, s. 2. Educational Reform 
in Japan Part II 1-L-1. 
94 Education Mission to Japan by Pearl A. Wanamaker, October 1946. Educational Reform in Japan 
Part II 1-L-27; The Education Mission to Japan. Notes from a Travel Diary by WM. Clark Trow. 
Educational Reform in Japan Part II 1-L-31. 
95 Mission to Japan, Virginia C. Gildersleeve. Educational Reform in Japan Part II 1-C-7. 
96 TSUCHIMOCHI vetosi Stoddardin kirjoittamaan On Preparing the Report –muistioon. 
TSUCHIMOCHI tunsi myös William Clark Trown muistelmissaan esittämän väitteen, että Trow 
olisi itse jo Washingtonissa kirjoittanut komiteansa suositusluonnoksen. TSUCHIMOCHI piti 
ennakolta kirjoittamista mahdollisena. TSUCHIMOCHI 1993, 61. 
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päätynyt Stoddardin papereiden perusteella samanlaiseen päätelmään, vaikka hän 
kertoikin Stoddardin painottaneen ryhmälle, että raportin kirjoittaminen aloitettaisiin 
Tokiossa97. Myös WRAY uskoo raportin kirjoitustyön alkaneen Guamilla98. Vaikka 
kiistatonta näyttöä asiasta ei olisikaan, voi TSUCHIMOCHIN, THAKURIN ja WRAYN 
tuntuma olla aivan oikea. Jo ennakolta oli tiedossa, että koulutuslähetystön vierailuajaksi 
kuukausi oli, varsinkin totista työntekoa varten, lyhyt aika. Koska ainakin osa lähetystön 
jäsenistä sekä ulkoministeriön, armeijan ja Office of International Information and 
Cultural Affairsin edustajat olivat ennakolta perehtyneet sekä Japanin koulujärjestelmään, 
sodanaikaisiin suunnitelmiin sekä Yhdysvaltojen tavoitteisiin, on mahdollista ja 
suorastaan todennäköistä, että loppuraportin valmistelut aloitettiin hyvissä ajoin. 
Ammattiasiantuntijoilla oli runsaasti aikaa käytettävissään Guamilla; lähetystölle oli 
kerrottu, että huonosta lentosäästä johtuen se pääsisi lähtemään saarelta kohti Tokiota 
kahtena ryhmänä alkuperäisestä aikataulustaan myöhästyneinä. Sääselitykselle on myös 
vaihtoehto. On mahdollista, että koulutuslähetystön annettiin tarkoituksellisesti pysyä 
Guamilla kaikessa rauhassa. Edward Farr oli kirjoittanut helmikuun 15. päivänä kaikille 
koulutusosaston upseereille muistion, jossa koulutuslähetystölle tarkoitettujen 
perehdyttämisluentojen käsikirjoitukset täytyi saada valmiiksi maaliskuun 7. päivään 
mennessä ja siten, että esitetyt faktat olivat voimassa 7. maaliskuuta 194699. Herää 
epäilys, että mikäli koulutuslähetystöä olisi aidosti odotettu Tokioon aiemmin, olisi 
alustusten valmistelun aikaraja asetettu varhaisemmaksi. Tosin sanoen 
TSUCHIMOCHIN, THAKURIN ja WRAYN käsitys koulutuslähetystön raportin 
valmistelun aloittamisesta jo Guamilla saa vahvistusta. Vaikka raportti olisi voitu 
kirjoittaa valmiiksi asti Guamilla maaliskuun alkupäivien aikana, täytyi 
koulutuslähetystön joka tapauksessa vierailla Japanissa. 

6.3  Valmistautuminen Tokiossa 

Helmikuun 1. päivänä 1946 CI&E:n väliaikainen johtaja Nugent kirjoitti Farrille 
muistion, jossa pyysi tätä nimeämään koulutuslähetystön neljää komiteaa varten 
vastuuhenkilöt eri aihealueittain.100 CI&E:n henkilökunnan tehtäväksi annettiin 
valmistella tunnin mittaisia luentoja koulutuslähetystön perehdyttämiseksi 
samanaikaisesti kuin opetusministeriön kanssa jatkettiin päivittäisiä kokouksia ja 
koulujen tarkistuksia, sekä kieliuudistuksen, koulujen liikuntakasvatuksen, 
oppikirjauudistuksen, opettajienkoulutuksen kysymysten käsittelyä101. Luentojen 

                                                           
97 Lähdeviitteessä THAKUR ei selvennä mistä kyse oli kokouksesta, jossa Stoddard olisi 
ilmoittanut koulutuslähetystön jäsenille raportin kirjoittamisen alkavan Tokiossa. 
Lähdeviittauksena on vain ”Stoddard Papers., Box 3.” THAKUR 1990, 205, 230. 
98 WRAY 2000b, 26. 
99 Memorandum to All Officers. Education Division, Edward H. Farr, 15.2.1946. CIE(A)-03409. 
100 Memorandum to Lt. Col. Farr from D. R. Nugent, 1.2.1946. Educational Reform in Japan Part II 
1-K-254. 
101 Weekly Report, Education Section, 1-7 February 1946, CI&E, 8.2.1946. Educational Reform in 
Japan Part I 2-B-33; Weekly Report, Education Section, 9-15 February 1946, CI&E, 16.2.1946. 
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valmistelussa upseereiden tuli panostaa militaristisen, äärinationalistisen ja shintolaisen 
ideologian ja sotilaskasvatuksen indoktrinoinnin sekä ylipäällikön direktiivien 
vaikutusten esittelemiseen, ja jotta esityksistä tulisi hyviä, määrättiin kaikki esiintyjät 
kuivaharjoitteluun muiden upseereiden eteen102. Lisäksi koulutusosastolla kirjoitettiin 
alustava koulutuslähetystön vierailuohjelma, tutustuttiin ehdotuksiin henkilöistä, joita 
lähetystön jäsenet voisivat Japanissa tavata, ja valmistauduttiin hankkimaan 
koulutuslähetystön kuljetuksia varten yksi tai useampia henkilöautoja. Kymmenen 
japanilaista tulkkia varattiin koulutuslähetystön käyttöön. Japanilaisia pyydettiin 
valmistelemaan Japanin kulttuuria ja tapoja valaisevaa viihdeohjelmaa.103 Alustavan 
vierailuohjelman mukaan aamupäivät oli varattu kokouksille kaksituntiseen 
lounastaukoon saakka, ja kukin neljästä komiteasta työskentelisi kahtena päivänä 
viikossa. Lauantait ja sunnuntait oli merkitty matkustamiseen, ja kolmeksi arki-illaksi 
joka viikolle japanilaiset järjestäisivät ohjelmaa, kuten oopperaa, näytelmiä ja 
näyttelyitä.104 NISHI on aivan oikeutetusti pitänyt alustavan suunnitelman ohjelmaa 
vapaa-aikapainotteisena, ja hän on tutkimuksessaan osoittanut, että Japanin hallitus ei 
säästellyt kustannuksissa ohjelmaa järjestäessään105. Lisäksi voidaan sanoa, että 
koulutuslähetystön vastaanottamisesta aiheutui runsaasti ylimääräistä työtä muutoinkin 
runsaan työmäärän lisäksi työvoiman vähäisyydestä106 kärsivälle CI&E:lle mutta 
epäilemättä myös taloudellisten vaikeuksien keskellä kamppailevalle 
japanilaisosapuolelle. 

Eversti Spaudingille oli annettu Washingtoniin vietäväksi käsikirjoitus107 
koulutuslähetystön jäsenten perehdyttämiseksi tarkoitetusta kirjasta Japanin 
koulujärjestelmän historian ajanjaksoista ennen toisen maailmansodan loppua ja sen 
jälkeisestä liittoutuneiden valvomasta koulutuksesta. CI&E kiirehti viimeistelemään 
käsikirjoitusta. Japanin koululaitoksen historian esittelyn osuutta lyhennettiin 
tammikuiseen käsikirjoitukseen verrattuna, ja liittoutuneiden koulu-uudistustoimien 
osalta sivumääräisesti laajentunut kirja päivättiin valmistuneeksi helmikuun 15. päivänä 
1946.108 Kirjan kirjoittaminen oli aloitettu jo marraskuussa 1945, jolloin suunnitelmat 
                                                                                                                                                
Educational Reform in Japan Part I 2-B-34; Weekly Bulletin. Period 27 January 1946 – 2 February 
1946, GHQ, United States Army Forces, Pacific, CI&E. Educational Reform in Japan Part II 1-K-
203. 
102 Memorandum to All Officers, Education Division, Edward H. Farr, 15.2.1946. CIE(A)-03409. 
103 Weekly Report, Education Section, 16-28 February 1946, CI&E, 1.3.1946. Educational Reform 
in Japan Part I 2-B-35. 
104 Tentative Schedule of U. S. Education Mission. Educational Reform in Japan Part II 1-L-33. 
105 NISHI 1982, 192-193. 
106 Molemmilla helmikuun ensimmäisillä viikoilla työhön saatiin neljä uutta henkilöitä, mutta 
vakansseja oli koko ajan enemmän auki kuin työntekijöitä tuli taloon. Weekly Report, Education 
Section, 1-7 February 1946, CI&E, 8.2.1946. Educational Reform in Japan Part I 2-B-33; Weekly 
Report, Education Section, 9-15 February 1946, CI&E, 16.2.1946. Educational Reform in Japan 
Part I 2-B-34. 
107 Supervision and Control of the Educational System of Japan. (A Tentative Brochure) GHQ, 
SCAP, CI&E, Education Division, 8.1.1946. Educational Reform in Japan Part I 2-B-1. 
108 Supervision and Control of the Educational System of Japan. (A Tentative Brochure) GHQ, 
SCAP, CI&E, Education Division, 8.1.1946. Educational Reform in Japan Part I 2-B-1; Education 
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koulutuslähetystön kutsumisesta vahvistettiin109. Tehtävään oli nimetty Mark Orr ja 
Robert McAllen110. Majuri Orr oli tullut Japaniin lokakuussa 1945, ja koulutusosastolle 
hänet oli nimitetty marraskuussa. Hänellä oli työkokemusta sekä sanomalehtityöstä että 
akateemisesta maailmasta, joissa hän oli työskennellyt ulkopoliittisten kysymysten ja 
erityisesti Japani-asioiden käsittelyn parissa. Hän oli suorittanut Military Government –
opinnot Virginian yliopistossa, Civil Affairs Training School -opinnot Michiganin 
yliopistossa sekä Montereyn Civil Affairs Staging Area -kurssin. Orrin pätevyyttä lisäsi 
se, että hän osasi jonkin verran japania.111 

Trainorin muistelmien mukaan koulutusosaston tehtäväksi oli annettu valmistella 
mahdollisimman objektiivinen esite Japanin koulujärjestelmän tilasta, sillä käypää 
materiaalia aiheesta ei ollut saatavilla. Se ei saanut sisältää koulutusosaston 
henkilökunnan omia näkemyksiä koulu-uudistuksen suuntaviivoista, vaikka 
henkilökunnalla todellisuudessa oli sekä yksilöinä että ryhmänä ajatuksia ja suunnitelmia 
koulujärjestelmän uudistamiseksi – olihan henkilökunta koulutettu työhönsä jo ennen 
Tokioon tuloaan. Päämaja ei kannustanut tässä vaiheessa henkilökuntaa 
yksityisajatteluun, sillä asiantuntijalähetystö oli varta vasten kutsuttu antamaan 
suosituksiaan.112 Hall puolestaan on muistuttanut ohjeeksi annetun, että kirjassa ei saanut 
olla riviäkään kielen ja kirjoitusjärjestelmän uudistamisesta113. CI&E:n omassa raportissa 
keväältä 1948 kerrottiin, että CI&E:n koulutusosaston virkailijat tekivät yhteistyötä 
                                                                                                                                                
in Japan. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, 15.2.1946. Educational Reform in Japan Part I 
2-B-2. 
109 TSUCHIMOCHIN mielestä Education in Japan -kirjan kirjoittaminen aloitettiin marraskuun 12. 
päivänä 1945 Robert King Hallin arkistosta löytyneen Brochure for Education Commission -
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TSUCHIMOCHI 1993, 66-67. CI&E:n päivämuistioiden mukaan nimenomaan luutnantti Hall 
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vaan tehtävä annettiin hänelle ja majuri McAllenille. Orrin muistikuvat Fisheristä olivat 
vuosikymmenten kuluessa haalistuneet lähes olemattomiin. TSUCHIMOCHI 1993, 349. Myös 
TAKAMAELLE Orr on kertonut kirjoittaneensa kirjan Bob MacAllenin kanssa. TAKAMAE 1980, 
139. 
111 Interview with Orr, by Harry Wray, 10.1.1989, s. 2-4. Educational Reform in Japan Part II 1-I-
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opetusministeriön kanssa, jotta lähetystölle saataisiin koottua ajanmukaista tietoa114, ja 
TSUCHIMOCHI on uskonut tähän väitteeseen115. Itse kirja ei millään muotoa vahvista 
tätä yhteistyöväitettä tai sitä, että opetusministeriön ääni olisi kuulunut kirjan välityksellä 
koulutuslähetystön jäsenille tai piirikunnissa oleville koulutusupseereille, vaikka 
TSUCHIMOCHI on halunnutkin nähdä koulu-uudistuksen toimeenpanemisen pitkälle 
amerikkalaisten ja japanilaisten yhteistyönä. Education in Japan -kirjan esipuheessa 
kiitellään Keenleysidea ja Thomasia Japanin koulujärjestelmää käsittelevästä 
historiakirjasta, CI&E:n tutkimusosastoa tilastotiedoista ja CI&E:n uskonto-osastoa 
shintolaisuutta koskevasta materiaalista. Mitään mainintaa Japanin opetusministeriön 
suuntaan ei ollut.116 CI&E:n joulukuisen viikkomuistion mukaan opetusministeriö oli 
valmistellut koulutuskomissiota varten luettelon japanilaisten koulutasojen nimistä 
englanniksi ja romajiksi117, mikä toimenpide saattoi tarkoittaa kyseistä yhteistyötä kirjan 
kirjoittamisessa. Kirjan johdantosivulla pyydeltiin anteeksi kirjan sisältämiä virheitä ja 
puutteellisuuksia, joiden selitettiin johtuvan kirjan nopeasta kokoamisesta. Samassa 
yhteydessä painotettiin, että Potsdamin julistuksen toimeenpano koulu-uudistuksen 
toteuttamisessa ei tulisi olemaan helppo tehtävä.118 

Kirjoitettiinko vaikeaa tehtävää varten huono käsikirja japanilaista koulumaailmaa 
kehnosti tuntevalle koulutuslähetystölle? Ensiksikin raporttien kirjoittamiseen tottuneille 
henkilöille usean kuukauden kirjoitusaikaa on pidettävä varsin kohtuullisena 
valmisteluaikana 132-sivuiselle kirjalle, jossa varsinaisia tekstisivuja oli vain 91. 
Toiseksi, kirja ei ollut ensinkään kelvoton. Vaikuttaakin siltä, että Tokiossa valmistelut 
koulutuslähetystön valmentamiseksi olivat sujuneet paremmin kuin Washingtonissa, jossa 
kokoukset eivät olleet tavoittaneet kuin kolmasosan Japaniin matkaavista. Hyvä kirja oli 
tarkoitettu kaikkien lähetystön jäsenten luettavaksi, ja informaation välittymisen saattoi 
estää vain välinpitämättömyys kirjoitelmaa kohtaan. Toisaalta Washingtonin valmennusta 
ei välttämättä voida pitää puutteellisena vähäisen osallistujamäärän takia, mutta ainakin 
kirjan tavoitteena oli jakaa tietoja kaikille kahdellekymmenelleseitsemälle 
amerikkalaiselle koulutusasiantuntijalle. Siitä huolimatta ulkoministeriössä tunnettiin 
huolta osallistumisesta japanilaisten uudelleenkoulutukseen. Lienee kuitenkin sattumaa, 
että samanaikaisesti Education in Japan -kirjan ilmestymisen kanssa Office of 
International Information and Cultural Affairsin William Stone kirjoitti muistion 
apulaisulkoministeri Bentonille valittaen, että Washingtonissa pitäisi olla enemmän 

                                                           
114 Education in the New Japan, Vol. I. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, Tokyo 1948, s. 
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115 TSUCHIMOCHI 1993, 66. 
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pätevää henkilökuntaa vastaamassa SWNCC:n hyväksymän uudelleenkoulutuspolitiikan 
toimeenpanemisen velvoitteista kuin mitä tuon hetkinen rahoitus salli119. 

Kirjan ensimmäisessä osassa Japanin koulujärjestelmän historiasta elokuuhun 1945 
lähdettiin liikkeelle perusasioista. Järjestelmän kehityksen kuvauksen lähteenä oli 
käytetty vuoden 1937 tilanteeseen saakka Keenleysiden ja Thomasin kyseisenä vuonna 
Tokiossa painettua History of Japanese Education -teosta, mikä jo sodanaikaisen 
suunnittelutyön yhteydessä oli havaittu hyväksi perusteokseksi. Sota-ajan 
koulujärjestelmän kuvausta hallitsi teema koululaitoksen käyttämisestä välineenä 
äärinationalistisessa ja militaristisessa indoktrinaatiossa kaikilla eri koulutasoilla. Lisäksi 
opetusministeriön valtaa koulujärjestelmän johtamisessa pidettiin suurena. Lukijan 
huomio kiinnitettiin erityisesti opettajiin, heidän koulutukseensa sekä heidän 
työskentelymenetelmiinsä, liikuntakasvatuksen militaristisiin piirteisiin yksityiskohtia 
kaihtamatta sekä oppivelvollisuuskoulun jälkeisten opintojen huonoihin 
jatkomahdollisuuksiin. Tyttöjen ja poikien koulutiet erkanivat alakouluvuosien jälkeen, ja 
tyttöjen koulutus suuntautui antamaan tytöille nimenomaan tyttöjen tarvitsemia 
valmiuksia. Vaikka kaksitasoinen oppivelvollisuuskoulu oli säädetty 8-vuotiseksi, oli 
pakollinen koulutus käytännössä kuusivuotinen. Japanilaiset opettajat kuvattiin opettajien 
oppaiden ja käsikirjojen sekä virallisten ohjeiden varassa opetusta antaviksi 
työntekijöiksi, jotka toimivat feodalististyylisessä suhteessa koulunjohtajaan ja 
oppilaisiin.120 

Yhdeksi suurimmista koulujärjestelmän heikkouksista nimettiin japanilaiset 
opetusmenetelmät, jotka olivat pitkälle yhdenmukaistettuja ja perustuivat ulkolukuun. 
Kirjassa väitettiin, että yli puolet alakoululaisten ajasta kului monimutkaisen kielen 
lukemisen ja kirjoittamisen opiskeluun, ja suurin osa opettajien opetusajasta jopa 
historian, maantiedon ja moraaliopin tunneilla kului uusien kanji-merkkien merkityksien 
selittämiseen ja oppilaiden sanavaraston kartuttamiseen. Tämän takia 
oppivelvollisuutensa suorittaneiden japanilaislasten kielelliset kyvyt olivat paljon 
huonommat kuin alakoulunsa päättävien amerikkalaislasten.121 Haluttiinko tekstillä 
väittää, että japanilaisten oma kieli oli koulutyön ja oppimisen este? Vaikka Hall on 
väittänyt, että kieliuudistuksesta ei saanut kirjoittaa, voidaan kirjan viestiä pitää 
johdattelevana. Kirjan antama kuva japanin kielestä oli yksipuolinen, ja itse asiassa 
ylipäällikkö direktiivissään oli erityisesti määritellyt kieliuudistuksen suunnittelun 
yhdeksi koulutuslähetystön teema-alueista. 

                                                           
119 To William Benton from William T. Stone. Office Memorandum, United States Government, 
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Kirjan toisessa osassa liittoutuneiden valvomasta Japanin koulujärjestelmästä esiteltiin 
miehityshallinnon koulutusuudistustoiminnan painopistealoja sekä jo toteutettuja 
uudistuksia. CI&E:n tehtävänä kirjan mukaan oli hyödyntää Japanin koulujärjestelmää 
välineenä japanilaisten muuttamisessa sekä ajatuksiltaan että toimiltaan kunnon 
kansakunnaksi muiden joukkoon. Tämä tapahtui kirjan mukaan siten, että 
opetusministeriölle annettiin sekä teknistä apua että ehdotuksia, tai ylipäällikkö antoi 
direktiivin Japanin hallitukselle; eräissä tapauksissa näiden keinojen yhdistäminen oli 
osoittautunut tehokkaaksi.122 Kirjasta välittyi selvästi kuva, että Japanin koulu-uudistus 
oli hyvässä käynnissä. Tästä huolimatta koulutuslähetystö oli kutsuttu Tokioon 
avustamaan uudistuksissa, minkä kirjan lukija saattoi kokea ristiriitaisena. 

Koulutuslähetystön saapumisen valmistelujen aikaan Dyke antoi lehdistötiedonannon 
koulujärjestelmän uudistamisen neljän kuukauden yhteenvedosta, josta Max W. Bishop 
poliittisen neuvonantajan toimistosta Tokiosta lähetti tiedotteen ulkoministerille. Sen 
mukaan miehittäjien koulutuspolitiikka direktiiveineen oli antanut japanilaisille 
uudenlaiset lähtökohdat ja toivoa demokraattisen tulevaisuuden rakentamiseen. 
Japanilaisia oli rohkaistu itsenäisesti arvioimaan opetuksen sisältöjä ja käymään avointa 
keskustelua kansalaisoikeuksista. Tyttöjen koulutusta oltiin kehittämässä tasa-arvoiseksi 
poikien koulunkäyntimahdollisuuksien kanssa; saatekirjeessään ulkoministerille Bishop 
kertoi yhteisopetuksen periaatteiden läpiviemisestä, vaikka itse tiedotteen mukaan Dyke 
kertoi yhteisopetuksen aloittamisesta yliopistoissa. Opettajien valmentamiseksi 
kirjoitettiin uusia opettajienoppaita ja lehtiä sekä lähetettiin radio-ohjelmia, joiden 
tavoitteena oli herättää opettajat pohtimaan opetuksen päämääriä ja opetusmenetelmiä, 
kuten esimerkiksi luokkahuonekeskusteluja. Monet opettajat, joiden menneisyydessä oli 
viitteitä militaristisista tai äärinationalistisista toimista, olivat eronneet oma-aloitteisesti 
tai erotettu tehtävästään. Vaikka direktiiveillä ja opetusministeriön neuvomisella 
uudistuksia oli toteutettu, oli silti muutosten toteutumisessa hidasteita. Koulut olivat 
täpötäysiä, koska 4 000 koulua oli tuhoutunut sodassa joko kokonaan tai osittain. 
Kaikissa kouluissa ei kentältä tulleiden raporttien mukaan noudatettu sotilaskoulutuksen 
kieltoa. Miehittäjien kannustamat liikuntalajit kuten koripallo ja lentopallo sekä 
yleisurheilu kärsivät välinepulasta. Koulujen pihat eivät olleet koululiikunnan käytössä, 
vaan ne oli muutettu vihannesten ja kasvisten viljelyalueiksi. Koska uudistettuja 
oppikirjoja ei ollut käytössä, oli kouluradion lähetykset aloitettu uudelleen. Suurin osa 
oppilaista ja opettajista tosin jäi radioitse tavoittamatta, sillä vain alle kolmasosassa 
kouluista oli toimiva radiovastaanotin. Dyken mukaan suurin osa sodanaikaisesta 
paheksuttavasta materiaalista oli poistettu oppikirjoista, ja sensurointityö edistyi 
käännöstyön ja tarkastuksen etenemisen tahdissa.123 

Bishopin ulkoministeriöön lähettämästä viestistä saattoi lukea, että koulujärjestelmän 
uudistaminen edistyi CI&E:n koulutusosaston alaisuudessa hyvin. Japanilaisten 
uudelleenkouluttamisen tiellä olleet vaikeudet, kuten pommituksissa tuhoutuneet koulut 
ja olemattomat oppi- ja opetusmateriaalit, vaikuttivat osaltaan sodanjälkeiseen 
materiaaliseen tilanteeseen liittyviltä, eikä näiden seikkojen suoraviivaiseen 
                                                           
122 Education in Japan. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, 15.2.1946, s. 57. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-2. 
123 Japanese Education Being Liberalized. Max W. Bishop to Secretary of State. Foreign Service of 
the United States of America, POLAD, Tokyo, 28.2.1946. CUSSDCF mfr. 18, r. 661-671. 
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ratkaisemiseen ollut keinoja miehitysjoukoilla – mutta tuskin myöskään amerikkalaisella 
koulutuslähetystöllä. 

Maaliskuun 2. päivänä 1946 Vincent välitti Achesonille Owen Lattimoren helmikuun 
alussa kirjoittaman muistion hänen mielenkiintoisista huomioistaan Japaniin ja Kiinaan 
suuntautuneelta matkalta124. Muistion mukaan Japani oli riisuttu aseista, eikä se 
aiheuttanut sotilaallista uhkaa, sillä se oli voimaton tekemään sitä, mitä amerikkalaiset 
eivät halunneet sen tekevän. Lattimoren arvion mukaan nyt oltiin siirtymässä miehityksen 
toiseen vaiheeseen, jonka ongelmaksi nousi se, kuinka saada japanilaiset tekemään sen, 
mitä amerikkalaiset halusivat heidän tekevän. Lattimoren näkemys oli, että japanilaisilla 
oli käytössään koko valikoima vastustamisen voimavaroja eli verukkeita ja kiertelemisiä, 
ja Japanin vanha valtakoneisto oli vielä vahingoittumaton. Hän ei halunnut omien 
sanojensa mukaan arvostella ylipäällikön uudistusohjelmaa, ja MacArthurilla oli 
erinomainen henkilökunta työskentelemässä koulu-uudistuksen parissa, mutta Lattimoren 
käsityksen mukaan yhteinen etu edellytti, että ulkoministeriö omatoimisesti puuttuisi 
ohjeillaan koulu-uudistuksen läpiviemiseen. Henkilökohtaisesti hän ei pitänyt 
koulujärjestelmän hajauttamista tärkeydeltään ensisijaisena, mutta japanilaista koulutusta 
hän piti haavoittuvaisena niin kauan kuin keisarillinen koulutusreskripti säilyi voimassa. 
Lattimoren mielestä aloite koulutusreskriptin kumoamiseen täytyi tulla avoimesti 
amerikkalaisilta, sillä japanilaisten aloite ei poistaisi ajatuksenvapauden rajoituksia 
koulutuksessa.125 

Lattimoren muistiosta kävi ilmi, että Yhdysvallat oli valmis siirtymään aseistariisutun 
Japanin miehityksen niin sanottuun toiseen vaiheeseen tammikuun 1946 jälkeen. Toisen 
vaiheen tavoitteeksi hän nimesi sen, miten japanilaiset saatiin toimimaan siten, miten 
amerikkalaiset halusivat heidän toimivan. Koulujärjestelmän uudistamistyön osalta hanke 
oli jo pitkällä. Amerikkalaisista kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijoista koottu ja 
ulkoministeriön ja armeijan edustajilla terästetty lähetystö saapui Tokioon kahtena 
ryhmänä 6. ja 7. päivänä maaliskuuta 1946. 

                                                           
124 To Acheson from Vincent. Office Memorandum, United States Government, 2.3.1946. 
CUSSDCF mfr. 1, r. 470. 
125 Recent Observations in Japan and China. Memorandum from O. Lattimore to J. C. Vincent, 
5.2.1946. CUSSDCF mfr. 1, r. 470-473. 



7  Koulutuslähetystön apu koulu-uudistukseen 
maaliskuussa 1946 

7.1  Koulutuslähetystön vierailu siviilikommunikaation avaajana 

Koulutuslähetystö1 laskeutui Atsugin lentotukikohdan kentälle kahtena ryhmänä 
maaliskuun 6. ja 7. päivänä 19462. Ensimmäisen ryhmän saapuessa Tokioon aikaa oli 
Washingtonista lähdöstä kulunut jo kymmenen päivää. 

                                                           
1 Liite 6 Koulutuslähetystön jäsenet. 
2 NISHIN mukaan koulutuslähetystö saapui 5. ja 6. maaliskuuta 1946. NISHI 1982, 191. NISHI ei 
kerro, mistä hän on tiedon saanut. Todennäköisesti hän on omaksunut virheelliset päivämäärät 
koulutuslähetystön raportin esipuheesta. Report of the United States Education Mission to Japan. 
Tokyo 1946. Educational Reform in Japan Part I 2-A-6. TSUCHIMOCHIN tekstin mukaan, 
Givensin antamiin tietoihin nojautuen, koulutuslähetystön ryhmät olivat 5. ja 7. maaliskuuta saakka 
Guamilla, mutta tutkimuksen liitteenä olevassa aikatauluhahmotelmassa kerrotaan ensimmäisten 18 
koulutuslähetystön jäsenen saapuneen Japaniin 5. maaliskuuta, ja toinen ryhmä tuli 6. päivänä. 
MacArthurin tarjoamille lounaille ryhmät osallistuivat 6. ja 8. maaliskuuta 1946. TSUCHIMOCHI 
1993, 60, 63, 226. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että sekä NISHI että TSUCHIMOCHI ovat olleet 
epätarkkoja koulutuslähetystön saapumisen ajankohdan suhteen. Asia on detalji, mutta siitä 
riippuvat käsitykset ensimmäisiin CI&E:n järjestämiin tilaisuuksiin osallistumisista. Willard 
Givensin äärimmäisen tarkkojen merkintöjen mukaan hänen ryhmänsä lähti maaliskuun 7. päivänä 
1946 Guamilta kohti Tokiota, jonne ryhmä saapui illalla 8 tuntia 35 minuuttia kestäneen lennon 
jälkeen. Tokyo and Return, Willard E. Givens, s. 2-3. Educational Reform in Japan Part II 1-L-1. 
Pearl Wanamakerin aikataulu- ja muistiinpanomerkintöjen mukaan ylipäällikkö tarjosi 
koulutuslähetystön ryhmille lounaat 7. maaliskuuta ja 8. maaliskuuta. Tentative Schedule of U. S. 
Education Mission. Educational Reform in Japan Part II 1-L-33. Vastoin TSUCHIMOCHIN 
laskelmia, Stoddardin mukaan MacArthurin tarjoamat lounaat syötiin peräkkäisinä päivinä. 
Mission to Japan. George D. Stoddard. An Address at a Summer Session Convocation Sponsored 
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Vaikuttaisi siltä, että valmistautuminen kohtaamaan sodan hävitykset ei kaikkien 
kohdalla ollut onnistunut perinpohjaisesti, vaikka ainakin Washingtonin tapaamisessa 
Japanin kurjuutta oli yritetty selvittää mukana olleille. Pearl Wanamakerin mukaan matka 
lentokentältä Tokioon Imperial Hoteliin oli koulutuslähetystön jäsenille järkytys, sillä 
molemmin puolin tietä maili toisensa jälkeen näkyi kivimurskaa, kieroon vääntynyttä 
terästä ja lasin sirpaleita3. Willard Givensin mukaan lentokoneen laskeutumisen jälkeen 
näkyi Fuji-vuori ja loputtomasti kivimurskaa4. Samanlainen oli myös George Diemerin 
kokemus5. William Clark Trow teki samankaltaiset huomiot pommitusten aiheuttamista 
tuhoista kertoen, että vain hotellit ja toimistorakennukset oli säästetty, koska niistä oli 
uskottu olevan hyötyä miehitykselle6. Toisen maailmansodan taistelut oli käyty kaukana 
amerikkalaisten kotiseuduilta; sodan todellisuus ja tuhojen totaalisuus oli järkytys 
siviileille7. PERRY on muistuttanut, että tarkkasilmäiset ulkomaalaiset toimittajat 
huomasivat, että rauniot Japanissa olivat erilaiset kuin Euroopan sodan runtelemissa 
kaupungeissa. Koska japanilaisten rakennusten rakennusmateriaalina oli ollut 
pääsääntöisesti puutavara, oli rakennuksista jäljellä vähemmän, vaikka Japaniin oli 
pudotettu pommeja vähemmän kuin esimerkiksi Saksan kaupunkeihin.8  

Ylipäällikkö oli suunnitellut koulutuslähetystön saapumisen huomioimisen, mutta 
toisen ryhmän viivästyksestä johtuen MacArthur puolisoineen tarjosi kotonaan 
tervetuliaislounaat kahdessa erässä9. Bowles, Andrews ja Stoddard tapasivat vielä tämän 
jälkeen MacArthurin päämajassaan10, muutoin ylipäällikkö ei ollut enempää yhteydessä 
koulutuslähetystöön. 

Työskentely ensimmäiseksi Japaniin tulleen ryhmän osalta alkoi välittömästi. CI&E:n 
journalismin ja psykologisen sodankäynnin asiantuntija ja tiedotusvastaava Don Brown11 
                                                                                                                                                
by the Phi Delta Kappa Chapter at the University of Illinois, 7.8.1946, s. 3. Educational Reform in 
Japan Part II 1-J-9. 
3 Education Mission to Japan by Pearl A. Wanamaker, October 1946. Educational Reform in Japan 
Part II 1-L-27. 
4 Tokyo and Return, Willard E. Givens, s. 1. Educational Reform in Japan Part II 1-L-1. 
5 Educating the Japanese for Peace, George W. Diemer. The Educational Forum, May 1947, 
Number 4, Volume XI Part II, s. 513s. Educational Reform in Japan Part II 1-I-133. 
6 The Education Mission to Japan. Notes from a Travel Diary by WM. Clark Trow. Educational 
Reform in Japan Part II 1-L-31. 
7 Tokion fyysinen tila oli shokki myös kaupunkiin miehitystehtäviin saapuville sotilaille, kuten 
huhtikuussa 1946 Japaniin saapunut informaatio- ja koulutusupseeri Robert Textor on tunnustanut. 
TEXTOR 1991, 153. Ks. myös ALLINSON 1997, 52. 
8 PERRY 1980, 105. Myös ALLINSON 1997, 45-47; DOWER 2000, 46. 
9 Tokyo and Return, Willard E. Givens, s. 3. Educational Reform in Japan Part II 1-L-1. 
10 Notes on Conference with General MacArthur, s. 1. Educational Reform in Japan Part II 1-J-11; 
MacArthur and the U. S. Education Mission to Japan. George D. Stoddard. National Parent-
Teacher, September 1946 Vol. XLI. Educational Reform in Japan Part II 1-J-11. 
11 Don Brown saapui Tokioon joulukuussa 1945 Bradford Smithin seuraajaksi päämajan 
informaatio-operaatioiden päälliköksi. Brownilla, joka puhui sujuvaa japania, oli sotaa edeltänyttä 
työkokemusta Japan Advertiser –sanomalehdessä, joka oli The Japan Times –lehden edeltäjä. 
Sodan aikana hän palveli OWI:n psykologisen sodankäynnin tehtävissä lounaisen Tyynenmeren 
alueen sotanäyttämöllä. MAYO 1988, 55; TAKAMAE 2002, 183-184. 
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oli saanut tehtäväkseen valmentaa koulutuslähetystön jäseniä japanilaisen lehdistön 
kohtaamiseen12, ja hän varoitteli japanilaisten innokkuuden aiheuttamista vaaroista. 
Oletettavasti japanilaisten kiinnostusta vaarallisempi uhka oli se, että amerikkalaiset 
siviilineuvonantajat saattaisivat ajattelemattomuuttaan tai ymmärtämättömyyttään tulla 
paljastaneeksi asioita, joita miehityshallinnon mielestä ei kannattaisi japanilaisille sanoa 
suoraan. Brownin mukaan koulutuslähetystön jäsenistä ja heidän mielipiteistään oltiin 
kiinnostuneita, ja kaikki mitä lähetystön jäsenet sanoisivat, otettaisiin ylipäällikön sanana. 
Don Brownin mukaan päämaja aikoi hyödyntää japanilaisten kiinnostusta 
koulutuslähetystöstä ja siitä aiheutuvaa julkisuutta niin paljon kuin mahdollista 
miehityksen päämäärien edistämisessä. Ohjeeksi hän antoi, että omien mielipiteiden 
esittäminen kannatti minimoida, sillä CI&E hoiti tiedotusasiat, koska japanilaisreportterit 
olivat hänen mielestään erittäin taitavia käsittelemään haastattelulausuntoja haluamallaan 
tavalla. Brown valisti, että amerikkalaislehdistön edustajillekaan ei kannattanut puhua 
täysin vapaasti, sillä selvästi esillä tulisi olemaan koulutuslähetystölle ja ylipäällikölle 
kiusallisia ja hämmentäviä asioita. Kun Mildred Horton halusi varmistaa, saattoiko 
Japanilaisen koulutuskomitean jäsenten kanssa keskustella vapaasti, Brownin vastaus oli 
myöntävä, mikäli eversti Nugent tai koulutusosasto eivät toisin ohjaisi. Wilson Compton 
vielä varmisti, että oliko näin, että mitä vähemmän puhumme, sen parempi, johon Don 
Brown vastasi: “Kyllä.”.13 

NISHI tunsi Brownin johtaman ensimmäisen kokouksen asiakirjan ja kertoi 
tutkimuksessaan lyhyesti tilaisuudessa käydystä keskustelusta14, mutta hän ei tulkinnut 
sitä. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että Tokiossa jo ensimmäisestä päivästä lähtien 
koulutuslähetystön vierailua verhosi vähäpuheisuus, ja lähetystön jäseniä sidottiin 
vaikenemisen sopimukseen. On mahdollista, että lähetystön jäsenet vaistosivat tai 
tiedostivat, että heidän vierailuunsa liittyi piirteitä, joiden olemassaoloon he eivät olleet 
osanneet valmistautua lupautuessaan matkaan. Ainakaan kyseisessä tilaisuudessa, 
pöytäkirjan mukaan, koulutusalan asiantuntijoille ei kerrottu, mitä olivat ne asiat, jotka 
saattoivat olla kiusallisia, mikäli amerikkalaiset saisivat tietää niistä tiedotusvälineidensä 
edustajien kautta. Amerikkalainen lehdistö ja radio olivat uutisoineet koulutuslähetystön 
kutsumisesta antamaan suosituksia entisen vihollismaan koulujärjestelmän 
uudistamiseksi, ja hämmentäväksi olisi saattanut osoittautua viesti, että suosituksia ei itse 
asiassa tarvittukaan, vaan pelkästään menetelmää japanilaisosapuolen käsittelemiseen. 

Ensimmäisen kokouksen asiakirjasta käy ilmi, että koulutuslähetystön puheenjohtaja 
Stoddard oli jo huomannut, että yhteydenpito Washingtonin ja Tokion välillä ei ollut 
toiminut. Hän totesi, että CI&E:n upseereiden täytyi kokea äärimmäisen turhauttavaksi 
saada eri aikaan saapuneet lähetystön jäsenet Tyynenmeren toiselta puolelta vailla 
perehdyttämistä, eikä hän pitänyt ensinkään varmana, että tietämätön koulutuslähetystö 
saattoi tehdä yhtään mitään lyhyen vierailunsa aikana. Stoddard oli ottanut vapauden 
järjestellä uudelleen komiteoiden jäseniä, ja ehdotti eversti Andrewsia, ulkoministeriön 
                                                           
12 Weekly Report, Education Section, 16-28 February 1946, CI&E, 1.3.1946. Educational Reform 
in Japan Part I 2-B-35. 
13 Program from 1100-1200, U S Education Mission 7 March 1946, s. 1-8. Educational Reform in 
Japan Part II 1-K-256. 
14 Myöskään NISHI ei huomioinut, että vain puolet koulutuslähetystön jäsenistä oli tilaisuudessa 
läsnä. NISHI 1982, 192. 
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Office of International Information and Cultural Affairsin edustajaa Bowlesia, 
pääsihteerinä toimivaa ulkoministeriön edustajaa Stewartia ja itseään kaikkien 
komiteoiden jäseniksi.15 Mistä Stoddard oli saanut aiheen päätelmiinsä upseereiden 
turhautumisesta? Varhaisempi koulutuslähetystön roolia pohtinut tutkimus ei ole 
käsitellyt lähetystön edustajien ensireaktioita, vaikka miehityshallinnon ja 
amerikkalaisasiantuntijoiden ensikohtaaminen ansaitsee huomion. 

Ensimmäisen tilaisuuden aikana eräät koulutuslähetystön jäsenet olivat tehneet 
epäolennaisia ja tietämättömyyttä paljastavia kysymyksiä, kuten esimerkiksi kuka 
omistaa Japanese Broadcasting Companyn, ja kuka päättää ohjelmista16, mistä saattoi 
päätellä, että kaikki eivät ymmärtäneet, mistä miehityksessä perimmiltään oli kyse. 
Stoddard saattoi ystävällisesti yrittää pahoitella CI&E:n upseereiden puolesta ja keventää 
samalla tunnelmaa. Kyse ei kuitenkaan ollut hetkellisestä, ohimenevästä tunteesta. 
Matkan jälkeenkin, kesällä 1946 Stoddard toi radiokeskustelussa esille, että kukaan 
koulutuslähetystön jäsenistä ei ollut Japani-ekspertti, vaikka muutamat olivatkin olleet 
maassa aiemminkin17. Vielä elokuussa George Stoddard toisti käsitystään 
koulutuslähetystön yleisestä tietämättömyydestä; he, yhtä tai kahta lukuun ottamatta, 
olivat olleet aloittelijoita, lähes täysin ilman tietoja japanilaisesta kulttuurista ja kielestä18. 
Myös George Diemer ja Thomas Vernon Smith toistivat matkan jälkeen teemaa 
tietämättömyydestä19. On kuitenkin syytä korostaa, että koulutuslähetystön pitäminen 
tehtäväänsä tietämättömänä on liian yksipuolinen näkemys, ja eräillä jäsenillä oli 
kasvatustieteellisten ansioiden lisäksi muutakin painoarvoa20. Vaikka he eivät olleetkaan 
                                                           
15 Program from 1100-1200, U S Education Mission 7 March 1946, s. 14-17. Educational Reform 
in Japan Part II 1-K-256. 
16 Program from 1100-1200, U S Education Mission 7 March 1946, s. 13. Educational Reform in 
Japan Part II 1-K-256. 
17 Are We Re-educating the Germans and the Japanese? Round table. A Radio Discussion by 
Ernest Coldwell, Edward D’Arms and George Stoddard. 647th Broadcasting in Cooperation with 
the National Broadcasting Company, Number 436, 28.7.1946, s. 2. Educational Reform in Japan 
Part II 1-J-29. 
18 Mission to Japan. George D. Stoddard. An Address at a Summer Session Convocation Sponsored 
by the Phi Delta Kappa Chapter at the University of Illinois, 7.8.1946, s. 4. Educational Reform in 
Japan Part II 1-J-9. 
19 Stoddardin lisäksi George W. Diemer pohti matkan jälkeen koulutuslähetystön jäsenten rajatonta 
tietämättömyyttä Japanista; hänen mukaansa japanilaiset tiesivät paljon enemmän heistä kun he 
japanilaisista, ja kaikkialla he tapasivat englantia puhuvia ihmisiä. CI&E:n upseerit puolestaan 
olivat olleet kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisia. Educating the Japanese for Peace, George 
W. Diemer. The Educational Forum May 1947, Number 2, Volume XI Part II, s. 513r-513v. 
Educational Reform in Japan Part II 1-I-133. Samaa tietämättömyyttä koristi myös Thomas V. 
Smith. The Re-education of Germany, Italy, and Japan. An address presented by T. V. Smith at a 
dinner meeting of The Friends of the Colleges at Claremont at the California Club, Los Angeles, 
19.2.1947, s. 17. Educational Reform in Japan Part II 1-J-38; Personal Impressions of Current 
Education to Italy, Germany, and Japan. By T. V. Smith, s. 32. The Educational Record for January 
1947. Educational Reform in Japan part II 1I-134. 
20 TSUCHIMOCHI ei ole lähtenyt arvioimaan koulutuslähetystön jäsenten kasvatustieteellisten 
ansioiden ohi ulottuvaa tietotaitoa, vaikka hän onkin todennut, että Charles H. McCloy toimi 
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Japaniin kohdistuneiden näkemysten asiantuntijoita, oli esimerkiksi Chicagon yliopiston 
professori Smith palvellut armeijan everstinä sodan aikana osallistuen Italian 
koulujärjestelmän uudistamiseen liittyneiden kysymysten käsittelyyn maan kukistumisen 
jälkeen sekä valmistellen Lontoossa Saksaan suoritettavan maihinnousun jälkeistä 
koulutuspolitiikkaa21. WEGNER ja FÜSSL ovat tutkimuksellaan osoittaneet, että Thomas 
V. Smith osallistui vuonna 1944 sotaministeriön huippusalaisessa erikoisprojektissa 
saksalaisten sotavankien uudelleenkouluttamiskokeiluun sotavankileireillä22. Vaikka 
Smithillä oli erityisiä näkemyksiä koulutuksen poliittisesta ja yhteiskunnallisesta 
merkityksestä, ei hänen roolinsa koulutuslähetystön työskentelyssä vaikuta olleen 
näkyvä. 

Kysymykseen, mistä Stoddard oli päätellyt tiedonkulun toimineen huonosti Tokion ja 
Washingtonin välillä, on vaikeampi löytää vastausta. Ainakin Stoddard oli ilmeisen 
vaikuttunut CI&E:n tekemistä valmisteluista ja sen työskentelystä Japanin 
koulujärjestelmän uudistamiseksi23. Dyken sijaisena toiminut Nugent kertoi 
koulutuslähetystölle pitämässään tervetuliaispuheessa, että monilla CI&E:n 
henkilökunnasta oli opetusalan koulutus, kokemusta opetustehtävistä ja käsityksiä 
kasvatuksesta. Hän kertoi, että amerikkalaiset olivat jo tavoittaneet Japanista 
korkeatasoisia liberaaleja kasvatustieteilijöitä, joille täytyi sekä antaa materiaaleja että 
näyttää esimerkkiä. Nugent oli painottanut, että Japaniin ei kannattanut yrittää soveltaa 
mitään valmista, ulkopuolelta tuotua koulujärjestelmää, vaan uudet ajatukset piti muuntaa 
japanilaiseen elämäntapaan soveltuviksi. Tätä elämäntapaa hänen mukaansa täytyi 
muuntaa demokraattiseksi. Lisäksi Nugent varoitti, että mikäli virheitä tehtäisiin, niiden 
jäljet näkyisivät tulevissa sukupolvissa.24 Kyseisestä japanilaisten elämäntavasta 
Stoddardilla ja muilla amerikkalaisasiantuntijoilla ei ollut mainittavasti käsityksiä. 
Hieman Nugent oikaisi totuutta puheessa; hän kertoi, että miehityksen aluksi ja 
koulujärjestelmään kohdistetun rankaisuvaiheen aikana kyseessä oli ollut sotilastehtävä. 
Todellisuudessa miehitys oli vielä koulutuslähetystön vierailun aikana, ja sen jälkeenkin, 
military task25. Lisäksi Nugentin puheen mukaan koulutuslähetystön työskentelypari 
Japanilainen koulutuskomitea muodostui opetusministeriön valitsemista 
kasvatustieteilijöistä26. Koulutuslähetystölle ei siis haluttu korostaa miehittäjien ja 
japanilaisten suhteen perimmäistä olemusta ja amerikkalaisten vankkaa ohjaus- ja 
valvontaotetta Japanin koulumaailman edustajista. 

                                                                                                                                                
sotaministeriön erikoisasiantuntijana vuosina 1941–1959, ja Emily B. Woodward oli vuonna 1944 
Englannissa ja Skotlannissa OWI:n ja brittiläisen informaatioministeriön palveluksessa. 
TSUCHIMOCHI 1993, 223, 225. 
21 The Re-education of Germany, Italy, and Japan. An address presented by T. V. Smith at a dinner 
meeting of The Friends of the Colleges at Claremont at the California Club, Los Angeles, 
19.2.1947. Educational Reform in Japan Part II 1-J-38. 
22 WEGNER – FÜSSL 1997. 
23 Program from 1100-1200, U S Education Mission 7 March 1946, s. 14. Educational Reform in 
Japan Part II 1-K-256. 
24 Colonel Nugent Speech, 7.3.1946, s. 2-3. CIE(A)-03409. 
25 Colonel Nugent Speech, 7.3.1946, s. 5. CIE(A)-03409. 
26 Colonel Nugent Speech, 7.3.1946, s. 10. CIE(A)-03409. 
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TSUCHIMOCHI, joka ei ole tutkinut Don Brownin johtaman tilaisuuden asiakirjaa, 
tulkitsi Nugentin tervetuliaispuheen merkitystä siten, että Nugent peräänkuulutti 
pitkäkestoisen koulu-uudistuksen merkitystä ja pyysi nimenomaan tähän 
koulutuslähetystöltä apua27. Hän on tässä täysin oikeassa, näin Nugent todella sanoi28, 
mutta tervetuliaispuheesta voitiin myös kuulla ja nostaa näkyville viesti CI&E:n 
henkilökunnan taitavuudesta ja kyvystä selvitä koulu-uudistustehtävän läpiviemisessä. 
Koulutuslähetystöön kuuluville oli ennen Tokioon tuloa painotettu, että ylipäällikkö ja 
CI&E tarvitsivat ammattilaisten apua koulujärjestelmän uudistamiseen, mutta viimeistään 
nyt lähetystön jäsenille kävikin ilmeiseksi, että itse asiassa myös useat CI&E:n upseerit 
olivat sekä koulutusalan asiantuntijoita sekä Japani-asiantuntijoita. Stoddard saattoi 
henkilökohtaisesti olla pettynyt oivaltaessaan koulutuslähetystön roolin uudessa valossa, 
tai hän toi julki muiden pettymystä itsensä tarpeettomaksi kokemisen tuntemuksesta, 
mikäli hän itse oli tullut tietoiseksi lähetystön todellisesta merkityksestä jo 
Washingtonissa. Henkilökohtaisen pettymyksen puolesta puhuu se, että Spauldingin 
Washingtonin toiseen kokoukseen tuoma Dyken viesti koulutuslähetyksen tehtävästä, ei 
niinkään suositusten antajana vaan koulu-uudistuksen läpiviemisen menettelytapana, oli 
Stoddardilta jäänyt huomioimatta29. Yleisen pettymyksen aiheuttajana voidaan pitää sitä, 
että koulutuslähetystön kasvatustieteelliselle ammattitaidolle ei ollutkaan kysyntää, vaan 
heitä tarvittiin julkisuuden ja japanilaisten kannatuksen saamiseksi amerikkalaisten jo 
aiemmin suunnittelemille ajatuksille. Lisäksi on huomattava, että Stoddardin esitys 
nimetä sisäpiiriläiset kaikkien komiteoiden jäseniksi oli oivallinen veto estää 
työskentelyn ja mahdollisten suositusten luisuminen ennalta arvaamattomaan suuntaan. 
On kuitenkin mahdollista, että komiteajäsenyysajatus ei alun perin ollut Stoddardilta 
lähtöisin, vaan ehdotus saattoi olla jonkun muun kehittelemä. 

Seuraavana päivänä koulutuslähetystö tapasi Japanilaisen koulutuskomitean, jonka 
puheenjohtajana toimi Tokion Keisarillisen yliopiston rehtori Nambara Shigeru, ja 
opetusministeri Abe Yoshishigen. Tilaisuudessa Abe lähestyi koskettavasti 
amerikkalaislähetystön jäseniä. TSUCHIMOCHIN mukaan Abe omaelämäkerrassaan oli 
kertonut, että puheen kirjoittaminen oli ollut vaikea tehtävä30. Aben pitkä tervetuliaispuhe 
oli sekä suora että moniselitteinen. Epäilemättä sen ymmärtäminen oli koulutuslähetystön 
jäsenille vaikeaa, koska oli jo osoittautunut, että ainakin osan heistä käsitykset 
Yhdysvaltojen roolista miehittäjänä olivat puutteelliset. Pitkän puheensa alkupuolella 
Abe ilmoitti suoraan, että tämä voittajan ja voitetun kohtaaminen ei ollut ainakaan 
japanilaisten näkökulmasta nähtynä toivottava tai miellyttävä tilanne. Amerikkalaisten 
harjoittama valvonta politiikan, talouden, kulttuurin ja koulutuksen aloilla ei ollut kunnia 
japanilaisille, mutta se mahdollisti maiden lähentymisen. Sodan jälkeen voittajat olivat 
oikeassa ja hävinneen piti totella valloittajien käskyjä. Jotkut pitivät liittoutuneita 

                                                           
27 TSUCHIMOCHI 1993, 68. 
28 Colonel Nugent Speech, 7.3.1946, s. 14-15. CIE(A)-03409. 
29 Muistiinpanoissaan Washingtonin toisesta kokouksesta Stoddard näki koulutuslähetystön 
tehtävänä sekä suositusten eli ammattiavun antamisen että japanilaisten kiinnostuksen herättämisen 
koulu-uudistusta kohtaan. Notes on the Meetings (Washington). Notes dictated by GDS to Miss 
Smerling 2/23/46. Tuesday 2/19, 23.2.1946, s. 1. Educational Reform in Japan Part II 1-J-58. 
30 TSUCHIMOCHI 1993, 70. 
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pelastajina ja odottivat helppoa tulevaisuutta, mutta Abe arveli, että hyvänä voittajana, 
joka ei olisi tarpeettoman ylpeä ja ylimielinen voitettuja kohtaan, oleminen oli vaikeaa.31 

Aben mukaan japanilaiset ensimmäisen kerran ymmärsivät koulutuksen merkityksen 
vasta antauduttuaan, ja hän syytti japanilaisen koulutuksen virheitä ja puutteita sekä 
kulttuurin matalaa tasoa Japanin ahdingon aiheuttajiksi. Koulutuksesta oli tullut politiikan 
orja ja opettajista poliitikkojen työvälineitä Aben mukaan siksi, että koulutuksen asemaa 
ei yhteiskunnassa ollut ymmärretty oikein. Antautumista voitiin siis pitää taivaan 
antamana mahdollisuutena, jotta koulutuksen avulla japanilaisista voisi tulla totuuden ja 
rauhan apostoleita.32 Abe käytti tilaisuutta hyväkseen vedotakseen kasvatustieteilijöiden 
ammatilliseen ymmärrykseen, koska hän uskoi, että koulutuslähetystön jäsenillä oli 
todellisia vaikutusmahdollisuuksia tulevien uudistusten suhteen. Se, että japanilaiset 
olisivat oivaltaneet koulutuksen yhteiskunnallisen merkityksen vasta elokuussa 1945, ei 
luonnollisestikaan pitänyt paikkaansa. Kansalaisten koulutuksella ja nimenomaan 
yleisellä oppivelvollisuudella oli alettu rakentaa kansallista yhtenäisyyttä jo Meiji-
restauraation yhteydessä. Lisäksi japanilaiset olivat ulottaneet keisarillisen 
koulutuspolitiikkansa valloittamilleen alueille jo vuosisadan alusta lähtien ja eritoten 
1940-luvulla, mutta tätä taustaa koulutuslähetystön jäsenet eivät välttämättä tunteneet. 

Opetusministeri kiitteli diplomaattisesti puheessaan CI&E:n koulutusosaston 
sympaattisuutta ja ymmärtäväisyyttä sekä suoria neuvoja, jotka ovat rohkaisseet 
japanilaisia. Kuitenkin hän arvosteli amerikkalaisten joukossa olevan nuoria idealisteja, 
jotka pitivät Japania omien abstraktien ihanteidensa kokeilemisen laboratoriona, vaikka 
sellaiset ajatukset eivät olleet toteutuneet vielä heidän omassa maassaankaan. Abe vetosi 
koulutuslähetystöön, jotta se ei tarkastelisi asiaa vain amerikkalaisesta näkökulmasta. 
Hän viestitti, että japanilaiset hyväksyisivät minkä tahansa amerikkalaisten ehdottoman 
uudistuksen, mutta koulutuslähetystöön vedottiin, että japanilaiset saisivat käyttää myös 
omaa harkintaansa uudistuspolitiikassa. Abe totesi suorasukaisesti, että hän ei uskonut, 
että demokratiakasvatus voitiin toteuttaa Japanissa samoin kuin Yhdysvalloissa maiden 
historian, perinteiden ja rodullisten seikkojen takia.33 
                                                           
31 Address of Japanese Minister of Education, Yoshishige Abe, 8.3.1946. Education in the New 
Japan, Vol. II. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, Tokyo 1948, s. 258-259. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-4. 
32 Address of Japanese Minister of Education, Yoshishige Abe, 8.3.1946, Education in the New 
Japan, Vol. II. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, Tokyo 1948, s. 260-261. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-4. 
33 "...I would like to ask America not to deal with us simply from an American point of view. You 
must know that it was a great failure for Japan to have treated Korea and China in such manner. 
America, as a victorious country, is in a position to do anything it pleases with Japan. I hope I am 
not making too bold in expressing the wish that America may not avail herself of this position to 
impose upon us simply what is characteristic of America or Europe. For that matter, if I may say 
so, this is a mistake which a victorious people is always apt to make either consciously of 
unconsciously. And if this is also the case this time, I fear that we shall never be able to have a true 
Japanese education which is firmly rooted in our soil and which can work on the inmost soul of the 
Japanese people. If so, it will also be impossible to have a true development of Japanese culture. 
On the other hand, there are some young idealists among the Americans coming in our country 
who tend to use Japan as a kind of a laboratory in a rash attempt to experiment on some abstract 
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Varhaisempikin koulu-uudistustutkimus on pitänyt Aben puhetta tärkeänä 
tarkastelukohteena japanilaisten ja amerikkalaisten kohtaamisen ensivaikutelmien 
antajana. NISHIN mielestä opetusministeri Aben puhe kuulosti vetoomukselta, ja hän piti 
Abea rohkeana tämän varoitellessa koulutuslähetystön jäseniä. Toisaalta NISHI katsoi, 
että Abe oli aivan turhaan odottanut nuorten idealistien amerikkalaisten käyttäytyvän eri 
tavalla kuin ylipäällikkönsä.34 TSUCHIMOCHIN mielestä tervetuliaispuhe oli ollut 
suostutteleva.35 WRAY on luonnehtinut puhetta urhoolliseksi ja suoraksi sekä Abea 
vilpittömäksi mieheksi, joka sanoi asiat siten kuin hän ajatteli niiden olevan36. Nämä ovat 
osuvia tulkintoja, mutta puhetta voidaan tarkastella myös vasta Tokioon saapuneiden 
tilanteesta käsin. Koulutuslähetystön jäsenten korviin se oli jo kolmas vavisuttava 
käsittely reilun vuorokauden sisällä Nugentin ja Brownin puheiden jälkeen37. Itsessään 
japanilaisten kohtaaminenkin oli jännittävää, sillä vain muutamia kuukausia aiemmin 
Japani oli ollut vielä vihollismaa, ja japanilaisia oli tarkasteltu sodanaikaisen 
viholliskuvan kautta. Stoddard kertoi kesällä 1946, että he tapasivat Japanilaisen 
koulutuslähetystön, jota johti Tokion Keisarillisen yliopiston rehtori, joka oli suuri mies, 
vaikka hän ei näyttänyt siltä. Japanilaisten pieni koko sekä masentunut ja aliravittu 
olemus oli Stoddardin havaintojen mukaan antanut amerikkalaisille etulyöntiaseman.38 
Aben puhe ei kuitenkaan sopinut amerikkalaisten ennakkokäsityksistä valettuun muottiin; 
se ei ollut pienen masentuneen miehen nöyrää anelua, vaan puhe varmasti reippaudellaan 
ravisteli kuulijoitaan. Koulutuslähetystön jäsenet eivät voineet kuitenkaan olla 
kuulematta Aben puhetta vahvistuksena sille, että amerikkalaiset saisivat läpi minkä 
tahansa haluamansa uudistuksen Japanissa, mutta heille tehtiin selväksi japanilaisten 
kielteinen suhtautuminen eräiden henkilöiden harjoittamiin amerikkalaistamistoimiin, ja 
heidän vastuulleen haluttiin panna japanilaisvastaisuuden toteutumisen estäminen. Byron 
MARSHALL on jopa epäillyt, että Aben provokatiiviset maininnat olisivat nopeuttaneet 
hänen siirtämistään pois opetusministerin tehtävistä toukokuussa 194639; luonteva selitys 
                                                                                                                                                
ideals of their own, ideals which have not yet been realized even in their own country. While the 
Japanese people should open mindedly accept all the advice America gives to them and should 
effect a radical reform in education, you will agree that in accepting such advice, the Japanese 
people should do it on the basis of their own consciences and critical judgment..." Address of 
Japanese Minister of Education, Yoshishige Abe, 8.3.1946. Education in the New Japan, Vol. II 
Appendix. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, Tokyo 1948, s. 263. Educational Reform in 
Japan Part I 2-B-4. 
34 NISHI 1982, 193. 
35 TSUCHIMOCHI 1993, 69-70. 
36 WRAY 1998, 33. 
37 Epäilemättä myöhemmin tulleen ryhmän jäsenille kerrottiin joko virallisesti tai epävirallisesti 
ensimmäisten tilaisuuksien annista. 
38 “There is something about being five feet ten or eleven that gives you an advantage over even a 
strutting type of Japanese, and they were not in the mood to strut. Their average height was, I 
suppose, about five feet five. They were dejected and definitely undernourished.” Mission to Japan. 
George D. Stoddard. An Address at a Summer Session Convocation Sponsored by the Phi Delta 
Kappa Chapter at the University of Illinois, 7.8.1946, s. 3. Educational Reform in Japan Part II 1-J-
9. 
39 MARSHALL 1994, 147. 
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opetusministerin vaihtumiseen on kuitenkin löydettävissä Shideharan hallituksen 
kaatumisesta. 

Abe oli pyytänyt Nugentin tavoin, että koulutuslähetystö huomioisi japanilaisen 
näkökulman koulujärjestelmän uudistamisen läpiviemisessä. Japanilaisen 
kulttuurikontekstin tunteminen ei kuitenkaan ollut amerikkalaisasiantuntijoiden 
työskentelyvaltti, minkä he itse hyvin tiesivät. Aben suorasukaisuutta voidaan tarkastella 
myös Trainorin muistelmien merkinnän valossa; Trainorin mukaan koulutuslähetystön ja 
Japanilaisen koulutuskomitean tilaisuudessa ei ollut mukana yhtään CI&E:n 
koulutusosaston henkilökunnan jäsentä, minkä takia Abe käytti tilaisuutta vedotakseen 
kasvatustieteen asiantuntijoihin.40 Toisaalta Abe tiesi, että puhe ei jäisi Japanilaisen 
koulutuskomitean ja amerikkalaisen koulutuslähetystön kahdenväliseksi asiaksi41. 
Vastauspuheessaan Stoddard sanoi, että koulutuslähetystö oli Japanissa avustamassa 
sosiaalisessa evoluutiossa, jota ulkomaalaiset eivät voisi tehdä, vaan se oli japanilaisten 
itsensä toimeenpantava. Laajan koulutuksellisen kokemuksen omaava koulutuslähetystö 
oli tullut hänen mukaansa yhteistyön perustalta avustamaan sekä amerikkalaisia ystäviään 
että japanilaisia yhteistyöryhmiä koulujärjestelmän hyvien ja huonojen piirteiden 
määrittelemisessä.42 Stoddardin huolellisesti valmisteltu vastauspuhe oli täysin 
sopusoinnussa viimeisen sotakesän valmistelujen kanssa. Jotta japanilaisten 
uudelleenkasvatus ja koulujärjestelmän uudistaminen onnistuisivat, täytyisi reformien 
olla ikään kuin japanilaisten itsensä tekemiä, jolloin ne säilyisivät voimassa vielä 
miehitysjoukkojen poistuttuakin. Puheessa painotus oli useita kertoja toistuneella 
yhteistyö-sanalla. 

Maaliskuun 8. päivänä 1946 koulutuslähetystön edustajat järjestäytyivät neljäksi 
komiteaksi aloittaakseen työskentelynsä koulu-uudistuksen asiantuntija-avustajina. 
Komiteoiden teemoina olivat opetussuunnitelmat ja oppikirjat, opettajien koulutus ja 
opetusmenetelmät, opetusministeriön organisaatio ja ensimmäisen ja toisen asteen 
koulutus sekä ylempi koulutus. CI&E:n henkilökunta oli huolellisesti valmistellut 
kysymyksiä keskustelujen aiheiksi43. Osa annetuista kysymyksistä käsitteli teemoja, joita 
ei voida pitää edes haastavina, koska vastaukset niihin olivat ilmeisiä44. Seuraavina 
arkipäivinä noin viikon ajan komiteat kokoontuivat säännöllisesti, ja jopa japanilaisten 

                                                           
40 Joko Trainor oli läsnä Stoddardin vastauspuheen aikana tai hän on saanut sen käsikirjoituksen 
haltuunsa. Trainor 1983, 76. 
41 Nugentin päätöksellä Aben puhe julkaistiin kokonaisuudessaan sekä japanilaisissa että 
amerikkalaisissa lehdissä. Minister Abe’s speech will be released, 8.3.1946, s. 1. Educational 
Reform in Japan Part II 1-J-27. 
42 Response to Japanese Minister of Education by George D. Stoddard, 8.3.1946. Educational 
Reform in Japan Part II 1-J-27. 
43 Digest of Discussions of Committee IV, 9.3.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-F-1. 
44 Esimerkiksi ylemmän koulutuksen suosituksia käsittelevälle komitealle annettiin pohdittavaksi 
kysymykset pitikö ylemmän koulutuksen yleisopetus ulottaa sekä miesten että naisten saataville ja 
pitikö ylempien oppilaitosten harjoittaa yhteistyötä, kuten esimerkiksi opettaja- ja 
opiskelijavaihtoa. Vastaus molempiin kysymyksiin oli, ilman yllätyksiä, myöntävä. Questions – 
Committee 4 (for use of the committee only), 9.3.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-C-
42; Answers – Committee 4. Educational Reform in Japan Part II 1-C-47. 
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valmistelemaa iltaohjelmaa karsittiin45. Pääsääntöisesti lähetystön edustajien päivittäinen 
työaika alkoi aamuisin kello 9 ja päättyi kello 17, ja lounasta varten oli varattu 
keskipäivällä kaksi tuntia.46 

Ensimmäisen viikon ajan työskentely oli tiivistä, sillä CI&E:n henkilökunta oli 
valmistellut noin tunnin mittaisia alustuksia koulutuslähetystön perehdyttämiseksi 
japanilaisen koulujärjestelmän erityispiirteisiin. Edward Farr, kalifornialainen lukion 
rehtori ja koulutoimentarkastaja47, joka toimi väliaikaisena koulutusosaston päällikkönä, 
selosti päämajan organisaatiota ja koulujärjestelmään liittyvää miehitystehtävää48. Robert 
King Hall opasti koulutusalan asiantuntijoita opetusministeriön hallintorakenteesta ja 
kieliuudistuksesta, majuri Roy Arrowood, texasilainen matematiikan opettaja49, luennoi 
ensimmäisen ja toisen asteen koulujen ja luutnantti Alfred Crofts, filosofian tohtori ja 
New Mexicon Teachers Collegen historian professori50, ylempien oppilaitosten 
hallinnosta. Mark Orrin esitelmä koski koulujen opetussuunnitelmia, kapteeni John 
Barnardin, joka oli filosofian tohtori ja japanin kielen taitaja51, alustus käsitteli 
opetusmenetelmiä. Luutnantti Harry Griffith, Humbolt State Collegesta Kaliforniasta52, 
kertoi opettajien uudelleenkoulutuksesta ja Herbert Wunderlich puhui 
oppikirjauudistuksesta. Kapteeni Eileen Donovan, bostonilaisen yläasteen historian ja 
taloustiedon opettaja53, alusti naisten koulutuksesta ja kalifornialainen opettaja, majuri 
Norviel koulujen liikuntakasvatuksesta.54 Lakitieteen opintoja Washingtonin yliopistossa 
suorittaneen ja armeija-aikanaan japania opiskelleen55 luutnantti Philip MacBriden 

                                                           
45 Tentative Schedule of U. S. Education Mission. Educational Reform in Japan Part II 1-L-33; 
Tentative Schedule of U. S. Education Mission. Educational Reform in Japan Part II 1-J-53; 
Revisions in Program. Memorandum to Members of the U. S. Education Mission from Bernard H. 
Farr. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, 9.3.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-K-
184; Change of Schedule. Memorandum to Lt. Comdr. Hall, Edward H. Farr, 11.3.1946. Trainor 
Collection mfr. 47; Changes in Program for United States Education Mission 21 to 31 March 1946. 
Memorandum to All Officers, Education Division, E. D. Farr. CIE(A)-03409. 
46 Tentative Schedule of U. S. Education Mission. Educational Reform in Japan Part II 1-L-33; 
Tentative Schedule of U. S. Education Mission. Educational Reform in Japan Part II 1-J-53. 
47 BALTZ 1965, 49. 
48 Explanation of Organization of GHQ, SCAP and the Occupational Objectives as They Pertain to 
the Education Mission. Edward Farr. CIE(A)-03409. 
49 BALTZ 1965, 51. 
50 BALTZ 1965, 50. 
51 BALTZ 1965, 51; TSUCHIMOCHI 1993, 73. 
52 BALTZ 1965, 49-50. 
53 BALTZ 1965, 46. 
54 Tentative Schedule of U. S. Education Mission. Educational Reform in Japan Part II 1-L-33; 
Revisions in Program. Memorandum to Members of the U. S. Education Mission from Bernard H. 
Farr. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, 9.3.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-K-
184; A Note on Japanese Education. George D. Stoddard, s. 1. Educational Reform in Japan Part II 
1-J-11. 
55 BALTZ 1965, 51. 
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esitelmän aiheena olivat poikien keskikoulut56, ja luutnantti James Gibson, joka oli 
kalifornialainen historian opettaja57, kertoi lastentarhojen ja ala-asteiden 
toimintaperiaatteista58. Samoja teemoja käsitteli myös Education in Japan -kirja, jonka 
kaikki koulutuslähetystön jäsenet olivat saaneet tutustuttavakseen. 

Kuva Japanin koulujärjestelmästä heikkouksineen ja vahvuuksineen muodostui 
koulutuslähetystön jäsenille Washingtonissa, Havaijilla ja Tokiossa. Erityisesti 
Washingtonissa ja Tokiossa pidettiin esillä reformitarvetta, ja varoittelun sanoja 
liiallisesta innokkuudesta oli lausuttu vain Havaijilla. Reformiajattelun rautaisannoksen 
vastapainoksi koulutuslähetystön jäsenille tarjottiin Japanissa toisenlaistakin toimintaa, 
mikä on herättänyt kritiikkiä lähetystön työskentelyä kohtaan varhaisemman koulu-
uudistustutkimuksen kentässä. 

NISHI on arvostellut, että koulutuslähetystön työskentelyn painopiste oli vapaa-ajan 
vietossa. Hänelle Ernest R. Hilgardin haastattelun perusteella syntyneen kuvan mukaan 
toiset lähetystön jäsenet työskentelivät toisia enemmän loppujen katsellessa nähtävyyksiä 
ja viettäessä yöelämää.59 BEAUCHAMP on kirjoittanut, että ajankäyttö oli 
koulutuslähetystön vakava ongelma; suurin osa ajasta käytettiin toissijaisiin toimiin koko 
Japanissa oleskelun ajan, ja turistinähtävyyksiin ja -tapahtumiin osallistumisen aikataulu 
oli laadittu monipuoliseksi.60 TSUCHIMOCHI puolestaan on väittänyt varhaisempaa 
tutkimusta vastaan, että suurin osa CI&E:n suunnittelemasta ajanvieteohjelmasta 
peruttiin, jotta koulutuslähetystön komiteat saivat työskentelyaikaa61. Mullistiko 
TSUCHIMOCHIN käsitys aikaisemman näkemyksen? 

On totta, että aikataulumuutoksia tehtiin peruuttamalla illanvietto-ohjelmia62, mutta 
kaikesta huvittelusta ei suinkaan luovuttu. Japanilaisten silmissä koulutuslähetystö oli 
arvovaltainen, ja sen viihdyttämiseen ja viihtymiseen haluttiin panostaa. Lisääntyneellä 
Japani-tietämyksellä ja kulttuurin tuntemuksella olisi saattanut olla suotuisa vaikutus 
koulutuslähetystön jäsenten suhtautumisessa japanilaisiin, mitä isännät ymmärrettävästi 
tavoittelivat. Koulutuslähetystön rivijäsenillä ei varmasti ollut mitään 
ajanvietemahdollisuuksia vastaan. Huvittelu ei kokonaan estänyt työskentelyä, sillä 
esimerkiksi Kiotossa63 tehtiin kouluvierailu64, ja temppelivierailut sekä teeseremoniat 
                                                           
56 Boys Middle Schools. Speech given to American Education Mission by Lt. P. M. Macbride, 
9.3.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-K-260. 
57 BALTZ 1965, 46. 
58 The Yochien and Kokumin Gakko. Speech given by Lt. J. B. Gibson to the U. S. Education 
Mission, 9.3.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-K-259. 
59 NISHI 1982, 187, 192. 
60 BEAUCHAMP 1982, 186. 
61 TSUCHIMOCHI 1993, 79. 
62 Revisions in Program. Memorandum to Members of the U. S. Education Mission from Bernard 
H. Farr. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, 9.3.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-
K-184; Tentative Schedule of U. S. Education Mission. Educational Reform in Japan Part II 1-J-53. 
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epäilemättä lisäsivät lähetystön jäsenten tietämystä japanilaisesta kulttuurista ja 
elämäntavasta. Vierailuohjelma oli kiistatta ruhtinaallinen – koulutuslähetystölle 
järjestettiin muun muassa audienssi keisarin palatsiin65 – mutta ilmeisesti 
työskentelyaikaa oli riittävästi tai lähetystön vierailu onnistui muuten odotusten 
mukaisesti, sillä koulutuslähetystö luovutti vierailunsa päätteeksi MacArthurille 
suositusraportin koulutusjärjestelmän uudistamisesta. BEAUCHAMPIN Gordon 
Bowlesilta saaman tiedon mukaan Stoddard oli vaatinut, että koulutuslähetystön raportti 
täytyi kirjoittaa viimeisen viikon kuluessa valmiiksi jo Tokiossa ennen kuin lähetystön 
jäsenet hajaantuisivat Yhdysvalloissa66. Koska tähän päädyttiin, voitiin kaikkien 
koulutuslähetystön jäsenten katsoa olleen yhteisesti vastuussa raportin sisällöstä. 

7.2  Koulutuslähetystön suositukset 

Amerikkalainen koulutuslähetystö antoi raporttinsa liittoutuneiden ylipäällikölle Tokiossa 
maaliskuun 30. päivänä 1946 ennen paluutaan Yhdysvaltoihin. Samalla puheenjohtaja 
Stoddard välitti MacArthurille koko lähetystön puolesta kiitokset sekä vierailukutsusta 
että CI&E:n henkilökunnan suuresta avusta.67 Gordon Bowles oli kertonut 
TSUCHIMOCHIN haastattelussa, että raportti oli koottu komiteoiden ehdotuksista ja 
kirjoitettu valmiiksi maaliskuun 30. päivän varhaisina tunteina68. Raportti vaikuttaakin 
kiireessä kirjoitetulta, sillä esipuheeseen ja yhteenvetoon oli joko pujahtanut virheitä, tai 
sitten epätarkkuuksilla kaunisteltiin kertomusta. Esipuheessa väitettiin, että ennen 
Japaniin saapumistaan enemmistö koulutuslähetystön jäsenistä osallistui Washingtonissa 
alustaviin kokouksiin, mikä ei pidä paikkaansa. Koulutuslähetystö ei saapunut Japaniin 5. 
ja 6. maaliskuuta 1946, niin kuin esipuheessa annettiin ymmärtää, eikä CI&E:n 
valmistelemien esitysten kuuntelemiseen ja tutkimiseen kulunut kymmentä päivää vaan 
seitsemän, joista yksi ehti olla vapaapäivä. Myöskään kokonaista kuukautta 
koulutuslähetystö ei viettänyt Japanissa, vaan ainoastaan runsaat kolme viikkoa.69 

Koulutuslähetystön raportin johdannossa todettiin, että mahtavampi valta oli jo 
murtanut japanilaisten halun käydä sotaa, ja kansallisesta shintolaisuudesta ja 

                                                                                                                                                
vallitessa. Tähän mukana seurannut miehitysupseeri totesi, että tämä oli ehkä ensimmäinen kerta, 
kun hän näki poikien pelaavan rajua peliä pahasti aliravittuina, minkä jälkeen hän käski 
valmentajaa lopettamaan pelin. Hall 1949, 5. 
65 Tokyo and Return, Willard E. Givens. Educational Reform in Japan Part II 1-L-1; Mission to 
Japan. George D. Stoddard. An Address at a Summer Session Convocation Sponsored by the Phi 
Delta Kappa Chapter at the University of Illinois, 7.8.1946, s. 14. Educational Reform in Japan Part 
II 1-J-9. 
66 BEAUCHAMP 1982, 186. 
67 Letter from George D. Stoddard, Chairman of the Mission, to General MacArthur, 30.3.1946. 
Educational Reform in Japan Part II 1-K-181. 
68 TSUCHIMOCHI 1993, 82. 
69 Report of the United States Education Mission to Japan. Tokyo 1946, s. iv, 42. Educational 
Reform in Japan Part I 2-A-6; Tentative Schedule of U. S. Education Mission. Educational Reform 
in Japan Part II 1-L-33. 
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sotilaallisesta hyökkäävyydestä oltiin parasta aikaa hankkiutumassa eroon suoraviivaisilla 
direktiiveillä. Koska oppikurssien ja oppikirjojen uudistaminen ja opetustehtävissä 
toimineiden huonojen elementtien puhdistukset olivat käynnissä, koulutuslähetystön 
tehtävänä oli ollut pysäyttää vääränlainen kouluopetus ja tehdä tasa-arvoisiksi 
japanilaislasten koulunkäyntimahdollisuudet. Parhaiten tässä tehtävässä 
koulutuslähetystöä oli auttanut CI&E:n sotilashenkilökunnan jäsenet, jotka itsekin olivat 
kasvatustieteilijöitä.70 Raportin aluksi siis myönnettiin, että koulujärjestelmän 
uudistaminen oli edistynyt hyvin jo ennen koulutuslähetystön saapumista, ja 
koulutusosaston henkilökunta sai ensimmäisen kerran ansaitun tunnustuksen 
pätevyydestään työhönsä. Japanin koulujärjestelmääkään raportissa ei tuomittu 
perustuksiaan myöten, sillä kansalaisten osoittaman isänmaallisuuden ja lojaalisuuden 
yhteiskunnallista suotavuutta ei yritettykään kiistää. Mutta järjestelmä oli raportin 
mukaan epäonnistunut oppilaiden kasvattamisessa todelliseen maailmaan, koska se oli 
tähdentänyt päämääriä ottamatta huomioon itse oppijaa. Demokratia edellytti yksilön 
arvon kunnioittamista, ja koulutuksen täytyi valmistaa yksilöitä vastuullisuuteen ja 
yhteistyöhön yhteisön jäseninä.71 

Ylipäällikkö oli tilannut koulutuslähetystöä kutsuessaan suosituksia 
demokratiakasvatuksesta, uudelleenkoulutuksen psykologiasta ja kieliuudistuksesta, 
koulujärjestelmän hallinnollisesta uudelleenorganisoimisesta sekä ylemmän koulutuksen 
uudelleenjärjestämisestä. Lähetystön aloitettua työskentelynsä komiteat oli jaoteltu 
uudelleen, ja näiden tarkastelun painopisteinä olivat opetussuunnitelmat ja oppikirjat, 
opettajien koulutus ja opetusmenetelmät, opetusministeriön organisaatio ja ensimmäisen 
ja toiseen asteen oppilaitokset sekä ylempien oppilaitosten hallinto. Vaikka raportti ei 
rakentunutkaan kummankaan komiteajaon mukaisesti, oli suosituksia kirjoitettu kaikista 
tilatuista aiheista. 

Raportti suositti opetuksen päämääristä, että koulujen opetussuunnitelmien tuli olla 
lähtöisin oppilaiden kiinnostuksesta. Opetussuunnitelmista määräämisen lisäksi 
koulutuslähetystö oli valmis ottamaan pois opetusministeriöltä vallan päättää koulujen 
oppikirjoista siten, että kirjojen valmistus ja julkaisu piti jättää avoimen kilpailun 
ratkaistavaksi ja oppikirjojen valinnasta päättäisivät opettajista kootut komiteat. 
Raportissa ei vastustettu joulukuussa 1945 lakkautettujen moraaliopin, historian ja 
maantiedon opetusta erillisenä oppiaineena, kunhan niiden opetus tuki tasa-arvoa eikä 
perustunut mytologiaan ja lähes uskonnolliseen itsekeskeisyyteen. Koulutuslähetystö 
painotti terveyskasvatuksen tärkeyttä. Koulujen liikuntakasvatuksen lähtökohtana piti olla 
reiluus ja yhteistyö.72 

Vaikka opettajien oli edellytetty seuraavan tunnollisesti painettuja opetusohjeita, useat 
opettajat Japanissa olivat koulutuslähetystön mielestä osoittautuneet ihailtavan 
joustaviksi työssään. Erityisesti japanilaisopettajat ylistettiin mestareiksi kädentaitojen ja 
ulkoa opettelemisen ohjaamisessa. Koulutuslähetystö halusi kuitenkin antaa neuvoja 
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opettajille, ei ylipäällikölle tai CI&E:lle, miten kehitetään uteliaisuuden ja 
omaperäisyyden herättämistä ja sosiaalisten ja moraalisten kysymysten käsittelyä. Hyvä 
opettaja, raportin mukaan, huomioi oppilaiden yksilölliset erot ja käytti opetuksessaan 
demokraattisia menettelytapoja sopivassa määrin kuitenkaan laiminlyömättä 
velvollisuuttaan valvoa opiskelutapahtuman edistymistä. Tämä tapahtui parhaiten 
pienissä opetusryhmissä ja kouluissa, jotka oli varustettu koulukirjastoilla, laboratorioilla, 
urheilusaleilla, piha-alueilla ja erikoisluokilla. Radiota, levysoitinta ja elokuvaprojektoria 
raportissa pidettiin hyvinä apuvälineinä, mutta jopa vähillä opetusta tukevilla laitteilla 
koulut saattoivat tarjota kiitettävät opiskelumahdollisuudet. Jos opettajalle annettiin 
riittävästi vapauksia, saattoi hän käyttää koulun ulkopuolisia resursseja hyväksi 
opetuksessaan.73 

Raportissa kohteliaasti todettiin, että ne opetusmenetelmät, joita koulutuslähetystö 
suositteli, olivat jo olleet käytössä monissa japanilaiskouluissa. Koululaisia piti rohkaista 
esittämään kysymyksiä, sanomaan mielipiteensä ja osallistumaan opetuskeskusteluun. 
Tavallisen luokkahuonetyöskentelyn lisänä vierailut, vaalein valittavat oppilasneuvostot, 
koulun orkesterit, kuorot, näytelmäkerhot ja joukkueurheilu kehittäisivät 
amerikkalaiskäsityksen mukaan oppilaiden hyvää käytöstä ja eettisiä asenteita. Jotta 
opettajat voisivat sekä tulkita kuluneiden vuosien tapahtumia että ryhtyä opettamaan 
demokratian menetelmien mukaisesti, tarvitsivat he uudelleenkoulutusta. Kiireellisiksi 
koulutusmenetelmiksi raportissa suositeltiin koulujen opettajien kokouksia, koululta 
koululle liikkuvia uusia menetelmiä esitteleviä opettajia sekä piirikunnan 
opettajienkoulutuksesta vastaavan normaalikoulun yhteistyötä paikallisten koulujen 
kanssa. Näiden hätätoimien jälkeen työnantajan täytyisi järjestää opettajille 
täydennyskoulutusta. Opettajien koulutusta suositeltiin monipuolistettavaksi sekä 
normaalikouluissa että yliopistoissa, jotta tulevilla opettajilla olisi paremmat ammatilliset 
valmiudet työhönsä. Jotta opettajat voisivat tehdä työssään parhaansa, täytyi heillä olla 
oikeus vapaaseen mielipiteeseen ja itsensä ilmaisuun. Lisäksi opettajien 
opetusvelvollisuutta täytyi laskea ja elintasoa piti nostaa korjaamalla palkka-asteikkoja ja 
eläke-etuja.74 Raportissa ei kuitenkaan peräänkuulutettu nais- ja miesopettajien 
samapalkkaisuuden periaatetta, vaikka naisopettajien palkat olivat neljännestä pienemmät 
kuin miespuolisten työtovereiden75. 

Vaatimuksena oli yhtäläisten opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen kaikille. Raportin 
mukaan samassa luokassa opetettujen tyttöjen ja poikien sukupuolten väliset älylliset erot 
olivat lähes olemattomat, ja yhdessä kasvamisesta esitettiin uskomus, että se oli sekä 
luonnollista että hyödyllistä. Tyttöjen ja poikien erottelu esimerkiksi liikunta- ja 
urheilutuntien ajaksi ei raportin mukaan aiheuttanut suuria vaikeuksia. Tytöille piti taata 
tasa-arvoiset jatko-opiskelumahdollisuudet, ja opetustehtäviin opiskelevia miehiä ja 
naisia ei saanut pitää eriarvoisessa asemassa.76 
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Jotta koulut raportissa esitetyn käsityksen mukaan voisivat olla mukana jakamassa 
velvollisuuttaan demokraattisen elämäntavan kehittämisessä Japaniin, täytyi 
koulujärjestelmään omaksua uusi filosofia, uudet toimintatavat sekä uusi koulurakenne. 
Tämä edellytti, että keisarillisen koulutusreskriptin seremoniallinen käyttö ja keisarin 
kuvan kumartaminen lopetettaisiin. Amerikkalaiskäsityksen mukaan keskitetty 
koulujärjestelmä oli altis manipulaatiolle ja hyväksikäytölle, ja tämän takia järjestelmän 
ylhäältä alaspäin vaikuttavaa käskyvaltaa täytyi hajauttaa. Tämä tarkoitti sitä, että 
opetusministeriön valtaa suositeltiin vähennettäväksi ja siirrettäväksi piirikuntiin ja 
paikallistasoille. Opetusministeriölle jäisi neuvoa-antava rooli muun muassa 
opetussuunnitelma-, opetusmenetelmä-, oppimateriaali- ja oppikirjakysymyksissä sekä 
koulujen kunnostustyössä ja tilastojen ylläpitämisessä. Piirikunnissa ja paikallistasoilla 
hallintovastuuta kantaisivat yleisillä vaaleilla valittavat komiteat. Esimerkiksi oppikirjat 
ja opettajien kelpoisuusehdot hyväksyttäisiin piirikuntatasolla, ja opetuksen valvonnasta 
ja koti-koulu -yhdistysten perustamisesta vastaisi paikalliset komiteat.77 

Koska raportin kirjoittajien mielestä oppivelvollisuuden pituudesta oli ollut 
epävarmuutta, päädyttiin suosittelemaan, että oppivelvollisuus muodostuisi 
kuusivuotisesta ala-asteesta ja kolmevuotisesta yläasteesta, jotka olisivat kaikille 
pakolliset ja ilmaiset, ja opetus niissä perustuisi tyttöjen ja poikien yhteisopetukseen. 
Tämän jälkeen opinnot voisivat jatkua ylempänä toisen asteen kouluna, joka olisi 
ilmainen, ja jossa kaikki halukkaat voisivat jatkaa opintojaan. Yhteisopetuksesta 
amerikkalaisten mielestä olisi kaksi hyötyä; ensiksikin yhteisopetuksen järjestäminen 
merkitsisi tuntuvia säästöjä, ja toiseksi se saattaisi osaltaan olla vaikuttamassa 
sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen. Näin muodostuisi niin kutsuttu 
yksiraiteinen78 6-3-3 -koulujärjestelmä, jota voisivat täydentää lastentarhat ja 
aikuiskoulutus.79 

                                                                                                                                                
miesvaltainen koulutuslähetystö suosittikin tasa-arvon lisäämistä, ei raportissa kuitenkaan kiistetty 
sukupuolten välisten älyllisiä eroja. Kun lähtökohtana oli älyllisten erojen olemassaolon 
tunnustaminen, jäi tasa-arvon toteuttamisen sisällöksi sen tuottama hyöty. Hyötyä uskottiin 
koituvan sekä japanilaisille itselleen että amerikkalaisille miehityksen päämäärien toteutumisen 
näkökulmasta katsottuna. Raportissa vahvistettiin vanha ryōsai kenbo eli hyvä vaimo, viisas äiti -
periaate, mutta terästettynä siten, että naisten täytyi oivaltaa, että ollakseen ”hyviä” vaimoja heidän 
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Raportissa kiinnitettiin huomio myös koulujen huonoon kuntoon, jonka katsottiin 
aiheutuneen sota-ajasta ja kunnossapidon laiminlyömisestä – tarkemmin määrittelemättä 
tai pohtimatta amerikkalaisten pommituslentojen vaikutusta kiinteistöjen tilaan. Uudet 
koulurakennukset, sitä mukaa kun niitä pystytettiin, suositeltiin varustettaviksi 
uusimmalla tekniikalla eli valaistuksella, lämmityksellä, ilmanvaihdolla ja 
sähköistyksellä.80 

Raportin laatijat olivat tietoisia kielen merkityksestä yhteisölle, mutta ”syvästä 
velvollisuuden tunnosta, ja vain yksin siitä, suosittelemme äärimmäisiä uudistuksia 
japanin kirjoitettuun kieleen”81 kirjattiin koulutuslähetystön raporttiin. Kirjoittajien 
mielestä kieliuudistuskysymys langetti varjonsa käytännöllisesti katsoen koko 
koulutusohjelman ja koulutuksen tavoitteiden ylle. Amerikkalaiskäsityksen mukaan 
kielen rooli oli tärkein oppimisessa ja intellektuaalisessa kasvussa, ja japanin kieli 
muodosti lannistavan esteen oppimiselle. Lähes kaikki asioista perillä olevat henkilöt 
olivat raportin mukaan sitä mieltä, että kanji-merkkien ulkoa opettelu oli kohtuuton 
taakka japanilaisoppilaille. Ala-asteen vuosina suurin osa lasten ajasta kului merkkien 
tunnistamisen ja kirjoittamisen opettelemiseen, ja tämän ajan olisi saattanut oppilas 
käyttää hyödyllisemmin esimerkiksi kielen, matematiikan, luonnontieteiden tai 
yhteiskunnallisten aineiden opiskeluun. Raportin laatijat uskoivat, että ala-asteen käyneen 
oppilaan kielelliset kyvyt eivät olleet riittävät demokraattisen yhteiskunnan kansalaiselle, 
koska sanomalehtien tai aikakauslehtien lukeminen tuotti heille vaikeuksia, ja 
yleissääntönä voitiin pitää, että he eivät ymmärtäneet kirjoja, joissa käsiteltiin 
ajankohtaisia ongelmia. Nämä loputtomat vaikeudet olivat olemassa siitäkin huolimatta, 
että japanilaiskoululaiset olivat henkisesti virkeitä ja huomattavan ahkeria.82 

Raportissa kerrottiin, että kieliuudistus oli ollut jo pitkään huomion kohteena 
Japanissa. Kirjoitetun kielen uudistamiseksi oli esitetty kolme erilaista vaihtoehtoa: kanji-
merkkien määrää oli ehdotettu vähennettäväksi, kanji-merkkien korvaamista kana-
tavumerkeillä tai sekä kanjin että kanan korvaamista romajilla. Raportin kirjoittajien 
näkemyksen mukaan koulutuslähetystö oli valinnan vaikeudesta huolimatta päätynyt 
suosittelemaan kanjin hylkäämistä ja foneettisen kirjoitusjärjestelmän omaksumista, ja 
että lähetystö oli nähnyt romajin paremmaksi vaihtoehdoksi kuin kanan. Japanin 
kansallisen erityisyyden ja eristäytymisen hengen lingvistinen tuki piti murtaa, jotta rauha 
maailmassa säilyisi. Koska romajin myötävaikutuksella tieto ja ajatukset välittyisivät yli 
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kansallisten rajojen, raportti suositteli, että Japanissa valmistauduttaisiin koulujen romaji-
opetukseen.83 

Koulutuslähetystön raportti kokonaisuudessaan oli hieman sekava, mikä saattoi johtua 
kokoamis- ja kirjoitustyön nopeasta aikataulusta, mutta se kaikkinensa oli taidokkaasti ja 
harkiten rakennettu. Jokainen suosituskohta lähti liikkeelle tunnustuksen antamisesta 
japanilaisten omille toimille, kuten esimerkiksi japanilaisopettajia kiiteltiin heidän 
omaksumistaan vapaamielisistä opetusmenetelmäsuuntauksista tai Japanissa jo aiemmin 
käydystä kieliuudistuskeskustelusta, ja vasta tämän jälkeen esitettiin ehdotuksia 
uudistusten pitemmälle viemisestä. Raporttia ei ensisijaisesti ollut kirjoitettu ylipäällikön 
tai CI&E:n virkailijoiden näkemyksiin vaikuttamiseen, vaan viesti oli suoraan suunnattu 
japanilaisille opettajille, kouluhallinnon viranomaisille ja poliittisille vaikuttajille. 
Raportilla haluttiin selvästi herätellä keskustelua japanilaisten keskuuteen lausumalla 
heidän yleiseen tietoonsa vielä toteutumatta olleet amerikkalaisten tavoitteet – ei 
määräysten vaan suositusten muodossa. Yhdysvalloissa sodanaikaisen suunnittelun 
huolena oli ollut miten yhteistyöhaluiset tahot löydettäisiin koulumaailmasta miehityksen 
alettua. Raportilla ja sen synnyttämällä keskustelulla haluttiin tavoittaa ne 
koulumaailmassa vaikuttaneet elementit, jotka olivat tukahdutettuina sotaa edeltäneinä 
aikoina ja sotavuosina, ja jotka nyt voisivat nousta puolustamaan amerikkalaisten 
esittämiä ajatuksia. Luonnollisesti raportilla haluttiin tehdä myönteinen vaikutus myös 
niihin koulumaailman edustajiin, jotka olivat suhtautuneet miehittäjiin ja heidän 
näkemyksiinsä kielteisesti tai epäilevästi. Tavoitteena oli luoda keskusteluyhteys 
japanilaisten välille, ja tämän jälkeen ryhtyä uudenlaisella otteella niin sanottuun 
yhteistyöhön japanilaisosapuolen kanssa amerikkalaisvaatimusten läpiviemiseksi, kuten 
viimeisen sotakesän aikana oli uudistuspolitiikan onnistumiseksi kaavailtu. 
Uudistusvaatimusten läpivieminen uskottiin helpommaksi, kun Japanissa olisi käyty 
niistä alustava keskustelu, ja jonkinlainen tuki reformien tarpeelle sekä ajatukselle 
eräiden koulutuksen japanilaispiirteiden korvaamisesta amerikkalaisten haluamilla 
elementeillä olisi saavutettu. 

Koulutuslähetystön suositusten kärki kohdistui yksinkertaisen, yksiraiteisen 
koulujärjestelmän luomisen vaatimukseen ja opetusministeriön vallan kaventamiseen 
sekä kieliuudistuksen läpiviemiseen. Opetuksen sisältö, opetusmenetelmät ja esimerkiksi 
oppikirjat todettiin tarpeellisiksi uudistuskohteiksi, mutta ne jäivät toissijaisiksi, koska 
niiden uudistaminen oli jo pitkällä käynnissä maaliskuussa 1946 vuoden 1945 aikana 
annettujen ylipäällikön direktiivien sekä CI&E:n ja opetusministeriön kontaktien 
perusteella. Vaatimuksilla opettajien taloudellisen aseman parantamisesta haluttiin 
kiinnittää japanilaisen yhteiskunnan huomio opettajan ammatin tärkeyteen, mutta 
suosituksilla ensisijaisesti tavoiteltiin opettajien kannatusta uudistushankkeille – olihan 
opettajia perinteisesti arvostettu Japanissa tekemänsä kasvatustyön takia, vaikka arvostus 
ei ollut näkynyt ansiotasossa. 

Raportti piti oman määritelmänsä mukaan suosituksia tarpeellisina vääränlaisen 
opetuksen keskeyttämiseksi ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseksi. 
Äärinationalistisen ja militaristisen indoktrinaation lakkauttamisvaatimus oli ollut 
vahvasti esillä sodanaikaisessa suunnittelutyössä ja se oli ollut myös ylipäällikön 
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saamissa miehitystehtävädirektiiveissä ensisijaisena koulujärjestelmään kohdistuvana 
miehitystehtävänä. Vaatimus koulutuksellisesta tasa-arvosta tytöille oli noussut 
amerikkalaisten tavoitteeksi viimeisen sotakesän aikana japanilaisten naisten tuen 
saamiseksi koulu-uudistusvaatimuksille. Oliko varmasti koulutuslähetystön kirjallisen 
tuotoksen ensisijainen tarkoitus toimia ohjelmana, jolla lakkautettaisiin vääränlainen 
opetus, ja joka olisi lähtölaukaus tasa-arvolle? 

Robert King Hall kirjoitti pian miehitysjoukoista kotiin palattuaan, että vaikka 
koulutuslähetystön raporttia ei hyväksyttykään miehityksen viralliseksi politiikaksi, oli 
sen vaikutus japanilaiseen koulutusajatteluun tavallaan suurempi kuin virallisten 
direktiivien. Se oli syntynyt parhaimpien saatavilla olleiden japanilaisten 
kasvatustieteilijöiden avustuksella, ja sitä seurattiin tarkoituksellisesti toimeenpantavien 
uudistusten valmistelussa.84 Trainor puolestaan ylisti muistelmissaan koulutuslähetystöä 
siitä, miten se oli onnistunut lyhyessä ajassa vastaamaan japanilaisen koulutuksen 
tarpeisiin dokumentilla, johon oli koottu japanilaisten kanssa yhteistyössä 
koulutuslähetystön jäsenten hyvinä pitämiä asioita, joihin lähetystö oli saanut runsaasti 
neuvoja. Trainorin käsityksen mukaan raportti käsitteli japanilaisten kasvatustieteilijöiden 
mielestä keskeisiä asioita, ja suositukset sopivat erittäin hyvin Japanin tilanteeseen 
lukuun ottamatta kielen romanisointisuositusta.85 Sekä Hall että Trainor olisivat voineet 
valottaa koulutuslähetystön suositusraportin syntyprosessia avaramminkin, mutta he eivät 
sitä valitettavasti tehneet. Keskeisimpänä raporttiin liittyvänä seikkana he pitivät niitä 
suosituksia, joissa ilmaistiin uudistuspolitiikan työohjelma. 

Heti miehitystä seuranneiden vuosikymmenten aikana Yhdysvalloissa tehdyissä 
väitöskirjoissa ei pääsääntöisesti kyseenalaistettu millään tavalla koulutuslähetystön 
suositusten tärkeyttä, merkitystä tai syntyprosessia. ANDERSON on esittänyt, että 
ensimmäinen askel kohti uutta lainsäädäntöä oli ollut koulutuslähetystön suositusraportti, 
jota CI&E:n henkilökunta oli tutkinut japanilaisten kanssa. Tämän jälkeen 
suositusraportista tuli uudistussuunnitelma.86 KERINGER korosti, että amerikkalaisten ja 
japanilaisten viranomaisten toteuttamat uudistukset tapahtuivat negatiivisen vaiheen 
jälkeen koulutuslähetystön suositusten perustalta. Hän painotti, että miehityksen 
päämäärät olivat yleisesti hyväksyttyjä japanilaisten keskuudessa, ja koulu-uudistusta 
toteutettiin yhteistyössä.87 CHAPMANIN näkemyksen mukaan japanilaiset olivat 
onnistuneet valitsemaan ennen Pearl Harborin hyökkäystä vihollisensa oikein, sillä 
amerikkalaiset olivat japanilaisten ystäviä. Koska japanilaiset olivat jäljittelijöitä ja heiltä 
oli puuttunut luovuus, täytyi amerikkalaisten puuttua heidän koulutusfilosofiansa 
perusvikoihin. Tämä oli tapahtunut amerikkalaisten ja japanilaisten kasvatustieteilijöiden 
yhteistyöllä.88 BLUMHAGEN näki, että koulutuslähetystö kirjoitti suositusraporttinsa 
erittäin kyvykkäästi yhteisymmärryksessä japanilaisosapuolen kanssa, ja uudistuksia 
toteutettiin pääsääntöisesti näiden suositusten pohjalta.89 BENOITIN mukaan CI&E:n 
koulutusosasto ja Japanin hallitus toteuttivat uudistuspolitiikkaa maaliskuun 1946 jälkeen 
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nimenomaan koulutuslähetystön suositusten perusteella.90 AOKIN käsitys oli, että 
uudistukset pantiin toimeen koulutuslähetystön ja päämajan toimesta.91 
Koulujärjestelmän uudistamisen tutkimuksen lähtökohdat olivat yksioikoiset vielä 1960-
luvullakin. MIWAN mielestä koulutuslähetystö muotoili koulu-uudistuspolitiikan92, ja 
MURATA julisti, että koulutuslähetystön suositukset olivat uudistustoimenpiteiden 
pohjana, ja suositusraportti sai sekä päämajan että Japanilaisen koulutusuudistuskomitean 
kannatuksen sataprosenttisesti93. BALTZ antoi ensimmäisenä huomiota myös CI&E:n 
koulutusosaston henkilökunnalle koulu-uudistuspolitiikan muotoilijoina ja vaikuttajina.94 

NISHIN mielestä amerikkalainen koulutuslähetystö oli syvästi vihamielinen 
japanilaisten kulttuuria kohtaan, mutta hän ei uskonut, että lähetystö olisi toiminut toisin, 
vaikka se olisikin ymmärtänyt kulttuurin ja koulutusjärjestelmän yhteyden. Lähetystön 
jäsenet edustivat ylemmyyden tunnetta, eivätkä heidän suosituksensa osoittaneet heidän 
akateemisia ansioitaan puhumattakaan terveestä maalaisjärjestä. Lisäksi NISHI on 
huomauttanut, että aikanaan lähetystön jäsenet eivät suhtautuneet aikaansaannoksiinsa 
epäillen; pahimpana osoituksena tästä hän piti suositusta japanilaisen 
kirjoitusjärjestelmän hylkäämisestä ja amerikkalaisten aakkosten käyttöönotosta. 
Lähetystön silmiinpistävin saavutus oli tarjota intellektuaalinen vahvistus ylipäällikön 
meneillään olevalle politiikalle.95 THAKUR on päässyt väitöskirjassaan yksinkertaiseen 
ja epätäsmälliseen tulkintaan, että koulutuslähetystön raportti oli sopusoinnussa 
opetusministeriön, Japanilaisen koulutuskomitean ja CI&E:n koulutusosaston 
upseereiden näkemysten kanssa paitsi kieliuudistuskysymyksen ja kouluhallinnon 
hajauttamissuosituksen osalta.96 TSUCHIMOCHI on korostanut koulutuslähetystön ja 
Japanilaisen koulutuskomitean yhteistyötä vierailun aikana sekä raportin laatimisessa, ja 
lähetystön työskentelyn pontimena oli halu rohkaista japanilaisten oma-aloitteisuutta 
koulujärjestelmän uudistamisessa. Hän on halunnut painottaa, että Japanissa vaikutti 
aktiivisesti koulu-uudistusta vaativa liike jo ennen koulutuslähetystön tuloa maahan, ja 
samanaikaisesti Yhdysvalloissa uskottiin, että Japanissa oli jo ennen sotaa vaikuttanut 
demokraattisia pyrkimyksiä. TSUCHIMOCHI on vedonnut vuonna 1983 tekemäänsä 
Gordon Bowlesin haastatteluun, jossa tämä oli sanonut, että noin 60 % raportin sisällöstä 
oli peräisin Japanilaiselta koulutuskomitealta.97 Toisaalta TSUCHIMOCHI ei ole 
huomioinut aiempia tutkimuksia, joissa on kyseenalaistettu tai ainakin nähty 
amerikkalaisten ja japanilaisten väliset kontaktit hyvin valikoituina. TSUCHIMOCHIN 
tutkimustuloksilla ja näkemyksillä on ollut vahva painoarvo; Eiji TAKAMAE on 
toistanut TSUCHIMOCHIN tutkimustulokset miehityshallinnon perusteokseksi 
kirjoittamassaan kirjassa98. 
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Benjamin DUKEN mukaan Japanin opettajien ammattijärjestöt olivat odottaneet 
innokkaasti koulutuslähetystöä ja yhteisiä tapaamisia, mutta tilaisuuksia yhteydenpitoon 
ei ollut järjestetty99. WRAYN mielestä koulutuslähetystö yritti tuoda Japaniin uusimpia 
muotioikkuja Yhdysvalloista, ikään kuin niillä olisi ollut vankka kannatus lähtömaassaan 
samalla kun japanilaisten keskuudessa ilmeni selvää halukkuutta koulujärjestelmänsä 
uudistamiseen100. Hänen näkemyksensä mukaan japanilaisille ei ollut selvää, mitä 
amerikkalaiset tahtoivat heidän koulujärjestelmänsä suhteen, ennen kuin suositukset 
olivat luettavissa koulutuslähetystön raportista. Amerikkalaiset olivat valmiita auttamaan; 
heillä oli WRAYN käsityksen mukaan enemmän hyvää tarkoitusta kuin viisautta ja 
näkökulmaa, sillä he olivat liiaksi sidoksissa kulttuuriinsa.101 

BEAUCHAMPIN 1980-luvun alussa esittämän käsityksen mukaan homogeenisista 
koulutusalan asiantuntijoista kootun koulutuslähetystön raportissa ei ollut yllätyksiä, vaan 
se heijasteli vallitsevan amerikkalaisen koulumaailman näkemyksiä ja teoreettisia 
ideaaleja paremminkin kuin tuonaikaisia amerikkalaiskäytäntöjä. Koulutuslähetystön 
jäsenet eivät tunteneet japanilaista kulttuuria tai koulutusta, heillä oli vain vähän 
kokemuksia koulutuksesta Yhdysvaltojen ulkopuolelta, Japanissa vietetty aika oli lyhyt ja 
kaiken lisäksi he olivat CI&E:n henkilökunnan kiinteän vaikutusyrityksen kohteina. 
Hänen mielestään sekä koulutuslähetystö että sen raportti olivat sellaisen oletuksen 
tuotteita, että tuolloin oli olemassa erityislaatuinen mahdollisuus pienentää välimatkaa 
teorian ja käytännön väliltä. Raportista tuli suunnitelma CI&E:lle, ja se oli 
amerikkalaisten kasvatustieteilijöiden näkemysten legitimaatio. Suositukset olisivat olleet 
samanlaiset, vaikka se olisi kirjoitettu New Yorkissa, Chicagossa tai San Franciscossa.102 
BEAUCHAMPIN 1990-luvun loppupuolella esittämän käsityksen mukaan raportti edusti 
sävyltään ja suosituksiltaan amerikkalaisten käsitystä demokratiakasvatuksesta, ja 
asiakirjan kirjoittaminen New Yorkissa, Chicagossa tai San Franciscossa olisi ollut 
vaivattomampaa ja edullisempaa. Hänen tulkintansa oli, että koulutuslähetystöä tarvittiin 
tarjoamaan apua uudistuksiin ja legitimoimaan amerikkalaisten reformisuunnitelmat.103  

Viidentoista vuoden kuluessa BEAUCHAMPIN näkemykset eivät olleet muuttuneet 
ratkaisevasti, mutta selvästi hänen näköalojaan on avartanut tutustuminen joihinkin 
sodanaikaisiin dokumentteihin104. Hän on verrannut eräitä sodanaikaisia dokumentteja 
koulutuslähetystön raporttiin löytäen niistä yhtäläisyyksiä, mutta samalla hän on jättänyt 
huomioimatta CI&E:n tekemän uudistustyön ennen koulutuslähetystön saapumista. On 
muistettava, että koulutuslähetystö ei suinkaan saapunut Japaniin antamaan suosituksia 
koulujärjestelmän uudistamiseksi suoraan sodanjälkeiseen tilanteeseen, vaan japanilaiset 
olivat itse aluksi omatoimisesti ja sittemmin amerikkalaisohjauksessa muuttaneet 
koulujärjestelmänsä piirteitä. Lopullisesti koulujärjestelmä oli kohdannut perusteelliset 
muutokset ylipäällikön direktiivien ja CI&E:n henkilökunnan antamien määräysten 
ansiosta. Mitä tulee väitteeseen koulutuslähetystön raportin edustamasta yleisestä 
amerikkalaisesta demokratiakasvatuksesta, voidaan sanoa, että se pitää vain osaksi 
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paikkaansa. Esimerkiksi suositus yhteisopetuksesta ei kuulunut yleisesti tunnustettuihin 
amerikkalaisiin kulttuuripiirteisiin. 

Koulutuslähetystön raportin tarkoitus ei tämän tutkimuksen valossa ollut vääränlaisen 
opetuksen lakkauttaminen, eikä sen ensisijainen tarkoitus ollut myöskään olla 
lähtölaukaus tasa-arvon toteuttamiselle, vaan sen päämääränä oli mahdollistaa 
siirtyminen miehityksen ensimmäisestä vaiheesta, tiukasta aseistariisunnasta toiseen 
vaiheeseen, jossa amerikkalaiset voisivat seurata ja valvoa japanilaisen yhteiskunnan 
demokratisoitumista ja rauhanomaistumista. Tätä siirtymistä varten ja koulu-uudistuksen 
päämäärien saattamiseksi pysyviksi amerikkalaiset tarvitsivat japanilaisten 
myötämielisyyttä uudistuspolitiikalle, mitä varten yritettiin synnyttää uudenlaista ja 
laajapohjaista yhteistyön henkeä koulutuslähetystön suositusraportin avulla. Yhteistyö 
amerikkalaisten näkökulmasta oli sitä, että japanilaiset toteuttivat koulujärjestelmän 
uudistamista amerikkalaisten haluamalla tavalla. Ainoana uutena asiana, joka ei ollut 
saanut suoraa Yhdysvaltojen poliittisen johdon hyväksyntää sodan aikana, raportissa 
esitettiin suositus kieliuudistuksen toteuttamisesta. Myöskään tyttöjen ja poikien 
yhteisopetusta ei ollut aiemmissa yhteyksissä vaadittu toteutettavaksi, vaikka Japanin 
koulujärjestelmään kohdistuneissa tiedustelulähteissä pian Pearl Harborin tapahtumien 
jälkeen muotoutuneen näkemyksen mukaan sukupuolten väliset koulutusmahdollisuudet 
erosivat rajusti toisistaan. Ajatus oppivelvollisuuden laajentamisesta ja yksiraiteisen 
koulujärjestelmän luomisesta sai koulutuslähetystön raportissa 6-3 -muodon. 

Tutkijoiden käsitykset siitä, missä määrin raportin avulla Yhdysvalloista yritettiin 
vasten japanilaisten tahtoa tuoda amerikkalaisia koulujärjestelmän elementtejä, 
vaihtelevat suuresti. Koska NISHI on katsonut, että amerikkalaiset toimivat valloittajan 
elkein Japanissa, hän on lukenut myös raporttia japanilaiselle koulujärjestelmälle 
vihamielisenä. TSUCHIMOCHI puolestaan on halunnut nähdä japanilaiset toimijoina 
myös miehitysaikana, ja hän on tulkinnut raporttia ikään kuin se olisi pitkälle 
japanilaisten toiminnan tulosta. Bowlesin lausunto suositusajatusten tulemisesta 
japanilaisilta, johon TSUCHIMOCHI on tukeutunut, saattoi tarkoittaa sitä, että raportissa 
esille nostetut asiat olivat jotenkin olleet esillä amerikkalaisten ja japanilaisten 
tapaamisissa. Varmasti Japanissa oli miehityskaudella henkilöitä, jotka suhtautuivat 
myötämielisesti amerikkalaisten uudistuspolitiikkaan, ja jotka olivat valmiita tukemaan 
toimillaan sitä. Voidaan paremminkin epäillä, että Japanilaisten koulutuskomitean 
jäseneksi ei olisi edes päässyt miehitystoimenpiteisiin kylmäkiskoisesti suhtautuvia 
henkilöitä, koska CI&E oli osallistunut sen jäsenten valintaan. 

NISHIN tämän tutkimuksen valossa tärkein ajatus, eli näkemys koulutuslähetystöstä 
ylipäällikön politiikan vahvistajana, jäi hänellä tarkemmin analysoimatta, mikä 
otaksuttavasti johtui siitä, että hän ei tuntenut riittävästi miehitystä edeltänyttä koulu-
uudistukseen liittyvää suunnittelutyötä. Koulutuslähetystön raportti sitä edeltäneen 
suunnittelutyön valossa tarkasteltuna näyttää tilaustuotteelta, jonka tarkoituksena oli 
varmistaa sodanaikana valmistellun ja jo toimeenpanossa olleen koulu-uudistustyön 
läpiviemisen onnistuminen. Asiantuntijavierailun ja suosituskirjoitelman avulla haluttiin 
saada japanilaisten tuki niin sanotulle yhteistyölle ja mahdollistaa myös koulu-
uudistuksen osalta siirtyminen miehityksen toiseen vaiheeseen. 

BEAUCHAMP oli päätynyt epätarkkaan johtopäätöksen, että koulutuslähetystöä 
tarvittiin legitimoimaan koulu-uudistussuunnitelmat. Japanilaisen yhteiskunnan 
riisuminen sotilasvallasta ja sen koulujärjestelmän demilitarisoiminen eivät enää 
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edellyttäneet lailliseksi tai päteväksi tekemistä, koska Yhdysvallat oli jo voittanut sodan 
ja kukistanut vastarinnan. Se oli jo legitiimiä, sekä amerikkalaisten että japanilaisten 
silmissä, lukuun ottamatta kirjoitusuudistussuositusta, koska uudistuspolitiikka perustui 
Yhdysvaltojen poliittisen johdon direktiiveille, mutta reformeille täytyi löytää 
jonkinlaiseen vapaaehtoisuuden tunteeseen perustuva tuki japanilaisten keskuudesta. 
WRAYN teemana kautta linjan on ollut osoitella amerikkalaisia sidoksistaan 
amerikkalaiseen kulttuuriin. Sidoksen olemassaolo on ehdottomasti totta, mutta sitä ei 
voitane pitää yksioikoisen tuomittavana tai epäymmärrettävänä tilanteessa, jossa 
suurvalta on kukistanut toisen, ja sotasyyllisen osapuolen yhteiskunnallisia instituutioita 
aletaan uudistaa, jotta sen aiheuttama uhka voitaisiin poistaa. Koska varhaisempi 
tutkimus ei ole pystynyt selittämään amerikkalaisen koulutuslähetystön todellista roolia 
aukottomasti, on lähetystöä ja sen tekemiä suosituksia tärkeää ja antoisaa tarkastella 
koulujärjestelmän uudistamisen osalta nimenomaan sodanjälkeisen sotilasoperaation 
kulminoitumana. Japani kukistettiin ja riisuttiin aseista, mutta jotta japanilaisten 
uudelleenkasvattaminen onnistuisi tuloksekkaasti, amerikkalaiset suunnitelmiensa 
mukaisesti tavoittelivat siirtymistä miehityksen toiseen vaiheeseen, jossa amerikkalaisten 
tehtävänä oli valvoa japanilaisten yhteiskunnan demokratisoitumista. Vaikka sota 
ratkaistiin asevoimin, sosiaalistavan instituution muuttamiseen tähtäävissä toimissa 
jouduttiin turvautumaan ei-sotilaallisiin keinoihin – jotka vääjäämättä olivat 
kulttuurisidonnaisia. 

Miksi sitten koulutuslähetystön suositukset olivat juuri sellaisia kuin ne olivat? 
Suositukset, joita raportti esitti, olivat olleet pääosin esillä jo sodan aikana, jolloin 
vihollisen koulujärjestelmä oli suunniteltu riisuttavaksi sisällöiltään militaristisista ja 
äärinationalistisista vaikutteista. Japanin koulujärjestelmä oli todettu valikoivaksi ja 
eriyttäväksi, ja opettajakunta oli nimetty ei-toivottujen yhteiskunnallisten rakenteiden 
tukipuuksi. Opetussuunnitelmista ja niiden mukaan opetettavista oppiaineista, 
oppimateriaaleista sekä opetusmenetelmistä oli löydetty amerikkalaisen 
demokratiakäsityksen vastaisia ei-toivottuja piirteitä. Moniraiteinen koulujärjestelmä oli 
todettu valikoivaksi, ja sillä oli tuettu yhteiskunnan jäsenten tasa-arvoa vääristäneitä 
struktuureita. Opetusministeriöön keskitetty valta oli tuolloin nähty sekä miehityksen 
läpiviemisen välineeksi miehityshallinnolle että hajauttamisen kohteeksi. Myös 
kirjoitusuudistusajatus oli ollut esillä sodan aikana, mutta ainakaan tuolloin ei oltu 
näkyvästi tunnustauduttu sen kannattajiksi. Sodan aikana suurta huolta oli Yhdysvalloissa 
tunnettu siitä, mistä ja miten löydettäisiin amerikkalaisten miehitystoimiin 
myötämielisesti suhtautuvia japanilaisia, ja miten uudistuspolitiikan vastustus saataisiin 
minimoiduksi. Avainsana japanilaisten käsittelyyn ja toivottuun lopputulokseen 
pääsemiseen oli yhteistyö. Useaan otteeseen oli todettu, että mikäli japanilaisten tuki 
saataisiin uudistuksille, tulisi reformeista pysyvämpiä. 

BEAUCHAMP on ollut oikeassa sanoessaan, että raportti olisi voitu kirjoittaa missä 
tahansa kaupungissa Yhdysvalloissa. Se olisi voitu kirjoittaa myös vaikka Guamin 
saarella. Se kuitenkin, ilmeisesti, kirjoitettiin Tokiossa, mutta tärkeintä oli, että se 
valmistui siviiliasiantuntijoista kootun koulutuslähetystön vierailun päätteeksi. 
Koulutuslähetystön näkemyksiin Japanin koulujärjestelmästä voidaan katsoa 
vaikuttaneen lähetystön jäsenten saamat vaikutteet jo ennen lähtöä Yhdysvalloissa, 
matkan aikana Havaijilla sekä Tokiossa eritoten CI&E:n henkilökunnan valmennuksessa. 
Lähetystön jäsenet vaikuttivat myös toinen toistensa näkemyksiin yhteisissä 
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kokoontumisissaan, jotka käynnistyivät Guamin saarella. Osa koulutuslähetystön 
jäsenistä oli saanut luettavakseen sodanaikaisia Japanin koulujärjestelmän uudistamista 
koskevia SWNCC:n suunnitelmia, ja ainakin Stoddard oli tutustunut kattavamminkin 
salaisiksi luokiteltuun asiakirjamateriaaliin. Nämä dokumentit selväsanaisesti teroittivat 
hanketta militarismin ja äärinationalismin kitkemisestä koulujärjestelmästä. Stoddardin 
tekemistä muistiinpanoista käy ilmi, että Gordon Bowlesin esittämien näkemysten 
vaikutus Japanin taloudesta, politiikasta, koulutuksesta ja antropologisista seikoista oli 
huomattava105. Havaijilla koulutuslähetystön jäsenet olivat saaneet konkreettisia ohjeita, 
muun muassa neuvon keisarillisen koulutusreskriptin kumoamisesta, mutta heitä oli myös 
varoiteltu liiallisesta amerikkalaisajatusten kylvämisestä ja esimerkiksi yhteisopetuksen 
vaatimisen mukanaan tuomasta vastustuksesta. 

CI&E:n upseereiden pitämissä luennoissa oli ollut esillä samoja teemoja kuin 
Education in Japan -kirjassa. Hall johdatteli ensimmäisessä luennossaan 
koulutuslähetystön työhön perehtymistä asettelemalla kysymyksiä, kuten esimerkiksi 
miten koulujärjestelmän tehokkuutta voitaisiin lisätä, kuinka yhdentyyppisestä koulusta 
siirtyminen toisentyyppiseen onnistuisi ilman oppilaskatoa, millä keinoin 
lukutaidottomuutta pystyttäisiin vähentämään, mitä vaaroja aiheutui vahvasti keskitetystä 
opetusministeriön vallasta, tai kuinka voitaisiin luoda tehokkaampi tapa julkaista 
oppikirjoja. Hän peräänkuulutti koulutuslähetystöä arvioimaan vallitsevaa 
koulujärjestelmää ja tarkastelemaan vaihtoehtoisten järjestelmien piirteitä. Hall toi 
suoraan esille näkemyksensä, että eräät koulujärjestelmän muinaisaikaiset menetelmät 
pysyisivät vääjäämättä sellaisina niin kauan kun tuolloinen kielijärjestelmä olisi 
käytössä.106 Toisessa luennossaan Hall kuvaili opetusministeriön kontrollin ulottuvuuksia 
ajattelun valvonnasta oppikirjamonopoliin ja menetelmiin, joilla varmistettiin, että lasten 
kouluateriassa punainen luumu oli varmasti keskellä valkoista riisiannosta 
muodostamassa Japanin lipun107. Gibson esitteli koulutasojen verkoston erittäin 
monimutkaisena rakennelmana, jossa oli runsaasti porsaanreikiä ja yllykkeitä lain 
määräämän vähimmäiskoulutuksen määrän alittamiseen. Japanin oppivelvollisuuskoulu 
oli lain mukaan kaksitasoinen 6-2 -järjestelmä. Hän kertoi opettajien palkan, joka oli 
käsittämättömän pieni, riippuvan koulun rehtorin päätöksestä, ja vaikka koulut 
periaatteessa olivat ilmaisia, kerättiin kaikesta huolimatta joissakin tapauksissa 
lukukausimaksuja. Gibson höysti luentoaan kuvauksella tyypillisestä koulusta, jossa 
kaikki tapahtui säännönmukaisesti ennalta sovitun aikataulun mukaisesti, mutta jossa 
pienten oppilaiden tärkein henkilökohtainen toimi ulkoaopiskelemisen ohella oli 
lämpimänä pysyminen.108 MacBriden viesti oli, että poikien keskikoulu muodosti 
pullonkaulan jatko-opintokelpoisuudessa, ja kuinka näidenkään koulujen opettajien 
palkat eivät vastanneet kohonneita elinkustannuksia. Se, jatkoiko poikalapsi alakoulun 
                                                           
105 Notes on the Meetings (Washington). Noted dictated by GDS to Miss Smerling 2/23/46. 
Tuesday 2/19, s. 1, 23.2.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-J-59. 
106 Lecture: Committee III, Administrative Reorganization of the Educational System of Japan – 
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jälkeen keskikoulussa, riippui vanhempien maksukyvystä ja koululaisen selviytymisestä 
pääsykokeista.109 Donovan puolestaan painotti koulutuslähetystön jäsenille, että 77 % 
japanilaistytöistä lopetti koulunkäyntinsä oppivelvollisuuden suoritettuaan, ja tytöille 
tarkoitetuissa jatko-opintoja tarjoavissa oppilaitoksissa opilliset vaatimukset olivat 
vaatimattomammat kuin poikien kouluissa, ja opiskelu tapahtui pelkästään tytöille 
tehdyistä oppikirjoista.110 

Hallin alustus japanin kielen kirjoitusuudistuksen puolesta oli valmisteltu huolellisesti 
tekemään vaikutus kuulijoihin. Esitys oli rakennettu vakuuttavaksi, ja kiistattomasti hän 
sai suuren osan koulutuslähetystön jäsenistä varmoiksi japanin kielen vaikeudesta, vaikka 
Hall varoittelikin, että hänen sanojaan ei saanut tulkita kieliuudistuksen 
rohkaisemiseksi.111 Hall oli jo sodan aikana valinnut kannakseen japanin kirjoitetun 
kielen yksinkertaistamisen puolesta puhumisen. Jo tuolloin Hallin ajatukset olivat 
herättäneet kiinnostusta, mutta hänen henkilökohtaista innokkuuttaan missioonsa haluttiin 
hillitä. Hallin maaliskuun alussa valmistunut muun muassa koulutuslähetystön 
perehdyttämiseen kirjoitettu tutkielmaluonnos japanin kielen uudistamisen tarpeesta oli 
mennyt suorasanaisuudessaan pidemmälle kuin CI&E:n johtajan sietokyky venyi. Hallin 
tutkielmassaan esittämän näkemyksen mukaan valtaosa japanilaisista oli käytännöllisesti 
katsoen kykenemättömiä lukemaan muuta kuin yksinkertaista tekstiä. Tämän takia 
enemmistö japanilaisista jäi ylipäällikön kirjoitetun informaation ja propagandan 
tavoittamattomiin, mikä Hallin mukaan tarkoitti sitä, että japanin kirjoitusjärjestelmä oli 
epätyydyttävä ylipäällikön näkökulmasta katsottuna. Lisäperusteluissaan Hall viittasi 
muun muassa tarkemmin nimeämättömään salaiseksi luokiteltuun tiedusteluraporttiin, ja 
osa hänen esittämistä käsitystensä taustoista jää selvittämättä, koska tutkielman sivua 12 
ei löydy. Tutkielmassa Hall yhdisti vaikean kielen oppivelvollisuuden keston lyhyyteen, 
ja hän toi esille, että yhdessä sekä koulutuksen demokratisoiminen että edustuksellisen 
demokratian luominen oli mahdottomuus, mikäli kielijärjestelmää ei muutettaisi, ja osa 
kansalaisista syrjäytyisi puutteellisen lukutaitonsa takia. Tutkielmaan sisältyi 
yksityiskohtainen luonnos viisivuotissuunnitelmaksi foneettiseen kirjoitusjärjestelmään 
siirtymisestä.112 

Nugentin saatua käsiinsä Hallin tutkielman hän kielsi alaistaan esittämästä 
näkemyksiään koulutuslähetystön jäsenille kyseisessä muodossa. Nugentin mukaan 
koulutuslähetystöä piti perehdyttää japanin kirjoitetun kielen ongelmatiikkaan 
akateemisen esityksen mittapuiden mukaan määrittelemällä kysymys ja antamalla 
                                                           
109 Boys Middle Schools. Speech given to American Education Mission by Lt. P. M. Macbride, 
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lähetystön jäsenten vetää itse johtopäätökset, eikä omia ratkaisuehdotuksia saanut tuoda 
esille. Lisäksi Hallia kiellettiin vetoamasta ylipäällikön tai päämajan valtuutukseen 
kieliuudistuskysymyksen esittelyn yhteydessä.113 Nugent kielsi tutkielman julkaisemisen 
alkuperäisessä muodossa sen käsittelemän ongelman syvien koulutuksellisten ja 
diplomaattisten seuraamusten takia. Nugent korosti, että kukaan amerikkalaisupseeri ei 
saanut puhua ylipäällikön tai Japanin kansan nimissä, mutta hän ei missään nimessä 
vaatinut kieliuudistuskysymyksen käsittelyn hautaamista. Hänen mielestään Hallin 
kirjoitelmassa oli runsaasti arvokasta aineistoa kirjoitusuudistusvaatimuksen oikeutuksen 
puolesta, mutta sen informaatio oli tieteellisesti riittämätön.114 On syytä panna merkille, 
että Nugent ei syyttänyt Hallia väärässä olemisesta, vaan häntä nuhdeltiin virheellisestä 
lähestymisestä ja muotoseikoista. Myöskään Hallia ei haluttu kokonaan vaientaa. 
Koulutuslähetystön jäsenet tulivat amerikkalaisesta akateemisesta maailmasta, ja sille 
kuului tuoda julki asiat akateemisen maailman esitystapaan kuuluvalla tavalla eikä 
esimerkiksi siten, miten sotilaskoneisto oli tehnyt sodan aikana mielipiteitä 
muokatessaan. Nugent odotti, että koulutuslähetystölle tarjottaisiin faktoja, joista se voisi 
niin kutsutusti omatoimisesti vetää johtopäätökset kieliuudistuksen tarpeellisuuden 
puolesta. 

Education in Japan -kirjassa japanin kieli oli saanut osakseen suppean mutta 
selväsisältöisen käsittelyn, eli koska kieli oli vaikeaa, kului koululaisten ajasta yli puolet 
sen lukemisen ja kirjoittamisen opettelemiseen. Yhteenvetona koulutuslähetystön 
perehdyttämiseksi esitetyistä näkemyksistä voidaan sanoa, että CI&E:n upseereiden 
esitelmien sisällön painopiste oli ollut Japanin monimutkaisen kielen, vaikean ja 
erottelevan koulutasojen verkoston sekä opetusministeriön suuren vallan esittelyssä, 
kuten myöskin Education in Japan -kirjassa, ja näihin teemoihin kohdistui 
koulutuslähetystön raportin suositusten kärki. Tosin sanoen suositukset odotetusti 
koskivat niitä asioita, joita oli pidetty esillä koulutuslähetystölle annetussa 
informaatiossa. Tiedottamisessa puolestaan korostettiin niitä asioita, joihin miehityksen 
koulu-uudistus ei ollut vielä ulottanut muutostoimiaan. Sodanaikaisen suunnittelun 
yhteydessä ei suoraan ollut vaadittu moniraiteisen koulujärjestelmän yksinkertaistamista 
kaikkia lapsia ja nuoria koskevaksi samanlaiseksi koulutieksi, eikä oppivelvollisuuden 
pidentäminen 9-vuotiseksi tai yhteisopetuksen vaatiminen ollut tullut esille, mutta nämä 
kysymykset oli nostettu koulutuslähetystön pohdittaviksi. Yhteisopetusvaatimuksen 
taustalla ei välttämättä ollut koulutuslähetystön jalo käsitys tyttöjen ja nuorten naisten 
samanlaisesta intellektuaalisesta suorituskyvystä miespuolisten henkilöiden kanssa. 
Naisille piti korostaa, että tullakseen hyviksi vaimoiksi ja viisaiksi äideiksi heidän piti 
olla hyviä ja viisaita. Samassa luokassa opetettujen poikien ja tyttöjen älylliset erot olivat 
koulutuslähetystön mielestä lähes olemattomat, ja oppivelvollisuuden jälkeisen 
yhteisopetuksen perusteluksi nähtiin ensikädessä sen edullisuus rahassa mitattuna.115 

Mutta mikä oli todellisuudessa näiden koululähetystön jäsenille tarjottujen 
vaikutteiden painoarvo? TSUCHIMOCHI on halunnut korostaa, että esimerkiksi 
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Education in Japan -kirja oli kirjoitettu informaation hakuteokseksi koulutuslähetystön 
jäsenille, eikä sillä siten olisi pyritty vaikuttamaan, mutta koulutuslähetystö halusi kuulla 
ja ottaa huomioon japanilaisten mielipiteitä, kuten esimerkiksi yksiraiteisen järjestelmän 
ja oppivelvollisuuden laajentamisen osalta116. Mutta yleisluonteisellakin esityksellä 
voidaan tavoitella haluttuja päämääriä. Vaikka koulutuslähetystö jakautuikin sisäpiiriin ja 
rivijäseniin, olivat kaikki teemat esillä yhteisissä tilaisuuksissa, ja näiden virikkeiden 
voidaan siten nähdä vaikuttaneen suositusten syntyyn. On silti mahdollista, että 
lähetystön rivijäsenten näkemykset eivät merkinneet minkään vertaa lopputulokseen. 
Koulutuslähetystön muodostamiseen, sen valmentamiseen ja työskentelemiseen sekä 
raportin kokoamiseen liittyi piirteitä, jotka antavat aihetta epäillä, että 
suosituskirjoitelman syntyyn vaikutti jokin lähetystön rivijäsenten ulkopuolinen taho. 

Koulutuslähetystön jäseniä oli kielletty puhumasta raportin sisällöstä, eivätkä 
koulutuslähetystön jäsenet olleet nähneet raporttia Tokiossa. On syytä nostaa esille 
varhaisemman tutkimuksen sivuuttamat seikat ja erityisesti painottaa, että 
amerikkalaisasiantuntijat eivät siis tarkkaan ottaen tienneet suosituskirjoitelmansa 
sisällöstä, eikä heidän keskuudessaan ollut kierrätetty edes lukukappaletta siitä. Nämä 
raportin syntyä raskaasti varjostavat seikat käyvät ilmi Stoddardin kirjeestä 
Gildersleevelle huhtikuun 10. päivältä 1946.117 Stoddard oli kirjeessään 
apulaisulkoministeri Bentonille vakuuttanut, että lähetystön jäsenet eivät olleet antaneet 
julkisuuteen tietoja raportin sisällöstä, ja hän kertoi olevansa ylpeä ryhmän jäsenten 
harkitsevasta käytöksestä ja korkeasta moraalista. Stoddardin mukaan ei ollut mahdollista 
nimetä yksittäisiä henkilöitä, jotka vaikuttivat raportin syntyyn, koska se oli kooste 
ryhmän ajattelusta, mutta kuitenkin hän kirjoitti, että merkittävimmät henkilöt lähetystön 
vierailun onnistumisen kannalta olivat eversti John Andrews, Gordon Bowles ja Paul 
Stewart.118 Nämä miehet, Stoddard mukaan lukien, olivat muodostaneet 
koulutuslähetystön sisäpiirin. 

Kaikille koulutuslähetystön jäsenille lähetettiin huhtikuussa 1946 kiitokseksi 
palveluksesta valokuva-albumi119, ja apulaisulkoministeri Benton kiitteli toukokuun 1. 
päivänä kirjeellään kaikkia koulutuslähetystön jäseniä merkittävästä panoksestaan 
raporttiin120. Huomioiminen ja kiittelyt saattoivat tuntua hämmentäviltä. Kun Wilson 
Compton, ylemmästä koulutuksesta suosituksia antaneen komitean puheenjohtaja, 
raportin luettuaan kirjoitti heti seuraavana päivänä Gildersleevelle, hän totesi kirjan 
olevan mestariteos, vaikka sen kirjoittamiseen käytettyä aikaa oli ollut vain rajallisesti ja 
näkemykset eivät olleet yhtenäiset. Hänen suureksi yllätyksekseen siitä puuttui monia 
keskeisiä ajatuksia. Compton pyyteli anteeksi omaa vähäistä panostaan raportin 
kokoamisessa.121 Ilmeisesti Compton luuli, että Gildersleeve oli osallistunut 
kirjoitustyöhön häntä pontevammin. Huomio kannattaa kiinnittää asioihin, joihin 
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Compton viittaa kirjeessään; koulutuslähetystön työskentelyä varjostivat erimielisyydet, 
ja raportista puuttui koulutuslähetystön työskentelyssä keskeisesti esillä olleita ajatuksia. 

Gildersleeve on myös tuonut esille omassa matkakertomuksessaan lähetystön jäsenten 
erilaisten ja erimielisten näkemysten olemassaolon. Jo ensimmäisessä yhteisessä 
kokouksessa hän kertoi oivaltaneensa sen, mikä myöhemmin oli käynyt piinallisen 
selväksi; vaikka lähetystön jäsenet olisivat keskustelleet vuosia koulutuksesta, eivät he 
olisi päässeet yhteisymmärrykseen pohjimmaisista periaatteista. Hän oli valmis 
nimeämään kaksi kysymystä, joista koulutuslähetystö oli ”täysin riidoissa”122. 
Ensimmäinen niistä oli suhtautuminen japanilaisiin; sitä toista riidanaihetta tämä 
tutkimus ei kykene selvittämään, sillä dokumentista on kadonnut seuraava tai seuraavat 
sivut. Mitä hän tarkoitti riidoilla japanilaisiin suhtautumisessa? Ilmeisesti lähetystön 
jäsenet ottivat vakavasti yhteen toisten edustaessa tiukkaa, viholliskuvaa myötäilevää 
suhtautumista entiseen viholliseen toisten lähestyessä japanilaisia pyrkien välttämään 
kansallista, kulttuurista ja ihmisten fyysisten ominaisuuksien eroihin liittyvää 
yhteentörmäystä. Esimerkiksi Stoddard ja Harold Benjamin pohtivat kesällä 1946 työtään 
japanilaisten keskuudessa suhteessa viholliskuvaan. Stoddard kertoi miettineensä 
katsoessaan tapaamiaan japanilaisia kasvatustieteilijöitä, jotka olivat kohteliaita, 
älykkäitä ja halukkaita miellyttämään, olivatko he ensinkään samoja ihmisiä kuin 
Guadalcanalin ja Okinawan hirmutekojen tekijät123. Benjamin puolestaan kirjoitti 
vaikeudesta suhtautua japanilaisiin ja heidän ongelmiinsa tyynen avarakatseisesi ja 
samanaikaisesti ajatella julmissa taisteluissa Guadalcanalilla, Iwo Jimalla, Okinawalla ja 
Attulla kaatuneita amerikkalaisia124. Vaikka kuva japanilaisista sodanaikaisina vihollisina 
ja alentuva suhtautuminen heihin eivät käykään ilmi koulutuslähetystön vierailuun 
liittyvistä dokumenteista tai koulutuslähetystön raportista, ei voida kiistää, etteikö sodan 
aikana ylläpidetty käsitys japanilaista epäinhimillisinä hirmutekojen tekijöinä olisi 
vaikuttanut taustalla koulutuslähetystön kohdatessa japanilaisia yhteiskunnan 
sosiaalistavaan instituutioon liittyvien kysymysten käsittelyssä. Suhtautuminen 
japanilaisiin oli vaivannut monien mukana olleiden mieltä. Perustellakseen, että 
suhtautuminen entisiin vihollisiin ei ollut vaikuttanut koulutuslähetystön työskentelyyn, 
Willard Givens kirjoitti National Education Association -järjestön jäsenille, että kaikille 
lähetystön jäsenille oli ollut selvää, että raportti ei perustunut vastenmielisyydelle, 
epäluuloille eikä ilkeydelle125. Ilmeisesti ennakko-oletuksena oli ollut, että entinen 
vihollissuhde näkyisi työskentelyssä, koska tämä piti erikseen kieltää. 

Gildersleeve arvosteli suorasanaisesti myös puheenjohtaja Stoddardin toimia. Hänen 
mielestään Stoddard oli omituinen ja määräilevä, ja hänen käytöksensä ei aina ollut 
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korrektia muita lähetystön jäseniä kohtaan126. Gildersleeven käsityksen mukaan Stoddard 
kirjoitti koulutuslähetystön raportin. Tästä työstä puheenjohtaja sai kiitosta, sillä 
Gildersleeven mielestä raportin kirjoittaja oli osoittanut poikkeuksellista 
sovittelukykyä.127 Apulaisulkoministeri Benton sai lähes kaikilta koulutuslähetystön 
jäseniltä kiitoskirjeen, ja viesteissä ylistettiin kiitollisina koulutuslähetystön matkan 
ainutkertaisuutta sekä matkalle osallistuneiden että japanilaisten puolesta128. Ainoa 
henkilö, joka viittasi Bentonille koulutuslähetystön työskentelyn tai raportin laadinnan 
pulmallisuuteen, oli Mildred Horton. Hän kertoi lukeneensa mielenkiinnolla raporttia ja 
hämmästelleensä sen yhtenäisyyttä suhteessa lähetystön jäsenten mielipiteiden 
kirjavuuteen129. Koulutuslähetystön kotiin palaamisen jälkeisestä kirjeenvaihdosta käy 
ilmi, että kysymykset, joka aiheuttivat lähetystön jäsenten keskuudessa kiistoja, olivat 
yhteisopetus ja kirjoitusuudistus. Kirjeessään Tokioon lähdössä olevalle Lulu Holmesille 
Gildersleeve kirjoitti, että Mildred Horton ja hän eivät olleet kannattaneet 
amerikkalaisten yritystä pakottaa japanilaiset yhteisopetukseen130. Wilson Compton 
puolestaan kirjoitti Bentonille, että kieliuudistusta koskevia vaatimuksia olisi pitänyt 
voimakkaammin painottaa raportissa131. 

Kaikki dokumentit eivät tue epäilyä koulutuslähetystön ristiriitaisuudesta, tai ainakaan 
niissä ei tuoda esille eripuraisuutta. Emily Woodwardin sovinnollinen ja harmoniaa 
korostava näkemys tuli esiin hänen lehtikirjoituksessaan, joka on säilynyt Stoddardin 
papereiden joukossa. Woodwardin mielestä koulutuslähetystö teki töitä väsyksiin saakka, 
neuvotteli, väitteli ja hioi kompromisseja kunnes saavutti riemuvoiton päästessään 
perinpohjaisen sovinnollisiin loppupäätelmiin raportissaan.132 George Diemer käytti me-
muotoa kirjoituksessaan koulutuslähetystön tekemien suositusten yhteydessä, mutta hän 
korosti, että CI&E auttoi heitä; sen henkilökunta oli työskennellyt kuusi kuukautta 
keräämällä tarpeellista materiaalia koulutuslähetystöä varten.133 William Clark Trow toi 
esiin näkemyksensä raportin ongelmattomasta kokoamisesta lehtiartikkelissaan, jossa hän 
kertoi, että vähitellen komiteoiden suositukset taottiin muotoonsa ja esitettiin 
koulutuslähetystön arvioitavaksi. Tämän jälkeen raportti luonnosteltiin, kirjoitettiin 
puhtaaksi ja luovutettiin ylipäällikölle.134 Trow ei kuitenkaan väittänyt, että 
                                                           
126 Gildersleeve on kirjoittanut Stoddardista: ”As a chairman he was rather odd, in that he 
sometimes bullied the members of the mission and imposed upon them, or tried to, his views.” 
Mission to Japan, Virginia Gildersleeve. Educational Reform in Japan Part II 1-C-7. 
127 Mission to Japan, Virginia Gildersleeve. Educational Reform in Japan Part II 1-C-7. 
128 Esim. Hilgard to Benton, 11.4.1946. CUSSDCF mfr. 22, r. 135; Woodward to Benton, 8.4.1946. 
CUSSDCF mfr. 22, r. 126; Givens to Benton, 30.4.1946. CUSSDCF mfr. 22, r. 168. 
129 Horton to Benton, 6.5.1946. CUSSDCF mfr. 22, r. 177. 
130 Gildersleeve to Holmes, 8.7.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-C-10. 
131 Compton to Benton, 1946. CUSSDCF mfr. 22, r. 169. Kirjeen päivämäärä on epäselvä, se 
saattaisi olla 1.5.1946. 
132 Re-education Needs in Japan. Emily Woodward. The Democratic Digest. Educational Reform in 
Japan Part II 1-J-41. 
133 Educating the Japanese for Peace, George W. Diemer. The Educational Forum, May 1947, 
Number 4, Volume XI, Part II, s. 513s, 513u. Educational Reform in Japan Part II 1-I-133. 
134 The Education Mission to Japan. Notes from a Travel Diary. WM. Clark Trow. Michigan 
Education Journal. Educational Reform in Japan Part II 1-L-31. 



 256

raporttiluonnosta olisi esitetty koulutuslähetystölle missään vaiheessa. Benjamin 
puolestaan kehui kirjeessään Stoddardille, että kaikki jotka olivat lukeneet raportin, olivat 
ylistäneet sitä. Samalla hän välitti Stoddardille ja muille raportin kirjoittaneille kiitoksen 
ja onnittelut hyvästä työstä135. Koska Benjamin ei nimennyt muita kiiteltäviä kuin 
puheenjohtajan, hänkään ei ilmeisesti tiennyt, ketkä raportin kirjoittivat. Willard Givens 
kirjoitti Bentonille, että koulutuslähetystö työskenteli tehokkaasti uupumatta ja kirjoitti 
rehellisen ja suoran raportin Stoddardin kyvykkäällä johdolla136. Wilson Compton 
puolestaan ylisti Stoddardin ja Bowlesin tiimityötä ja hienoa raporttia kirjeissään sekä 
MacArthurille että Bentonille137. 

Koulutuslähetystön jäsenten kirjoituksia ja kirjeenvaihtoa voi valikoiden käyttää 
lähteinä ja todistusaineistona minkä suuntaisille väitteille tahansa lähetystön 
työskentelystä. Koulutuslähetystön toiminnan yhtenäisyys ja raportin laatimisen 
ongelmattomuus saavat vahvasti tukea erityisesti suurelle yleisölle tai ulkoministeriöön 
suunnatuissa viesteissä. Mutta koska luotettavantuntuisia merkintöjä työskentelyn 
ongelmista ja riidoista tulee esille lähteistä, oli niitä myös todellisuudessa varjostamassa 
lähetystön työtä. 

J. Dixon Edwards, Columbian yliopiston Itä-Aasian instituutin lehtori, oli ollut 
koulutuslähetystön vierailun aikana Tokiossa ja osallistunut CI&E:n lähetystölle 
järjestämiin perehdyttämisluentoihin. Neljä vuotta myöhemmin hän kirjoitti Institute of 
Pacific Relation -järjestön julkaisuun artikkelia Japanin koulu-uudistuksesta, ja hän 
kääntyi Hortonin ja Stoddardin puoleen selventääkseen eräitä mieltään askarruttaneita 
kysymyksiä. Häntä kiinnosti, missä määrin koulutuslähetystö oli ollut yksimielinen, ja 
oliko hänelle muodostunut oikeansuuntainen vaikutelma, että CI&E:n henkilökunta oli 
yrittänyt vaikuttaa lähetystön jäsenten mielipiteisiin varmistaakseen, että jo muotoillut 
ajatukset saisivat kannatuksen. Erityisesti hän epäili näin olleen kieliuudistuksen 
kohdalla.138 Hortonin mielestä koulutuslähetystö ei ollut kovinkaan yksimielinen, mitä 
hän selitti sillä, että ryhmä oli muodostettukin edustamaan erisuuntaisia mielipiteitä. Hän 
myönsi, että mukana oli piirteitä naiivista innokkuudesta viedä läpi amerikkalaista 
toimintatapaa, mutta suurin osa oli ollut kuitenkin niitä, joiden mielestä Japanin koulutus 
piti järjestää japanilaisittain eikä amerikkalaisittain. Eräät koulutuslähetystön jäsenet 
olivat pitäneet suorastaan hämmentävinä amerikkalaisten vaatimuksia Japanin 
koulujärjestelmän uudistamisesta, ja Horton piti absurdina tilannetta, että radikaaleja 
uudistuksia piti suositella kuukauden kokemuksen perusteella. Hänen näkemyksensä 
mukaan CI&E:n henkilökunta piti itseään suhteellisen kokemattomana tehtäväänsä, ja 
heidän suhteensa japanilaisiin kasvatustieteilijöihin perustui yhteistyölle. Hän oli 
kuitenkin ollut tarkkasilmäinen. Horton myönsi Edwardsille, ettei hän tiennyt, millä 
perusteilla japanilaisosapuolen jäsenet oli valittu.139 
                                                           
135 Benjamin to Stoddard, 2.5.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-J-62. 
136 Givens to Benton, 30.4.1946. CUSSDCF mfr. 22, r. 168. 
137 Compton to MacArthur, 29.4.1946. CUSSDCF mfr. 22, r. 170; Compton to Benton, 1946. 
CUSSDCF mfr. 22, r. 169. 
138 Edwards to Horton, 24.4.1950. Educational Reform in Japan Part II 1-J-8; Edwards to Stoddard, 
15.5.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-J-8. Vuonna 1950 valmisteilla ollutta Edwardsin 
artikkelia ei ole julkaistu Institute of Pacific Relation -järjestön Pacific Affairs -lehdessä. 
139 Horton to Edwards, 12.5.1950. Educational Reform in Japan Part II 1-J-8. 
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Stoddard vastasi Edwardsin tiedusteluihin Hortonia lyhytsanaisemmin. Hän pyysi 
Edwardsia kääntymään Willard Givensin, George Countsin tai Illinois’n yliopiston 
rehtorin J. Thomas Hastingsin puoleen, mutta kaartelusta huolimatta hänen kirjeestään on 
luettavissa, että CI&E ei ollut yrittänyt vaikuttaa koulutuslähetystön jäsenten 
mielipiteisiin, ja kieliuudistuksen osalta raportti hyväksyttiin periaatteessa yksimielisesti. 
Stoddard myönsi, että lähetystön jäsenten mielipiteissä oli ollut eroja, mutta erot olivat 
koskeneet enemmänkin aikataulua ja toimeenpanomenetelmää kuin varsinaisia 
suosituksia, ja kaikki osallistujat allekirjoittivat raportin.140 Comptonin kirjeestä on 
kuitenkin käynyt ilmi, että lähetystön jäsenet eivät tunteneet raportin sisältöä sen 
valmistuttua, vaan suositukset tulivat yllätyksenä jälkeen päin. Joko Stoddard ei halunnut 
myöntää koulutuslähetystön keskuudessa vallinneita erimielisyyksiä tai sitten hän ei ollut 
yksinkertaisesti kiinnittänyt huomiota toisten eriäviin näkemyksiin. Mitä tulee CI&E:n 
henkilökunnan vaikutusyrityksien kiistämiseen, Stoddard joko valehteli tai hän ei ollut 
ymmärtänyt CI&E:n ja koulutuslähetystön keskinäistä roolia. 

Koulutuslähetystön suositusraportissa oli arvosteltu vahvoin ilmaisuin japanilaisten 
koulujen opetusmenetelmiä, työskentelyilmapiiriä ja opettajien kykyä demokratian 
kasvattamiseen sekä ylipäätään japanilaisen koulutuksen laatua. Maaliskuun 15. päivänä 
1946 koulutuslähetystön jäsenten eli Stoddardin, Wanamakerin, Willardin, Givensin, 
Kermit Ebyn, Ethelbert Nortonin ja Frederick Hochwaltzin tekemien kouluvierailuiden 
muistio on selvässä ristiriidassa lähetystön suositusten hengen kanssa. 
Koulutuslähetystön jäsenet vierailivat MacBriden ja Georgen kanssa sekä ala-asteen 
koulussa, keskikoulussa että tyttöjen ylemmässä koulussa, ja he olivat erittäin 
vaikuttuneita ensiksikin koululaisten spontaanista osallistumisesta ja valppaudesta, 
silminnähtävän hyvästä ja ystävällisestä opettajien ja oppilaiden välisestä suhteesta sekä 
historian tentin kysymysten kiitettävästä laadinnasta, josta kävi ilmi älyllinen kiinnostus 
nimenomaan maailmanhistoriaan eikä Japanin nationalistiseen historiaan. 
Koulutuslähetystön mielestä, muistion mukaan, he olivat saaneet kattavan kuvan 
japanilaisesta koulujärjestelmästä ja sen eri tasoista.141 Tätä 
amerikkalaiskasvatustieteilijöiden saamaa käsitystä koulujen arkipäivästä voidaan pitää 
yksiselitteisesti erittäin myönteisenä. Nämä saadut käytännön kokemukset eivät 
kuitenkaan näkyneet koulutuslähetystön suositusraportissa. 

Syksyllä 1969 osakalainen opiskelija Yosuo Akatsuka kääntyi Stoddardin puoleen ja 
tiedusteli muun muassa oliko totta, että raportti oli jo valmiiksi kirjoitettu, ja 
koulutuslähetystö vain teki joitakin lisäyksiä ja poistoja siihen142. Stoddardin vastaus ei 
ollut suora, ja hän väisti kysymykseen vastaamisen vetoamalla siviiliasiantuntijoiden 
mielentilaan. Hän kirjoitti, että pääpiirteissään väite ei ollut tosi, vaan he, 
koulutuslähetystön jäsenet, olivat lähestyneet koulutuskysymystä avoimin mielin143. 
Vastauksen voi tulkita siten, että koulutuslähetystö ei ollut yksin vastuussa raportin 
                                                           
140 Stoddard to Edwards, 10.8.1950. Educational Reform in Japan Part II 1-J-8. 
141 Report of School Visit. Philip MacBride and Scott George, 15.3.1946. Trainor Collection mfr. 
47. 
142 Akatsuka to Stoddard, 12.9.1069. Educational Reform in Japan Part II 1-J-4. 
143 ”Essentially not true, we approached the educational problem with an open mind. If anything, 
our report was too American, not too Japanese.” Stoddard to Akatsuka, 6.10.1946. Educational 
Reform in Japan Part II 1-J-4. 



 258

sisällöstä, vaan jokin käsitys tulevien suositusten sisällöstä oli olemassa jo ennen 
koulutuslähetystön vierailua. Vaikka koulutuslähetystön työskentelystä oli Stoddardin 
vastauksen kirjoittamisen aikoihin kulunut jo neljännesvuosisata, kyseessä tuskin oli 
Stoddardin muistivirhe. 

Nippon Times -lehden toimittajana miehitysaikana työskennellyt Kazuo KAWAI epäili 
vuonna 1960, että päämajan upseerit olivat ennalta valmistelleet koulutuslähetystön 
suositukset, koska hän piti vierailleiden kasvatustieteilijöiden ja upseereiden näkemyksiä 
hyvin samanlaisina144. Hänen esittämäänsä epäilykseen ei tartuttu heti. William Matthew 
BALTZ totesi vuonna 1965 ilmestyneessä väitöskirjassaan, että koulutuslähetystön 
raportti oli CI&E:n koulutusosaston, Japanilaisen koulutuskomitean ja koulutuslähetystön 
vuorovaikutuksen tulosta, mutta hän ei ollut pohtinut raportin kirjoittajaa sen enempää; 
hän piti lähetystöä suositusten kirjoittajina.145 NISHI kiinnitti huomionsa 1970-luvun 
loppupuolella ongelmaan raportin kirjoittajasta. Hän oli tiedustellut Ernest Hilgardilta, 
lähetystön jäseneltä ja Stanfordin yliopiston koulutuspsykologian professorilta, 
kirjoittajaa. Hilgard oli kertonut, että raportin kirjoitti George Stoddard, hän itse ja yksi 
muu henkilö, jonka nimeä hän ei pystynyt muistamaan146. Samaa asiaa kysyttäessä 
Stoddard oli kertonut NISHILLE, että hän oli pääosin kirjoittanut sen itse, mutta 
kirjoitusuudistuskohdan oli kirjoittanut George Counts147. Samoihin aikoihin Eiji 
TAKAMAE tiedusteli Mark Orrilta, oliko hän kirjoittanut koulutuslähetystön raportin, 
mihin Orr oli vastannut: ”En, kuka sen kirjoitti?”148. 

MacArthur-säätiön symposiumissa lokakuussa 1980 Nishi kyseli Beauchampilta, oliko 
hän saanut selville kuka oikeasti kirjoitti koulutuslähetystön raportin. Beauchamp ei 
tiennyt varmaa vastausta, mutta hänen uskomuksensa mukaan sen kirjoitti pääosin 
Stoddard, mutta Bowlesilla oli ollut siihen suuri vaikutusvalta. Lisäksi eri alakomiteat 
olivat hänen epäilyksensä mukaan vaikuttaneet lopputulokseen.149 Myöhemmin 
TSUCHIMOCHI oli samoilla linjoilla. Hänen käsityksen mukaan puheenjohtaja Stoddard 
kokosi raportin komiteoiden raporteista Bowlesin avustuksella. Hän perusti 
näkemyksensä Bowlesin puolisolleen kirjoittamaan kirjeeseen maaliskuun 30. päivältä, 
jossa Bowles kertoi raportin kokoamiseen liittyvistä asioista150, sekä 
                                                           
144 KAWAI 1969, 188. 
145 BALTZ 1965, 21. 
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päivänä 1946. Kuusi sihteeriä kirjoitti tekstiä puhtaaksi neljän tunnin vuoroissa, ja raportti 
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japanilaistutkimukseen, jonka mukaan Bowles käsitteli Stoddardin kanssa komiteoiden 
luonnoksia raporttia kootessaan. TSUCHIMOCHIN mukaan CI&E:n henkilökunta ei 
ollut millään tavalla mukana raportin laatimisessa.151 THAKUR puolestaan on väittänyt, 
että Stoddard ja Bowles kokosivat ja muokkasivat raportin ylipäällikölle annettavaksi152, 
mutta hän ei lähdeviittein paljasta, kuinka johtopäätökseen on päädytty. WRAYN 
mielestä joidenkin japanilaistutkijoiden ja entisten opetusministeriön virkailijoiden 
väitteet siitä, että CI&E:n koulutusosaston työntekijät olisivat kirjoittaneet 
suositusraportin, eivät pidä paikkaansa, koska raportin valmistelut aloitettiin jo 
Guamilla153. Se, että raportin kirjoitustyö aloitettiin jo ennen asiantuntijaryhmän 
saapumista Japaniin ei todista kirjoittajista – olisihan raportti yhtäkaikki voitu kirjoittaa 
jo Washingtonissa ja säästyä suuren ryhmän matkan järjestämisen vaivoilta ja 
kustannuksilta. Voi olla, että raporttia ei kirjoitettu CI&E:n kynällä, mutta CI&E:n 
henkilökunnan panosta niiden kysymysten esillä pitämiseen, joihin raportissa annettiin 
suosituksia, ei voida mitenkään kiistää. Siten CI&E:n henkilökunta ainakin välillisesti 
osallistui suositusten muodostumiseen, ja koulutuslähetystön rivijäsenten silmissä 
koulutusosaston opastuksen ja raportin suositusten välillä oli suora yhteys. 
Koulujärjestelmän uudistamistyön läpiviemisessä sekä koulutuslähetystön vierailua että 
loppuraporttia pidettiin tarpeellisina nimenomaan yhdessä – jompikumpi yksin ei riittäisi. 

On kuitenkin huomattava, että CI&E:n henkilökunta ei ollut monoliitti. Se koostui 
useista korkeakoulututkinnon suorittaneista sekä mittavan työkokemuksen koulutuksen 
tai tiedonvälityksen parissa omaavista yksilöistä, joista aluksi kaikki palvelivat upseerin 
statuksella. Heillä jokaisella oli omia virallisen Yhdysvaltojen Japanin-politiikan kentässä 
liikkuvia näkemyksiä siitä, miten entisiä vihollisia piti kohdella ja miten viimekädessä 
Yhdysvaltojen poliittisen johdon direktiivejä tuli toimeenpanna Japanin 
demilitarisoimiseksi ja demokratisoimiseksi. CI&E:n johtaja prikaatinkenraali Ken Dyke 
ei ollut Tokiossa koulutuslähetystön vierailun aikana, vaan hän oli matkustanut 
Yhdysvaltoihin. BALTZIN mukaan Dyke oli Yhdysvalloissa tarkoituksenaan etsiä 
CI&E:iin pätevää henkilökuntaa154. TSUCHIMOCHI ei ole pohtinut Dyken poissaoloa ja 
sen merkitystä, vaan hän on vain todennut Dyken olleen lomalla155. WRAY on selittänyt 
poissaoloa Dyken yrityksenä rekrytoida uutta henkilökuntaa Washingtonista ja 
tunnustella omia työnsaantimahdollisuuksia156. Lähetystövierailun aikaa voidaan pitää 
huonona ajankohtavalintana sekä lomailulle että työmatkalle, joten ne eivät siten sovellu 
selitykseksi Dyken poissaololle. Mark Orr kertoi vuonna 1980, että Dyken matka 
yhtäaikaa koulutuslähetystön vierailun kanssa herätti paljon arvostelua CI&E:n väen 
keskuudessa. Orrin mukaan tuolloin oli ollut ilmoilla epäilys, että Dyke ei ollut 
                                                                                                                                                
valmistui samana päivänä klo 18.30. Kaksi ja puoli tuntia myöhemmin Bowles, Stoddard ja 
Andrews luovuttivat sen kenraalimajuri Stephen J. Chamberlainille, joka toimi päämajan 
päällikkönä flunssaan sairastuneen MacArthurin sijaisena. TSUCHIMOCHI 1993, 87. 
151 Japanilaistutkimus, johon TSUCHIMOCHI viittasi, oli Yomiuri Shinbun Postwar History 
Group, ed. Showa Sengoshi: Kyoiku no Ayumi. TSUCHIMOCHI 1993, 87-88. 
152 THAKUR 1990, 221. 
153 WRAY 2000b, 26. 
154 Valitettavasti BALTZ ei viittaa mihinkään lähteeseen väitettä esittäessään. BALTZ 1965, 41. 
155 TSUCHIMOCHI 1993, 68. 
156 WRAY 2000b, 36. 
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kiinnostunut koulutuslähetystöstä, ja hänen matkalleen Yhdysvaltoihin ei ollut virallista 
syytä, vaan hän oli työnhakumatkalla.157 Matkan ajankohdan syylle täytyy olla 
perusteellisempikin selitys. 

Dyken kiinnostus työhönsä Tokiossa hiipui. Todennäköisesti tämä johtui sitä, että 
Dyke olisi ollut valmis viemään läpi koulujärjestelmän uudistustyön suunnitelmien ja 
annettujen direktiivien mukaisesti ilman koulutuslähetystön apua japanilaisten 
käsittelemiseen, tai hän tunsi, että jokin CI&E:n ulkopuolinen taho puuttui hänen 
mielestään liian innokkaasti koulutuslähetystön hyödyntämiseen. On mahdollista, että 
Dyke koki esimerkiksi ulkoministeriön aktiivisen mukaantulon koulujärjestelmän 
uudistamiseen ja hänen henkilökohtaiseen työsarkaansa liian tunkeilevaksi. On 
palautettava mieliin, että SWNCC:n Kaukoidän alakomitea oli nimennyt juuri Hugh 
Bortonin ja Gordon Bowlesin vastuuseen japanilaisten uudelleenkoulutukseen liittyvien 
kysymysten selvittämisestä158. Ulkoministeriöllä oli vahva edustus koulutuslähetystössä, 
ja muun lähetystön palatessa Yhdysvaltoihin Gordon Bowles, joka oli ollut sota-aikana 
mukana laatimassa koulu-uudistussuunnitelmia, valmentamassa koulutuslähetystöä ja 
kirjoittamassa suositusraporttia, jäi159 Tokioon. Vaikka Dyke oli ollut mukana kutsumassa 
lähetystöä Tokioon, jo Washingtonin kokoontumiseen hän oli lähettänyt eversti 
Spauldingin mukana koulutuslähetystön innokkuutta jarruttelevan viestin. Vielä tuolloin 
ei ollut tiedossa, että hän ei olisi vastaanottamassa siviiliasiantuntijavieraita. Dyke palasi 
Tokioon koulutuslähetystön lähdettyä, mutta hän lähti Japanista toukokuun lopulla ja 
jättäytyi palveluksesta heinäkuussa 1946160. On mahdollista, että Dykeen kohdistui 
kritiikkiä myös muun miehityshallinnon ja esimiesten taholta. TAKAMAE on arvioinut, 
että päämajan konservatiiviset, ylempänä hierarkiassa olleet upseerit pitivät Dykea liian 
liberaalina161. 

Vaikka kysymys raportin kirjoittajasta nousi Yhdysvalloissa esille vasta 1970-luvun 
lopulla, jolloin miehityksenaikaiset muistikuvat olivat jo alkaneet haalistua, voidaan silti 
pitää merkillisenä, että yksiselitteistä vastausta ei tuolloin saatu selville. Arkistojen 
aukeaminen ei ole tuonut päivänvaloon varmuutta enempää kuin runsaslukuisina 
haastattelumenetelmin tehdyt tietojenkeruut. Vaiteliaisuus viittaa tarkoitukselliseen 
koulu-uudistuksen tärkeimpänä asiakirjana yleisesti162 pidetyn raportin kirjoittajan 
nimeämisen välttämiseen. Koulutuslähetystön jäsenetkin aikanaan kotiin palattuaan 
                                                           
157 Interview with Orr, by Wray, 10.1.1980, s. 18. Educational Reform in Japan Part II 1-I-138. 
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yleisesityksissä koulutuslähetystön raporttia pidetään koulu-uudistuksen lähtölaukauksena ja 
uudistuspolitiikan suuntaajana. Esimerkiksi CUMMINGS 1980, 31; DUKE 1990, 261; THOMAS 
1996, 268. 
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mieluummin olivat nostamatta hälyä heillekin yllätyksenä tulleista suosituksista, koska he 
eivät halunneet asettaa kyseenalaiseksi yleisesti arvokkaana pidettyä asiantuntija-apuaan. 

Tärkeintä miehityshallinnon koulu-uudistustoimille oli ensiksikin se, että 
koulutuslähetystö oli vieraillut. Robert King Hall oli marraskuun alussa 1945 lähetystön 
vierailun valmistelujen yhteydessä kirjoittanut muistion, jossa hän oli perustellut 
koulutuslähetystön kutsua erillisiin asiantuntijakomiteoihin sillä, että suuri joukko tekisi 
paremman vaikutuksen japanilaisiin, yhden joukon vierailu olisi nopeammin ohi, ja 
loppuraportti ja suositukset saataisiin viipymättä163. Tilauksena oli ollut lähetystö, 
vaikutuksenteko, nopeus ja suositukset. Lähetystön vierailu oli avannut akateemiseen ja 
ammatilliseen osaamiseen sekä siviilihenkilöiden kommunikaatioon perustuvan 
keskusteluyhteyden japanilaisosapuolen kanssa, minkä toivottiin jatkuvan 
koulutuslähetystön poistumisen jälkeenkin. Toiseksi CI&E oli saanut nopeasti 
konkreettisen siviiliammattilaisten nimissä laaditun suositusraportin, joka oli tilattu 
työvälineeksi japanilaisten kanssa niin sanotun yhteistyön tekemiseen ja 
koulujärjestelmän uudistamisen läpiviemiseen. Suositusraportti oli hyvä työväline; se oli 
selväsanainen, ja sen sävy oli asiantunteva ja kohteliaan ystävällinen. 

CI&E:n johtajan vaihtuminen ei ollut este koulujärjestelmän uudistamisen 
läpiviemiselle; Dyke oli hoitanut mallikkaasti miehityksen ensimmäisen vaiheen 
uudistustyön, eli Japanin julkinen tiedonvälitys ja koulujärjestelmä oli alistettu 
miehittäjien valvontaan ja käyttöön osana yhteiskunnan sotilaallisen voiman riisumista. 
Kenraalin väistyminen ei ollut katastrofi, vaan hän sai tehdä tilaa uudelle 
siviilisuuntaukselle, jota johti ja edusti everstiluutnantti, mutta vahvasti akateemisen 
statuksen omaava Donald Nugent, jolla oli opettajakokemusta Japanista ja kielitaitoa. 
Johtajan vaihtuminen sopi erittäin hyvin siirtymiseen miehityksen toiseen vaiheeseen, 
jossa japanilaiset itse uudistaisivat yhteiskuntaa amerikkalaisten valvonnassa 
amerikkalaisten haluamaan suuntaan. Samaan aikaan työhön CI&E:iin määrätietoisesti 
hankittiin siviiliasiantuntijoita Yhdysvalloista, ja koulutusosaston upseerit siirtyivät 
palvelemaan siviileinä kuitenkin jatkaen entisissä tehtävissään. Toukokuussa 1946 kaikki 
CI&E:n koulutusosaston sotilasvirkanimikkeet muutettiin siviilivirkanimikkeiksi164. 
Amerikkalaisista siviiliasiantuntijoista kootun koulutuslähetystön raportti palveli koulu-
uudistuksen etenemistä samassa rintamassa. Koulujärjestelmän uudistaminen ja uuden 
koululainsäädännön laatiminen eivät enää vaikuttaneet sotilaiden johtamalta 
sotilasoperaatiolta, vaan amerikkalaisten siviilien ja japanilaisten koulujärjestelmän 
uudistamisesta kiinnostuneiden henkilöiden yhteishankkeelta. Todellisuudessa miehittäjät 
sekä johtivat että valvoivat koulu-uudistuksen edistymistä täydellisesti. 

                                                           
163 Notes on Presentation of the Plan for Bringing An Educational Mission to Japan. Memorandum 
to Chief of CI&E, by Robert King Hall, GHQ, SCAP, CI&E, 5.11.1945. Educational Reform in 
Japan Part II 1-K-271. 
164 Weekly Report of the Education Division for Week Ending 16 May 1946. CI&E, Education 
Division, 18.5.1946. Educational Reform in Japan Part I 2-B-45. 



8  Koulutuslähetystön suositukset uudistuspolitiikan 
moottorina 

8.1  Koulutuslähetystön raportti kaikille tutuksi 

Japanilaiskouluissa uusi lukuvuosi alkoi huhtikuun 1. päivänä 1946. Sodan tuhojen 
paikkaaminen oli vielä loppuun suorittamatta, ja koulujen mittava korjaus- ja 
jälleenrakennustyö oli vakavasti kesken. Koulurakennukset olivat sodan aikana 
pommituslentojen seurauksena kärsineet suuria tuhoja, koska ne olivat isoja, helposti 
havaittavia ja osuttavia kohteita. Pommituskohteiksi ne olivat usein päätyneet siksi, että 
ne olivat olleet, amerikkalaiskäsityksen mukaan, monissa tapauksissa sotilaskäytössä.1 
Tuhoutuneiden tai suuria vaurioita kärsineiden koulujen määrä oli vielä epäselvä sekä 
japanilaisviranomaisille että amerikkalaisille. Syksyllä 1947 Yhdysvaltojen 
ulkoministeriön raportissa kerrottiin, että lukuvuoden 1946–1947 alkupuolella ala-asteilla 
oli 10 248 529 oppilasta, mutta käytöstä oli puuttunut 6 000 luokkahuonetta ja 391 464 
pulpettia2. Vuonna 1950 opetusministeriö ilmoitti, että vuonna 1946 

                                                           
1 Personal Impressions of Current Education in Italy, Germany and Japan, by T. V. Smith. The 
Educational Record for January 1947, s. 22. Educational Reform in Japan Part II 1-I-134. Koulujen 
huonoa kuntoa ei mielellään miehitysaikaisten asiakirjojen mukaan laitettu ensisijaisesti sotatoimiin 
liittyneiden pommituslentojen syyksi. Vielä vuonna 1950 ilmestyneessä Japanilaisen 
koulutusuudistuskomitean raportissa koulu-uudistuksen toteutumista viivyttäneen koulujen huonon 
kunnon syyksi nähtiin niiden suuri käyttöaste sodan aikana sekä tuonaikainen koulujen 
peruskorjauksien laiminlyöminen. Vasta toissijaisena syynä raunioituneisiin kouluihin pidettiin 
sodan loppuvaiheen ilmaiskuja. Education Reform in Japan. The Present Status and the Problems 
Involved. The Report of the Japanese Education Reform Council 1950, s. 50, 124. Educational 
Reform in Japan Part I 3-A-2. 
2 Reconstruction and Reform Problems in Japanese Education. Department of State, Division of 
Research for Far East, Office of Intelligence Research, Situation Report No. 3479.38, 10.10.1947. 
OSS/SDIRR mfr. 5, d. 3. 
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oppivelvollisuuskoulun jälkeisiä koulutiloja oli ollut 1 600 000 oppilaan tarpeisiin, mikä 
tarkoitti sitä, että 560 000 oppilasta oli käytännössä ilman luokkahuoneita. Joidenkin 
koulujen kuntoa saattoi pitää suorastaan vaarallisena lasten terveydelle ja 
turvallisuudelle.3 

Koulutarvikkeista oli pula, ja etuoikeus opiskeluvälineisiin annettiin Tokion ja Osakan 
koululaisille, koska näissä kaupungeissa sodan hävitykset olivat olleet ankarimmat; 
esimerkiksi Tokion kaupungin oppivelvollisuuskouluista puolet oli vaurioitunut 
pommituslentojen takia, eikä tuhojen korjausta ollut vielä aloitettukaan. Alimpien 
luokkien oppilaat saivat amerikkalaistiedustelun mukaan kaksi lyijykynää ja paketin 
vahakyniä. Vanhemmille koululaisille annettiin neljä vihkoa ja neljä tai viisi lyijykynää. 
Pullo mustetta oli varattu jokaista neljää oppilasta kohden. Koska oppikirjoja ei ollut 
kaikkiin aineisiin, tuotettiin radio-ohjelmia koulujen tarpeisiin. Radio-ohjelmien 
seuraamista vaikeutti kuitenkin radiopula, sillä toimivia radiovastaanottimia oli vain joka 
kolmannessa alakoulussa tai keskikoulussa. Paperipulasta ja julkaisuvaikeuksista johtuen 
monet oppikirjoista julkaistiin väliaikaisina laitoksina, jotka olivat kannettomia ja 
kuvittamattomia kirjasia. Opettajat aloittivat lukuvuoden työskentelemällä palkalla, joka 
ei kattanut elinkustannuksia, minkä takia he joutuivat ottamaan sivutoimisia töitä, 
myymään omaisuuttaan, turvautumaan säästöihinsä tai hankkimaan lisäansioita mustan 
pörssin kaupalla. Amerikkalaistiedustelun käsityksen mukaan opettajien sivutoimilla oli 
vahingollinen vaikutus keskiverto-opettajan luokkahuonetyöskentelyyn. Taloudelliset 
vaikeudet, pula ruuasta ja yksilölliset ongelmien ratkaisuyritykset vaikeuttivat myös 
koululaisten ja opiskelijoiden työskentelyä, ja koulujen oppilasmäärien ja todellisen 
koulussa läsnäolon ero oli huomattava.4  

Toimintakuntoinen koulujärjestelmä olisi ollut miehittäjien ripeän koulu-uudistuksen 
ja japanilaisten uudelleenkasvatuksen tavoitteiden läpiviemisen perusedellytys. Toisaalta 
koko japanilaisen yhteiskunnan toimivana ja rauhallisena pitäminen oli suuri haaste 
miehittäjille. Yoshida Shigeru on muistuttanut, että elintarviketilanne oli katastrofaalinen 
keväällä 1946, kun vuoden 1945 riisisato oli osoittautunut huonoksi, ja sekä armeijan että 
laivaston elintarvikevarastot olivat jaettu siviileille ja tyhjentyneet5. Trainor on muistellut, 
että syksyn 1945 ja kevään 1946 aikana ei ollut tavatonta, että opettajat olivat päivän tai 
pari viikossa poissa koulutyöstä maaseudulle suuntautuneiden ruuanhankintamatkojen 
takia, sillä elintarvikepula yhdistettynä ruuan hinnan nousuun mustassa pörssissä olivat 
tehneet opettajien palkan ostovoimasta riittämättömän6. Bortonin mukaan päämajan 
päähuomio kohdistui miehityksen alkuvaiheessa poliittisiin ja sosiaalisiin uudistuksiin, 
mutta maan taloudellisten vaikeuksien kasvaessa talousuudistusvaatimuksia ei voinut 
sivuuttaa. Ylipäällikkö määräsi direktiivillä Japanin hallituksen tehostamaan ruuan 

                                                           
3 Bricks without Straw. Ministry of Education, 15.9.1950, s. 5-7, 20. Educational Reform in Japan 
Part II 1-K-2. 
4 An Estimate of Physical Conditions in the Japanese School System. Department of State, 
Intelligence Memorandum OCI-3436.63, Office of Intelligence Coordination and Liaison, 
23.7.1946. OSS/SDIRR mfr. 3, d. 12, s. 3-7. 
5 Japan’s Decisive Century by Shigeru Yoshida. Published Exclusively in the 1967 Britannica Book 
of the Year, s. 31. Educational Reform in Japan Part II 1-J-7. 
6 Trainor 1983, 65. 
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keräystä ja jakelua estääkseen yhteiskunnallisten levottomuuksien ja tautien puhkeamista 
– samalla kun hän lähetti Washingtoniin ruoka-apupyyntöjä.7 

Alkuperäinen koulutuslähetystön vierailun ympärille valmisteltu aikataulu ei 
toteutunut. Amerikkalaisasiantuntijoiden vierailun käynnistäminen kesti ennakoitua 
pitempään, eivätkä siis lähetystön työskentelyn yhteydessä esitetyt suositukset 
ennättäneet vaikuttaa uuden lukuvuoden alkuun, vaikka tämä tavoite oli esitetty 
koulutuslähetystön vierailun suunnitteluvaiheessa marraskuussa 19458. 

Koska koulutuslähetystön raportissa oli esitettynä amerikkalaisten Japanin 
koulujärjestelmän uudistamisen painopisteet ikään kuin siviiliasiantuntijoiden laatimina 
ja japanilaisten kanssa käytyyn kommunikaatioon ja Japanin tilanteeseen erityisen 
perehtymisen seurauksena syntyneenä, tavoitteena oli mahdollisimman nopeasti tehdä 
koulutuslähetystön raporttiin kirjoitetut suositukset tutuiksi mahdollisimman monelle. 
Varhaisempi koulu-uudistustutkimus ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota tähän 
massiiviseen vyörytykseen, jolla niin sanottuja koulutuslähetystön ajatuksia lähdettiin 
tekemään tutuiksi ja lyömään läpi siviiliasiantuntijoiden muodollisesti legitimoimana 
uudistuspolitiikkana. Suositusraportin osakseen saama julkinen kritiikki Japanissa oli 
vähäistä9, ja ehkä merkittävin arvostelu heräsikin CI&E:n henkilökunnan keskuudessa. 
Mark Orr kertoi Harry Wrayn haastattelussa tammikuussa 1980, että japanilaiset pitivät 
koulutuslähetystön raporttia tärkeänä dokumenttina, mutta hän itse pelkäsi, että raportti 
                                                           
7 Borton 1970, 476. Nälkä ei kuitenkaan johtunut antautumisesta tai miehityksestä, kuten DOWER 
on painottanut; pula ruuasta oli alkanut jo ennen Pearl Harborin hyökkäystä, ja vuoteen 1945 
tultaessa se aiheutti häiriöitä sekä sodankäyntiin että yhteiskunnan perusrakenteeseen. DOWER 
2000, 90-91. 
8 Memorandum by Ken R. Dyke. GHQ, SCAP, CI&E, 10.11.1945. Educational Reform in Japan 
Part II 1-K-272. 
9 Esimerkiksi Virginia C. Gildersleeve oli säilyttänyt papereidensa joukossa Nippon Times -
lehdessä huhtikuun 11. päivänä 1946 ilmestyneen artikkelin, jonka kirjoittaja kiitteli 
koulutuslähetystön suositusraporttia, mutta joka epäili, että kaikki japanilaiset eivät olisi iloisia 
kaikista raportin piirteistä. Varovaisesti kirjoittaja oli epäillyt, että kaikki japanilaiset eivät nähneet 
ehdotettua 6-3-3 -suunnitelmaa ja kieliuudistusehdotusta mielekkäinä, ja että suositusten 
toimeenpanossa tulisi olemaan muun muassa taloudellisia vaikeuksia. The Education Report. 
Editorial Nippon Times, 11.4.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-C-40. Toisin kuin 
miehitysalueella miehityshallinto ei voinut valvoa Japanin koulu-uudistustyöhön kohdistuvaa 
arvostelua Yhdysvalloissa. Mark Orrin papereiden joukossa on säilynyt esimerkki kritiikistä. 
Carroll Atkinson kirjoitti School and Society -lehdessä elokuussa 1946 kitkerään sävyyn Japanin 
koulujärjestelmän amerikkalaistamisesta. Hänen mielestään oli mahdotonta saavuttaa kestäviä 
tuloksia vihaamisensa ihmisten keskuudessa. Toisaalta Atkinsonin mielestä amerikkalaisessakin 
koulujärjestelmässä oli paljon vikoja, kuten esimerkiksi paikallinen valvontavalta, tehottomuus, 
opetusmenetelmät ja yleinen kurittomuus, joiden takia siihen kohdistui Yhdysvalloissa rankkaa 
arvostelua. Koulutuslähetystön raporttia hän piti juuri sellaisena, jota saattoikin odottaa Japania ja 
japanilaisuutta tuntemattomalta lähetystöltä. Atkinson suositteli niseiden käyttöä tavanomaisten 
amerikkalaisten asemesta Japanin demokratisoimiseen, koska he olivat japanilaisten näköisiä mutta 
fyysisesti suurempia amerikkalaisesta elintasosta johtuen. Carroll Atkinson, Japanese Education Is 
Getting Revised – A La American! School and Society, Vol. 64, No. 1651, 17.8.1946. Educational 
Reform in Japan Part II 1-I-78. 
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otettaisiin liian vakavasti10. Orrin lausunto vaikuttaa selittelyltä, sillä amerikkalaisten 
tarkoituksena oli, että raportti otettaisiin nimenomaan vakavasti. Itse asiassa viiltävän 
kritiikin esittäminen julkisuudessa olisi ollut lähes mahdotonta, koska joukkotiedotus oli 
lähes aukottomasti miehittäjien valvonnassa11. Koska suositusraporttia CI&E:n 
ulkopuoliset tahot pitivät koulutuslähetystön raporttina, sen arvioiminen ei edes 
synnyttänyt sellaisia intohimoja, joita esimerkiksi sodan aikana luotu tai CI&E:n oma 
julkisuuteen tuotu reformiohjelma olisi saattanut nostattaa. Vuonna 1948 saatettiinkin 
kirjata CI&E:n toimia esitelleeseen julkaisuun, että koulutuslähetystön raportti 
vastaanotettiin japanilaisten kasvatustieteilijöiden keskuudessa ja Japanin lehdistössä 
”ylistysten kera”12. 

Huhtikuun ensimmäisten päivien aikana kaikki CI&E:n osastot saivat raportin 
kopiokappaleen, järjestelyt raportin painattamisesta Kahdeksannen armeijan 
painokoneilla käynnistettiin, ja kuukauden puoliväliin mennessä kaikille päämajan 
osastoille, Kahdeksannen armeijan osastoille ja piirikuntiin, opetusministeriöön, 
Japanilaisen koulutuskomitean jäsenille ja Central Liaison Office’iin sekä Japanin 
suurimmille lehdille oli lähetetty koulutuslähetystön raportit13. Ensimmäiset kaksi 
kappaletta raportista lähetettiin Tokiosta ulkoministeriöön Washingtoniin huhtikuun 9. 
päivänä 194614, ja ulkoministeriön päämääränä oli, että raportti saisi suurimman 
                                                           
10 Interview with Orr, by Harry Wray, 12.1.1980, s. 5-6. Educational Reform in Japan Part II 1-I-
139. 
11 Japanilaisessa lehdistössä ei saanut julkaista uutisia, jotka voisivat suorasti tai epäsuorasti 
horjuttaa rauhallista kansalaismielialaa tai jotka voisivat johtaa väärään tai destruktiiviseen 
kriittisyyteen ja paheksuntaan tai epäluuloisuuteen liittoutuneita tai miehitysjoukkoja kohtaan. 
Code for Japanese Press. Assistant Chief of Staff, G-2, Civil Censorship Detachment, SCAP, 
19.8.1945. CIE(C)-00003. Finn on muistuttanut, että japanilaisten sanomalehtien, radion, 
aikakauslehtien ja filmien sensuuri oli tiukkaa miehityksen alkuvaiheessa, ja sensuuri jatkui aina 
miehityksen päättymiseen saakka. Lähes kaikkien aikakauslehtien ennakkotarkastus päättyi 
joulukuussa 1947 ja sanomalehtien heinäkuussa 1948. Finn 1993, 47. Sensuurin olemassaolo 
haluttiin kuitenkin salata japanilaisilta. Joukkotiedotusvälineet eivät saaneet paljastaa, miten 
tiukkojen rajoitusten alaisuudessa ne toimivat, kuten DOWER on kirjoittanut. DOWER 2000, 211, 
407-408, 411. Textor on lisäksi muistuttanut, että lehtimiesten keskuudessa Japania pidettiin 
paikkana, jossa uutisten keräämisessä eivät toimineet demokratian pelinsäännöt. 
Amerikkalaistoimittajien Yhdysvaltoihin lähettämät jutut liikkuivat niin sanottujen turvallisten 
aiheiden puitteissa, ja miehitystä kohtaan suunnattu kritiikki oli minimaalista. Miehitystä koskeva 
informaatio jopa Kongressin kirjastoon ja Pentagoniin tuli usean kuukauden viiveellä. Textor 1951, 
41-42, 109. 
12 Education in the New Japan. Vol. I. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, Tokyo 1948, s. 
143. Educational Reform in Japan Part I 2-B-4. 
13 CI&E Weekly Report, Education Division, 5-11 April 1946, 12.4.1946. Educational Reform in 
Japan Part I 2-B-41; Distribution of United States Education Mission Report as of 15 April 1946. 
Annex 2. CI&E Weekly Report, ‘Education Division, 12-18 April, 19.4.1946. Educational Reform 
in Japan Part I 2-B-42; Weekly Bulletin, Period 14 April 1946 – 20 April 1946. GHQ, United 
States Army Forces, Pacific, CI&E. Educational Reform in Japan Part II 1-K-214.  
14 Report of the United States Education Mission to Japan. Office of the United States Political 
Adviser, No. 359, 9.4.1946. CUSSDCF mfr. 22, r. 130. 
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mahdollisen huomion sekä Yhdysvalloissa että ulkomailla.15 George Stoddard esitti 
pyynnön Paul Stewartille ulkoministeriöön, että jokainen koulutuslähetystön jäsen saisi 
oman kappaleen ja sen lisäksi muutaman ylimääräisen kopion suositusraportista16. 
Richard Finn on kertonut muistelmissaan, että koulutuslähetystön raportti oli koulu-
uudistuksen merkittävin voimakeino, mutta toimenpiteitä lykättiin huhtikuun 10. päivänä 
1946 pidettyihin valtiopäivävaaleihin saakka17. 

Koulutusosaston väliaikainen johtaja Edward Farr antoi huhtikuun 9. päivänä 
määräyksen CI&E:n koulutusosaston kaikille virkailijoille, että nämä aloittaisivat 
koulutuslähetystön raportin tutkimisen ja lausuisivat arvionsa sen suosituksista. 
Henkilökunta oli jaettu kuuteen komiteaan, ja kommentoitavina aihealueina olivat 
opetussuunnitelmat ja oppikirjat, koulutuksen uudelleenorganisoiminen, kieliuudistus, 
opetus ja opettajien koulutus, aikuiskoulutus sekä ylempi koulutus.18 

Ensimmäiset soraäänet raportista kuuluivat CI&E:ssa siviiliasiantuntijana palvelleen 
Arundel del Ren, joka oli määrätty sekä kieliuudistusta, ylempää koulutusta että opetusta 
ja opettajienkoulutusta kommentoiviin ryhmiin, muistiosta. Hän kirjoitti Nugentille 
näkemyksensä jo samana päivänä, kun raportin kopiot lähetettiin Yhdysvaltoihin ja Farr 
määräsi koulutusosaston tutkimaan raporttia. Hänen mielestään koulutuslähetystön 
raportti piti saattaa luettavaksi mahdollisimman suurelle joukolle japanilaisia 
kasvatustieteilijöitä, opettajia ja koulutuksesta muuten kiinnostuneita henkilöitä, minkä 
takia se piti mahdollisimman pian käännättää, del Ren näkemyksen mukaan, 
omalaatuiselle japanin kielelle pätevällä ja luotettavalla kääntäjällä. Jotta käännös olisi 
tarkka ja alkuperäisen veroinen merkityksiltään ja vivahteiltaan, täytyisi CI&E:n 
koulutusosaston vastata kääntämisestä. Koska del Ren mielestä raportin sisällössä oli 
suuresti kiistanalaisia kohtia, jotka saattaisivat kiinnittää lukijan huomion pois 
olennaisista kohdista ja johtaa epäedulliseen ja tarpeettomaan asiaa tuntemattomien 
henkilöiden väliseen keskusteluun, piti raporttia muokata ja lyhentää. Vasta käsiteltynä 
hänen mielestään raportti palvelisi parhaiten keskiverto-opettajia ja suurta yleisöä. 
Lisäksi del Re ennakoi, että raportti voisi päätyä joidenkin tahojen poliittiseen käyttöön, 
minkä takia oli välttämätöntä, että sen joko tahattomasti tai tahallisesti väärin 
tulkitsemisen mahdollisuus poistettaisiin kaikin mahdollisin keinoin. Hän suositteli, että 
mikäli olisi mahdollista, raportti täytyisi julkaista romajilla, tai vaihtoehtoisesti kaikkien 
japanilaisten luettavissa olevalla riittävän yksinkertaisella kielellä.19  

Professori del Ren muistiosta saadaan vahvistus sille, että heti koulutuslähetystön 
raportin ilmestyttyä se oli otettu vastaan CI&E:ssa kullanarvoisena koulu-uudistuksen ja 
yhteistyön toteuttamisvälineenä, mutta sama suosituskirjoitelma oli herättänyt myös 
pelkoja. Nämä pelkojen aiheet olivat yleisesti CI&E:n henkilökunnan tiedossa, koska del 
                                                           
15 Henry P. Leverich to Francis Russel. OIC Memorandum, 25.4.1946. CUSSDCF mfr. 22, r. 165; 
Report of Education Mission to Japan Dated March 30, 1946. United States Government Office 
Memorandum from Schuler to Spaulding, 15.5.1946. CUSSDCF mfr. 22, r. 164. 
16 Stoddard to Stewart, 27.4.1946. CUSSDCF mfr. 22, r. 167. 
17 Finn 1992, 62. 
18 Committees to study United States Education Mission Report. Memorandum to All Officers, 
Education Division, Edward H. Farr, 9.4.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-K-313. 
19 Report of the United States Education Mission. Memorandum to Nugent, 9.4.1946. Educational 
Reform in Japan Part II 1-K-266. 
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Re viittaa niihin nimeämättä tarkemmin. Hän kohdisti huomion mahdollisuuteen, että 
jotkut tahot, ilmeisesti Japanissa, voisivat alkaa käyttää väärin joitakin osia suosituksista. 
Ajatteliko Del Re, että väärinkäyttöä olisi se, että raporttia luettaisiin sellaisena kuin se 
oli kirjoitettu, minkä estämiseksi tekstiä pitäisi muokata? Vaikuttaisi siltä, että jotkut 
raportin suosituksista olivat ainakin joidenkin CI&E:ssa työskentelevien mielestä liian 
suorasanaisesti ilmaistuja ja päällekäyviksi tulkittavia japanilaisen yhteiskunnan 
muutosyrityksiä. Todennäköisesti del Ren arvostelun kärki kohdistui 
kieliuudistussuositukseen, tavoitteeseen kaventaa opetusministeriön valtaa tai 
yksiraiteisen koulujärjestelmän hankkeeseen; niitä saattoi pitää liian rajuina ilmaistuina, 
koska juuri nämä suositukset olivat niitä, joita CI&E ei ollut aikaisemmin avoimesti 
pitänyt esillä tavoitteinaan kommunikaatiossa japanilaisten kanssa. Näistä 
koulutuslähetystön suosituksista kieliuudistusvaatimus sai laajamittaisimman 
vastustuksen Japanissa raportin julkaisemisen jälkeisinä miehitysvuosina. 

Ylemmän koulutuksen uudistamista koskevia suosituksia kommentoimaan määrätty 
ryhmä jaotteli koulutuslähetystön suositukset kolmeen kategoriaan niiden tärkeyden ja 
kiireellisyyden perusteella. Alfred Croftsin johtaman ryhmän mielestä naisten 
jatkokoulutusmahdollisuuksien turvaaminen ei ollut ensisijainen vaan vasta toissijainen 
uudistuskohde, ja tärkeydessään sen ohi ajoivat esimerkiksi opiskelijoiden ja 
henkilökunnan asuntoasioiden järjestäminen tai julkaisuvaihto-ohjelman perustaminen 
Yhdysvaltojen ja Japanin tiedemaailman välille.20 Croftsin komitean kanta oli 
mielenkiintoinen, sillä koulutuslähetystön raporttia oli nimenomaan perusteltu tarpeella 
antaa suosituksia koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseksi vääränlaisen opetuksen 
keskeyttämisen lisäksi. Ilmeisesti tärkeämpää japanilaisten suosion saavuttamiseksi olivat 
raporttiin painetut suositukset koulutuksen tasa-arvoistamisesta kuin käytännön toimet 
tasa-arvon toteuttamiseksi. Lisäksi CI&E:n henkilökunnan keskuudessa tiedettiin, että 
koulutuslähetystön esittämät tasa-arvovaatimukset saattaisivat kohdata vieroksuntaa 
japanilaisessa yhteiskunnassa, vaikka nimenomaan koulutuksellisen tasa-arvon 
tarjoamisella oli sota-aikana suunniteltu saatavan japanilaisten naisten kannatus 
miehityksen päämäärille. 

Toukokuun alussa valmistui Kahdeksannen armeijan painosta ensimmäinen 3 000 
kappaleen painos koulutuslähetystön raportista lähetettäväksi Japanin julkisiin ja 
oppilaitosten kirjastoihin englanninkielisenä laitoksena21. Raportin kääntäminen japaniksi 
oli annettu kolmen eri japanilaisen toimiston tehtäväksi. Nugent ennakoi, että 
japaninkielinen raportti olisi pian saatavilla kirjakaupoissa. Raha ei olisi kenellekään 
raportin hankkimisen este, koska hinta olisi vain nimellinen.22 Trainorin mukaan kesän 
1946 aikana kaikki japanilaisopettajat saivat oman japaninkielisen kappaleen kirjasta23. 

Koulutuslähetystön suositukset tehtiin tutuiksi myös Yhdysvaltojen Japanin 
miehityksen liittolaisille. Stoddard järjestettiin esittelemään suositusraporttia 
Washingtoniin liittoutuneiden Kaukoidän komission kokoukseen toukokuun 8. ja 9. 
                                                           
20 Listing of Priorities, Committee on Higher Education. Memorandum to Chief of CI&E, 
10.4.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-K-267. 
21 CI&E Weekly Report, Education Division, 26 April – 2 May 1946, 4.5.1946. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-44. 
22 Nugent to Stoddard, 14.5.1946, s. 1. Educational Reform in Japan Part II 1-J-20. 
23 Trainor 1983, 207. 
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päivänä24, ja varsinaisesti komissio aloitti koulu-uudistuksen käsittelyn heinäkuussa 
1946. Liittoutuneiden Japanin neuvoston, joka oli aloittanut toimintansa Tokiossa 
huhtikuun 5. päivänä 194625, kaikki jäsenet olivat saaneet oman kappaleensa raportista. 
Huhtikuun viimeisenä päivänä Dyke ja Nugent olivat vastaamassa koulujärjestelmän 
uudistamisen edistymistä koskeviin Liittoutuneiden Japanin neuvoston jäsenten 
kysymyksiin sen kolmannessa kokouksessa. Koulutuslähetystön raportti osoittautui 
oivalliseksi työkaluksi, sillä keskustelu käytiin lähetystön suositusten ympärillä, ja 
vähemmän puututtiin amerikkalaisten jo toimeenpanemiin uudistuksiin. On oletettavaa, 
että liittoutuneiden edustajilla ei ollut tarkkoja tietoja amerikkalaisten jo sodan aikana 
tekemistä yksityiskohtaisista koulujärjestelmän uudistamista koskevista suunnitelmista, 
koska suunnittelutyö oli ollut salaista, minkä takia oli luontevaa, että keskustelu käytiin 
koulutuslähetystön suositusten ympärillä ja puhtaalta pöydältä. Dyke kertoi neuvostolle, 
että koulutuslähetystön raportti oli annettu tutkittavaksi koulu-uudistuksesta vastaaville 
upseereille, Japanin opetusministeriölle, Japanilaiselle koulutuskomitealle sekä lukuisille 
japanilaisista kasvatustieteilijöistä koostuville elimille, ja painotti, että monien 
suositusten toimeenpano ja japanilaisen koulujärjestelmän demokratisoiminen edellyttivät 
vuosikymmeniä kestävää suunnittelua ja japanilaisten kasvatustieteilijöiden osallistumista 
uudistustoimintaan. Dyke piti realistisena, että kaikki suositukset eivät tulisi saamaan 
japanilaisten varauksetonta kannatusta, sillä hän kertoi neuvostolle, että monet liberaalit 
opettajat varmasti kannattivat joitakin perimmäisistä suosituksista. Suositusten 
toimeenpaneminen täytyi laittaa tärkeysjärjestykseen niiden tarpeellisuuden ja 
käyttökelpoisuuden perusteella, ja Japanin taloudelliset mahdollisuudet muutosten 
toteuttamiseen täytyi myös ottaa huomioon. Dyken mukaan yritys esimerkiksi 
direktiivillä toimeenpanna kerralla kaikki koulutuslähetystön suositukset johtaisi 
koulujärjestelmän kaaokseen.26 

Vaikka Dyke peräänkuulutti Liittoutuneiden Japanin neuvoston edessä harkintaa 
suositusten käytännöllisyydestä, ei koulutuslähetystön vierailun yhteydessä ollut 
painotettu millään muotoa harkinnan tarpeellisuutta. Koulutuslähetystön suositusten 
laadintaan oli annettu vapaat kädet ja uudistusten aiheuttamista kustannuksista lähetystön 
jäsenten ei ollut tarvinnut välittää, mikä kävi ilmi Stoddardin muistiinpanoista 
MacArthurin kanssa käydystä keskustelusta27. 

Kenraali Chu Shing-Mingin kysymykseen CI&E:n suhtautumisesta kieliuudistukseen 
Dyke ja Nugent välttivät suoran vastauksen antamista. Dyken mukaan päätös 
kieliuudistuksesta oli niin merkittävä, että hän ei katsonut itseään tai henkilökuntaansa 
kykeneväksi tekemään ratkaisua, ja Nugent ehdotti, että neuvosto avustaisi asiassa. Dyke 
                                                           
24 Stoddard to Stewart, 27.4.1946. CUSSDCF mfr. 22, r. 167. 
25 Verbatim Minutes of the First Meeting. Allied Council for Japan, 5.4.1946. The Occupation of 
Japan Part II 4-C-1. 
26 Verbatim Minutes of the Third Meeting. Allied Council for Japan, 30.4.1946, s. 16-17. The 
Occupation of Japan Part II 4-C-6. 
27 “Asked how far we might go in educational demands from the financial or economic standpoint. 
He suggested that we should ask for whatever was necessary – not holding back. It will be then up 
to the Japanese themselves to strive to get the necessary support of education at all levels.” Notes 
on Conference with General MacArthur (Andrews, Bowles and Stoddard) General MacArthur’s 
Office, Dai Ichi Building, Tokyo, 20.3.1946, s. 1. Educational Reform in Japan Part II 1-J-13. 
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yritti kohdistaa huomiota japanilaisiin kertomalla, että nimenomaan he olivat jo 
pitemmän aikaa tutkineet kieliuudistusmahdollisuuksia. Puheenjohtaja George Atcheson 
korosti, että japanilaisten piti itse ratkaista asia.28 Kieliuudistuskysymys oli selvästi arka 
tälläkin foorumilla käsiteltäväksi. Hankkeen olemassaoloa ei kuitenkaan yritetty kiistää. 
Jotkin tahot koulutuslähetystön nimissä ajoivat kieliuudistusta erittäin voimaperäisesti, 
mutta kukaan, Robert King Hallia lukuun ottamatta, ei halunnut tunnustautua hankkeen 
kannattajaksi. Japanin kirjoitettu kieli oli vaikea nimenomaan amerikkalaisille, ja se oli 
suuri este japanilaisten viestinnän ja joukkotiedotuksen kontrolloimiselle. Kuitenkin 
samaan aikaan SWNCC:n Kaukoidän alakomitea valmisteli kannanottoa kieliuudistuksen 
rohkaisemisen puolesta. 

Neuvostoliiton edustajan kenraaliluutnantti Kusma Derevyankon vaatiessa lisätietoja 
koulutuslähetystön suositteleman koulujärjestelmän hallinnon hajauttamisen 
toteuttamisesta ja siviilineuvonantajien sijoittamisesta piirikuntiin Dyke kertoi, että hänen 
mielestään desentralisaation toteuttaminen oli kaikista tärkein yksittäinen 
koulujärjestelmän demokratisoimista edistävä asia. Lisäksi Dyke kertoi liittolaisten 
edustajille, että hänen näkemyksensä mukaan päämajan kouluoperaatiot tulivat olemaan 
yhä enenevässä määrin siviilien tehtäviä.29 Yhteistyötahoille ei haluttu olla täysin suoria. 
Epäilemättä näkemykset desentralisaatiosta olivat olleet selkeät miehityksestä vastaaville, 
ja siten myös Dykelle, jo ennen koulutuslähetystön raportin julkaisemista, koska 
opetusministeriöön keskittynyt hallinnollinen ja koulutuksen sisällöt määrittelevä ylivalta 
ja sen hajauttamisen vaatimus olivat olleet keskeisinä esillä jo sekä sodanaikaisessa 
suunnittelussa että CI&E:n omissa raporteissa. Siirtyminen asevoimien 
toimeenpanemasta koulujärjestelmän uudistamisesta siviilisuuntaan ei myöskään 
edustanut pelkästään Dyken menettelytapaa, vaan painopisteen muutos pohjautui jo 
sodan aikana luonnosteltuun ajatukseen siitä, miten japanilaisten tuki saataisiin koulu-
uudistuspolitiikalle. Liittolaismaiden edustajille ei kuitenkaan nähty tarpeelliseksi esitellä 
kannatuksenhankintateoriaa, vaan heitä valmisteltiin muutokseen ikään kuin se olisi ollut 
CI&E:n johtajan ajatus. 

Koulutuslähetystön vierailun jälkeen CI&E:ssa käynnistyi uusien amerikkalaisten 
siviilineuvonantajien etsiminen Tokioon. Nugent pyysi apua uusien työntekijöiden 
hankkimiseen muun muassa Stoddardilta selityksellä, että koulutuslähetystön raportin 
suositusten toimeenpaneminen edellytti korkeatasoisia työntekijöitä lähes kaikille koulu-
uudistuksen saroille30. Nugentin mukaan Dyke oli päättänyt, että koulujen 
liikuntakasvatus ei kuitenkaan enää ollut ensisijainen uudistuskohde, eikä uutta väkeä 
siihen tarvittaisi ennakkotiedoista poiketen31. Todellisuudessa CI&E:n koulutusosastossa 
avautui työpaikkoja, koska useat henkilöt, Dyken lisäksi, ilmaisivat kevään ja kesän 1946 
aikana halunsa palata Yhdysvaltoihin. Wunderlich lähti huhtikuun lopussa, ja hänen 

                                                           
28 Verbatim Minutes of the Third Meeting. Allied Council for Japan, 30.4.1946, s. 20-21. The 
Occupation of Japan Part II 4-C-6. 
29 Verbatim Minutes of the Third Meeting. Allied Council for Japan, 30.4.1946, s. 18-19. The 
Occupation of Japan Part II 4-C-6. 
30 Nugent to Stoddard. GHQ, SCAP, CI&E, 22.4.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-J-20. 
31 Nugent to Stoddard, 14.5.1946, s. 1. Educational Reform in Japan Part II 1-J-20. 
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tilalleen oppikirjauudistuksesta vastaamaan tuli Trainor32. Toukokuussa lähtivät Barnard, 
Farr, Schmitz, McAllen ja Gibson33, ja koulutusosaston väliaikaiseksi johtajaksi 
nimitettiin Orr34, joka pian ylennettiin majurista everstiluutnantiksi35. Hall ja Crofts 
vapautettiin työtehtävistä heinäkuun 10. päivänä 194636, ja Griffith lähti elokuun alussa37. 

WRAY, joka on moittinut miehityksen alkuajan koulutusosaston henkilökuntaa 
taitamattomaksi, on luonnehtinut Gordon Bowlesin haastatteluun ja Mark Orrin 
julkaisemattomaan esitelmään sekä hänen kanssaan käymäänsä kirjeenvaihtoon vedoten 
vuonna 2000 ilmestyneessä artikkelissaan kevään, kesän ja syksyn 1946 aikana CI&E:iin 
saapuneita tulokkaita ammatillisesti pätevimmiksi ja erikoistuneimmiksi38. Väite voi olla 
täysin oikeansisältöinen, mutta se on ongelmallinen, koska se ei alkuunkaan perustu 
asiakirja-aineistoon. WRAY ei ole pystynyt osoittamaan niin sanotun alkuperäisen 
henkilökunnan taitamattomuutta, ja lisäksi hän on itsekin kirjoittanut, että 
kasvatustieteelliset ja koulutukselliset käytännöt poikkesivat Yhdysvalloissakin suuresti 
osavaltioittain; esimerkiksi 6-3-3-4 -portaikko oli uusi, ja se oli käytössä vain 
kahdessakymmenessäviidessä osavaltiossa eikä yhdessäkään suurkaupungissa 
järjestelmän kalleuden tähden.39 WRAYN mukaan tulokkaat olivat progressiivisen 
kasvatustieteen edustajia, ja he innokkaasti lähtivät toteuttamaan Japanin 
koulujärjestelmän läpikotaista demokratisoimista, kuten esimerkiksi 6-3-3-4 -ohjelmaa ja 
opetussuunnitelmamuutoksia.40 Henkilökunnan vaihtumista ei voida kuitenkaan pitää 
koulu-uudistuspolitiikan mullistajana. Uudet työntekijät luonnollisesti jatkoivat 
työskentelyä entisten rakentamalta pohjalta. Tulokkaille koulutuslähetystön 
suositusraportti oli työskentelyn kulmakivi ja toimintaohjelma41, eikä heidän tarvinnut 
pohdiskella koulutuslähetystön tarkoitusta tai raportin syntyprosessia. Olivatpa heidän 
henkilökohtaiset kasvatustieteelliset näkemyksensä millaisia tahansa, he olivat saapuneet 
Japaniin toimeenpanemaan sodan aikana muotoutuneita miehitysdirektiiveillä ilmaistuja 
suunnitelmia koulujärjestelmän ja sitä kautta japanilaisajattelun uudistamisesta sekä 
                                                           
32 CI&E Weekly Report, Education Division, 26 April – 2 May 1946, 4.5.1946. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-44. 
33 CI&E Weekly Report, Education Division, 26 April – 2 May 1946, 4.5.1946. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-44; Weekly Report of Education Division for week ending 24 May 
1946. CI&E, Education Division, 25.5.1946. Educational Reform in Japan Part I 2-B-46; Weekly 
Report of Education Division for week ending 30 May 1946. CI&E, Education Division, 
31.5.1946. Educational Reform in Japan Part I 2-B-47. 
34 Weekly Report of Education Division for week ending 30 May 1946. CI&E, Education Division, 
31.5.1946. Educational Reform in Japan Part I 2-B-47. 
35 Weekly Report of Education Division for week ending 27 June 1946, 29.6.1946. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-51. 
36 Weekly Report for Education Division for Week Ending 12 July 46, 13.7.1946. Educational 
Reform in Japan Part I 2-A-53. 
37 Weekly Report of Education Division for Week Ending 9 August 46, 9.8.1946. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-57. 
38 WRAY 2000a, 22. 
39 WRAY 1998, 32. 
40 WRAY 2000a, 22. 
41 Ks. An Orientation Pamphlet for New Personnel. CI&E 22.2.1947. CIE(B)-06699. 
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koulutuslähetystön työskentelyn aikana esille nostettuja erityisasioita kuten esimerkiksi 
6-3-3-4 -ohjelmaa ja yhteisopetusta. 

Osan Yhdysvalloista tulleista aputarjouksista CI&E tyrmäsi suoralta kädeltä. 
Rockefeller-säätiön humanististen tieteiden osaston johtaja Davis H. Stevens, joka oli 
ollut mukana koulutuslähetystössä, lähestyi apulaisulkoministeri Bentonia ilmoittamalla, 
että säätiö oli halukas suunnittelemaan keinoa saada Japaniin pysyvä koulutuskomissaari, 
joka olisi riittävän lähetyshenkinen pysyäkseen asemapaikassaan vähintään kolme 
vuotta42. Benton sähkötti Dykelle, että Stevensin mukaan MacArthur kannatti 
kouluasioiden siviilikomissaarin nimittämistä, ja tiedusteli, etsisikö ulkoministeriö 
sellaisen henkilön. Bentonin toiveena oli, että Dyke neuvottelisi hankkeen edistymisestä 
Bowlesin kanssa43. Tokiosta kuitenkin vastattiin nopeasti sotaministeriön kautta 
Bentonille, että CI&E tarvitsi koulutuksen asiantuntijoita neuvonantajiksi, mutta 
koulutuskomissaaria ei haluttu. Sähkeessä epäiltiin, että koska CI&E:ssa ei tiedetty 
hankkeesta yhtään mitään, kyseessä täytyi olla väärinymmärrys.44 Stevensille 
luonnostellussa ulkoministeriön vastauksessa ilmoitettiin, että Dyken alainen Nugent oli 
korkein koulutusviranomainen, eikä häntä ollut aikomus korvata muilla45. 

Koulujärjestelmän uudistamisen ohjakset haluttiin pitää niin tiukasti kuin mahdollista 
CI&E:n käsissä Tokiossa. Samaan aikaan koulutuslähetystön raporttia tutkittiin 
Washingtonissa, jossa SWNCC:n Kaukoidän alakomitea tarttui 
kieliuudistuskysymykseen heti toukokuussa. Koulutuslähetystön raportin sisältö heijastui 
Yhdysvaltojen politiikan päättäjien näkemyksiin ja SWNCC:n antamiin 
miehitysmääräyksiin. 

SWNCC:n käsiteltäväksi kirjoitetussa alakomitean aloitteessa kannatettiin, että 
SWNCC hyväksyisi koulutuslähetystön suosituksen romajin käyttöönotosta Japanissa, ja 
ulkoministeriö välittäisi asiakirjan liittoutuneiden Kaukoidän komission käsittelyyn. 
Alakomitea oli päätynyt suosittelemaan romajia koulutuslähetystön perusteluiden 
kaltaisin väittein; latinalaiset aakkoset, toisin kuin kanji tai kana, olivat tehokkain 
kirjoitusväline, ne olivat käytössä lähes koko maailmassa, käyttöön tarvittiin vain 22 
kirjainta 73:n kana-merkin asemesta, lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen oli 
helpompaa, lingvistisesti se oli tehokkaampi työväline ja romajilla painaminen, 
sähköttäminen ja konekirjoitus olivat paljon helpompaa ja yksinkertaisempaa kuin 
kanalla. Japanilaiset kirjoitus- ja tavumerkit muodostivat suunnattoman esteen 
oppimiselle ja raskaan taakan, joka vahingoitti japanilaisten intellektuaalista kehitystä ja 
demokraattisten pyrkimysten kasvua. Japanilaiskoululaiset oppivelvollisuuden 
suoritettuaan olivat kaksi vuotta jäljessä amerikkalaisten ja eurooppalaisten koululaisten 
tasosta sekä yleisessä tieteellisessä koulutuksessa että maailman tapahtumien 
tuntemuksessa, mistä katsottiin aiheutuvan vaaroja demokraattisen järjestelmän 
toiminnalle. Foneettinen kirjoitusjärjestelmä tervehdyttäisi koulujärjestelmää, rohkaisisi 
                                                           
42 Stevens to Benton, 15.4.1946. CUSSDCF mfr. 22, r. 136. 
43 Benton to Dyke. Department of State Telegram Sent, 13.4.1946/17.4.1946. CUSSDCF mfr. 22, r. 
141. 
44 CG CINCAFPAC Tokyo to War Department. Incoming Telegram, 23.4.1946. CUSSDCF mfr. 
22, r. 148. 
45 Suggested reply to David Stevens. Stone to Benton, United States Government Office 
Memorandum, 20.5.1946. CUSSDCF mfr. 22, r. 180. 
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itsenäiseen ja omaperäiseen ajatteluun, kohottaisi tieteellisen työn tasoa, helpottaisi 
hallinnon ja liike-elämän toimintoja sekä vilkastuttaisi kulttuuri- ja taloussuhteita muiden 
maiden kanssa. Romajin käyttö tekisi kirjoitusjärjestelmästä intellektuaalisen ja 
kulttuurisen siteen muiden maiden kanssa. Aloitteessa esitettiin ennuste, että romajin 
käyttöönotosta aiheutuva katkos itämaiseen kulttuuriin tuli tapahtumaan joka tapauksessa 
ennemmin tai myöhemmin, ja paras aika käänteelle oli juuri käsillä. Japanilaisia ei 
kuitenkaan pitänyt pakottaa vastentahtoisesti muuttamaan kirjoitusjärjestelmäänsä, vaan 
ylipäällikön pitäisi rohkaista Japanin hallitusta muodostamaan komissio pohtimaan 
kirjoitusjärjestelmäkysymystä ja valmistelemaan tarvittavia uudistuksia.46 

Aloitteen valmisteleminen osoittaa, että kirjoitusuudistus ei ollut jonkin yksittäisen 
henkilön, kuten esimerkiksi Hallin hanke, vaan sitä kannattivat muutkin tahot. 
Romaanisten aakkosten käyttö olisi helpottanut nimenomaan miehittäjiä tiedotuksen ja 
sitä kautta japanilaisen yhteiskunnan valvonnassa; kirjoitusmerkit olivat raskas taakka ja 
pelottava este ensisijaisesti amerikkalaisille. Asia oli ehdottoman arkaluontoinen. 
Kysymyksen käsittelyn ajoitus oli kuitenkin oivallinen; se oli helpompi ottaa esille 
Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun koulutuslähetystön korkeasti arvostetut 
siviiliasiantuntijat olivat sitä esittäneet. Miehityksen päämääriä ei kuitenkaan haluttu 
uhata vaatimalla liian määrätietoisesti kirjoitusuudistusta. Itse asiassa Tokiossa Hallin 
innokkuus, jonka taakse laajempi kirjoitusuudistuskannatus saattoi piiloutua, palveli 
oivallisesti amerikkalaisten sekä ulko- että miehityspoliittisia etuja. 

Koulutuslähetystön raportin rinnalle opettajille tarjottiin Japanissa amerikkalaisten 
koulu-uudistuspolitiikan perustelemiseksi muutakin lukemista. Toukokuussa 
opetusministeriö luovutti Dykelle Guide to New Education in Japan -käsikirjan, joka oli 
tarkoitettu japanilaisopettajille niin sanotun uudenlaisen koulutusajattelun tueksi. 
Esipuheessa, jonka Dyke oli kirjoittanut, käsikirjan sanottiin olleen ensimmäinen 
konkreettinen todiste harkitusta yrityksestä uudelleenkouluttaa opettajat ylipäällikön 
määräysten noudattamiseen. Käsikirjan tavoitteena oli selventää opettajille tosiasiat 
Japanin tilanteesta, antaa opettajille avaimia työssään kehittymiseen sekä havainnollistaa, 
miten koulutyöllä osallistutaan vapaan ja demokraattisen kansakunnan rakentamiseen. 
Jotta opetusministeriön kirjoittama ja CI&E:n hyväksymä viesti menisi perille, ja 
miehittäjien haluamalla tavalla, oli tekstiä muokattu useita kertoja, sitä olivat kokeeksi 
lukeneet useat ala-asteen opettajat47, ja se oli kirjoitettu käyttämällä vain 1134:ää yleisintä 
kanji-merkkiä. Piirikunnissa toimivien koulutusupseereiden tehtävänä oli avustaa 

                                                           
46 Reform of the Japanese Writing System and Language Problems. Report by the State-War-Navy 
Coordinating Subcommittee for the Far East. Reform of the Japanese Writing System and 
Language Problems. SWNCC 298, 9.5.1946. The Occupation of Japan Part II 2-A-827. 
47 Huhtikuun 13. päivänä 1946 Tokion Keisarillisen yliopiston professori Kaigo kertoi CI&E:n 
koulutusosastolle testituloksista , joilla oli mitattu opettajien kykyä lukea ja ymmärtää käsikirjan 
tekstiä. Mukana testissä oli ollut 21 opettajaa viideltä eri paikkakunnalta, ja koe oli osittanut, että 
käsikirjassa oli muutamia kohtia, joita piti muuttaa, jotta ne olisivat paremmin ymmärrettäviä. 
CI&E Weekly Report, Education Division, 12-19 April 1946, 19.4.1946. Educational Reform in 
Japan Part I 2-B-42. Myös Weekly Bulletin, Period 5 May 1946 – 11 May 1946. GHQ, United 
States Army Forces, Pacific, CI&E. Educational Reform in Japan Part II 1-K-217. 
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opettajia käsikirjan käytössä.48 Opetusministerin kirjoittaman johdannon mukaan 
opettajilta odotettiin vain halukkuutta osallistua uuden Japanin perustamiseen sekä oma-
aloitteisuutta ja yhteistyöhalua, eikä käsikirjan sisältöjä tarvinnut opetella ulkoa.49 

Käsikirjassa selvitettiin opettajille yksityiskohtaisesti, että Japani ei ollut vielä 
tarpeeksi moderni valtio, eikä se vielä kunnioittanut riittävästi ihmisyyttä. Japanilaisilta 
puuttui kriittinen henki ja he olivat alttiita tottelemaan sokeasti auktoriteettia, he olivat 
tieteellisesti takapajuisia ja heillä oli huono järjenjuoksu. Lisäksi japanilaiset olivat 
itseensä tyytyväisiä ja ahdasmielisiä. Näistä seikoista johtuen opettajien tehtävä ja vastuu 
oli raskas. Opettajille perusteltiin, että koska koulutus oli tärkeä elementti uuden Japanin 
rakentamisessa, olivat amerikkalaiset julkaisseet koulutusta koskevat direktiivit. Käsikirja 
esitteli juurta jaksaen militarismin, äärinationalismin, ihmisyyden, yksilöllisyyden, 
tieteellisen hengen, uskonnon vapauden, ja demokratian käsitteet.50 Demokratian 
toteutumisen esteenä käsikirjassa pidettiin kieltä, joka oli liian vaikea puhuttavaksi, 
luettavaksi ja kirjoitettavaksi, ja joka siten piti eri ihmisryhmät erillään. Saman äänneasun 
mutta eri merkityksen omaavat sanat piti japanilaistaa, ja vaikeita ilmaisuja täytyi 
yksinkertaistaa. Tämän lisäksi kirjoitettua kieltä piti yksinkertaistaa rajoittamalla käytössä 
olleet kiinalaiset merkit tuhanteen. Käsikirjassa otettiin maltillisesti kantaa myös 
romajiin. Vallitsevista olosuhteista johtuen katsottiin tarpeelliseksi, että ihmiset osasivat 
lukea ja kirjoittaa japania romaanisin aakkosin, ja mikäli enemmistö japanilaisista 
haluaisi, siirryttäisiin tulevaisuudessa romajin käyttöön. Koska kieli oli kansan yhteistä 
omaisuutta, täytyi kaikkien osallistua uudistukseen. Erityisesti vastuu helpon ja 
tarkoituksenmukaisen kielen viljelemisestä lankesi koulujen oppikirjoille ja opettajien 
oppaille sekä julkiselle tiedonvälitykselle.51 

NISHI on rajusti arvioinut käsikirjaa. Hänen mielestään se oli kansallisen alemmuuden 
julistus, ja pahimman paperipulan aikana vuosina 1946–1947 siitä otettiin 436 020 
kappaleen painokset. Käsikirja hämmensi opettajia, joilla ei ollut kokemusta omien 
koulutuspoliittisten päätösten tekemisestä, ja opettajat epäilivät vahvasti, että heidän oli 
paras opetella ulkoa käsikirja ja opettaa sitä oppikirjana myös oppilaille. NISHIN mukaan 
opetusministeriö tiesi, että japanin kielen muuttaminen romaanisille aakkosille oli 
mahdotonta, eikä enemmistö japanilaisista koskaan haluaisi romajia.52 

                                                           
48 Guide to New Education in Japan. Volume I Part A, Fundamental Problems of the Establishment 
of New Japan. Ministry of Education, 1946, Foreword. Educational Reform in Japan Part II 1-K-5. 
On kuitenkin mahdollista, että käytännössä Kahdeksannen armeijan koulutusupseereiden työ 
piirikuntien koulujen opettajien kanssa ei ollut ongelmatonta. BENOIT on väitöskirjassaan tuonut 
esille, että ajoittain sekä opettajat että oppilaat pelkäsivät miehitysjoukkoja, koska heidän 
käytöksensä oli usein käskevää ja tylyä. BENOIT 1958, 170. 
49 Guide to New Education in Japan. Volume I Part A, Fundamental Problems of the Establishment 
of New Japan. Ministry of Education, 1946, Introduction. Educational Reform in Japan Part II 1-K-
5. 
50 Guide to New Education in Japan. Volume I Part A, Fundamental Problems of the Establishment 
of New Japan. Ministry of Education, 1946, s. 1-49. Educational Reform in Japan Part II 1-K-5. 
51 Guide to New Education in Japan. Volume I Part A, Fundamental Problems of the Establishment 
of New Japan. Ministry of Education, 1946, s. 50-52. Educational Reform in Japan Part II 1-K-5. 
52 NISHI 1982, 232. 



 274

NISHI oli oikeassa käsikirjan japanilaisia kohtelevasta rankasta sävystä. Lisäksi on 
korostettava, että mikäli käsikirja olisi ilmestynyt päämajan tai CI&E:n nimissä, se olisi 
nähty ja otettu vastaan miehittäjien käsityksenä japanilaisista. Koska käsikirja oli 
kuitenkin opetusministeriön tuotantoa, eikä tavallinen riviopettaja voinut tuntea 
amerikkalaisten vahvaa panosta sen syntyyn, täytyi kirjan antama kuva japanilaisista ja 
japanilaisuudesta hyväksyä vastalauseitta. Hall suomi käsikirjaa jo vuonna 1948 
kirjoittamalla, että siinä oli yhtäläisyyksiä sotaa edeltäneen ajan ajatusten valvonnan 
propagandaan53. Seuraavana vuonna Hall kirjassaan ja Trainor vielä muistelmissaan 
halusivat pitää yllä käsitystä, että kirja oli opetusministeriön yritys ohjata opettajien 
ajattelua, ja että kirjan kirjoittamisesta ja sen sisällöstä oli ensisijaisesti vastannut 
opetusministeriö54. NISHIN käsitystä opetusministeriön varmuudesta romajin suhteen 
voidaan epäillä, ja sitä on mahdollista pitää jälkiviisaana. Opetusministeriö ei voinut olla 
täysin varma keväällä 1946, etteikö enemmistö japanilaisista voisi kääntyä kannattamaan 
romajia, tai sen periaatteen pysyvyydestä, että japanilaiset saivat itse ratkaista kielensä 
kohtalon. Miehityksen päämäärien toteutumisen kannalta vaakakupeissa olivat 
miehittäjien ehdoton valta toteuttaa uudistuksia ja japanilaisen yhteiskunnan muuttamisen 
onnistuminen kunnioittamalla japanilaisten omia näkemyksiä ja turvata siten japanilaisten 
tuki amerikkalaisten pyrkimyksille. Nämä näkemykset olivat kuitenkin muokattavissa, 
sillä miehittäjät valvoivat esimerkiksi joukkotiedotusta ja koulujärjestelmää, ja 
japanilaisten keskuudessa vaikutti olevan jo runsaasti amerikkalaisiin ja Yhdysvaltoihin 
myönteisesti suhtautuvia henkilöitä. 

Miehittäjien kannalta oli tärkeää, että koulu-uudistuksen ruohonjuuritason toimijat, 
opettajat, olivat tavoitettavissa, ja tätä varten oli nyt olemassa kaksi kirjaa. 
Japanilaisopettajien nöyryyteen lukea ne saattoi luottaa, koska opettajat olivat tottuneet 
tottelemaan ylhäältä päin annettuja määräyksiä, ja opetuksen selkärankana oli totutusti 
käytetty opetusministeriön kirjallisia julkaisuja eli opettajien oppaita. Uudet opaskirjat 
eivät olleet ehtineet valmiiksi uuden lukuvuoden alkuun eli huhtikuun 1. päivään 
mennessä koulutuslähetystön vierailun viivästymisen ja CI&E:n opetusministeriön 
opaskirjaluonnoksiin osoittaman tyytymättömyyden johdosta, mutta aikataulun 
lipsuminen ei osoittautunut koulu-uudistuksen esteeksi. Koulutuslähetystön raportti ja sen 
kanssa sopusoinnussa ollut opetusministeriön käsikirja olivat rautaisannos opettajien 
maailmankuvan muokkaamiseen ja työnkuvan uudistamiseen, minkä tarkoituksena oli 
heijastua japanilaislasten ja nuorten käsitykseen demokratiasta, ja sitä kautta koko 
yhteiskunnan tekemiseen myötämielisemmäksi amerikkalaisten päämäärille. Samoihin 
aikoihin opettajiin kohdistetut tutkimustoimet käynnistettiin laajamittaisina, kun 
opetusministeriö sai valmiiksi55 toukokuun 7. päivänä 1946 amerikkalaisten ohjauksessa 
                                                           
53 Hall 1948, 65. 
54 Hall 1949, 446; Trainor 1983, 206. 
55 Miehityshallinto oli lokakuussa 1945 antanut direktiivin, jolla määrättiin opettajien seulonnat 
toteutettaviksi. Opetusministeriö oli alkanut valmistella seulontojen toteuttamisasiakirjoja Tanaka 
Kotaron johdolla Maedan alaisuudessa. Seuraavien kuukausien aikana CI&E:lle esitellyt 
luonnokset eivät kuitenkaan tyydyttäneet, koska niistä Robert King Hallin mukaan oli puuttunut 
kelpoisuuden vaatimustasot ja mittarit. Sitten valmistelutyön ohi ajoi ylipäällikön tammikuun 1946 
alussa julkaisema puhdistusdirektiivi. Huhtikuun 26. päivänä 1946 japanilaiset saivat valmiiksi 
kuudennen luonnoksensa, joka hyväksyttiin, ja se tuli voimaan toukokuun 7. päivänä 1946. Hall 



 275

kirjoitetut säännöt koulujärjestelmän palveluksessa olleiden henkilöiden seulonnoista ja 
puhdistuksista ylipäällikön lokakuiseen direktiiviin pohjautuen56. 

Useat sodanaikaiset suunnitelmat Japanin yhteiskunnan demokratisoimisesta – 
muutoinkin kuin koulujärjestelmän uudistamisen osalta – alkoivat toteutua käytännössä 
kevään 1946 aikana. Tuolloin miehityksen painopiste alkoi siirtyä destruktiivisesta 
konstruktiiviseen vaiheeseen57. Huhtikuun 10. päivänä 1946 oli pidetty ylipäällikön 
päätöksellä ensimmäiset sodanjälkeiset valtiolliset vaalit, vaikka Kaukoidän komissio oli 
varoitellut, että liian aikaisin toimitetut vaalit suosisivat konservatiiveja 
organisoitumattomien liberaalien elementtien asemesta. Vaalilakien uudistuksen johdosta 
äänioikeutta oli laajennettu koskemaan myös naisia, ja äänioikeusikä oli laskettu 
koskemaan kaksikymmentä vuotta täyttäneitä. Valtiopäivien suurimmaksi puolueeksi 
odotetusti äänestettiin konservatiivit. Kolme neljäsosaa valituista oli uusia edustajia.58 
Uuden, amerikkalaisten kirjoittaman perustuslain luonnos esitettiin valtiopäiville 
ensimmäisen kerran kesäkuussa 1946, ja marraskuussa se hyväksyttiin astumaan voimaan 
puolta vuotta myöhemmin, toukokuussa 1947.59 DOWER on pitänyt ironisena, että 
                                                                                                                                                
1949, 432-440. YAMAMOTON mukaan seulontadirektiivin käytännön tulkinnasta oli paikallisilla 
koulu-uudistuksen toimeenpanosta vastaavilla upseereilla ja CI&E:lla eriäviä näkemyksiä. 
Piirikunnista vedottiin CI&E:iin, että se suoremmin puuttuisi seulontakomiteoiden jäsenten 
valintaan. Komiteoiden kokoamisen vaikeudet heijastuivat seulontojen viivästymisinä. 
YAMAMOTO 1991, 69-70. 
56 Report of Civil Information and Education Section on Accomplishment of Second Year’s 
Occupation of Japan, together with a Brief Review of the First Year’s Work. CI&E, s. 3. 
Educational Reform in Japan Part II 1-K-201. 
57 Emmerson 1978, 277. 
58 Borton 1970, 465-466. Myös MCNELLY 1987, 84-85; KAWAI 1969, 121. 
59 Borton 1970, 463-464, 468-469; Emmerson 1978, 267; Finn 1993, 89. Perustuslain muuttamista 
oli pidetty amerikkalaisten keskeisenä tehtävänä ulkoministeriön suunnittelijoiden, kuten 
esimerkiksi Hugh Bortonin ja George Blakesleen, näkemyksissä vuodesta 1943 alkaen. Vuoden 
1944 lopulla Post-War Programs Committee hyväksyi perustuslakiuudistussuositukset 
toimitettavaksi SWNCC:iin. MacArthurin miehityksen käynnistyttyä saamissa asiakirjoissa ei 
suoraan mainita perustuslakiuudistusta. Perustuslain uudistamiseen, aluksi japanilaisten toimesta, 
käytiin MacArthurin Higashikunille ja Shideharalle esittämien suositusten johdosta. George 
Atcheson poliittisen neuvonantajan toimistosta kääntyi Washingtonin puoleen pyytäen neuvoja 
ulkoministeriöstä perustuslakikysymykseen. Tammikuussa 1946 lähetettiin esikuntapäälliköiden 
neuvostolta MacArthurille SWNCC:n kanta perustuslaista informaatioksi, ei direktiiviksi; 
ulkoministeriön kirjoittamasta asiakirjasta käy kuitenkin yksiselitteisesti selville, että mittavia 
perustuslain muutoksia tultaisiin vaatimaan vuosien 1943–1944 suunnitelmien hengessä. WARD 
1987, 18-31; MCNELLY 1987, 77-82, 100; Finn 1993, 90-93. Se, että esimerkiksi 
koulujärjestelmän uudistamista koskevat sodanaikaiset kirjoitetut suunnitelmat olivat 
yksityiskohtaisemmat kuin valmistelut Japanin perustuslain muuttamisesta, kertoo 
perustuslakikysymyksen monimuotoisuudesta. HELLEGERS on tutkimuksessaan osoittanut, että 
sodanaikaisessa suunnittelussa perustuslain osalta oli kyse siitä, missä laajuudessa se toteutettaisiin 
eikä sen yleisestä tarpeellisuudesta. Vastakkain olivat lyhyen aikavälin ratkaisut liittoutuneiden 
näkökulmasta ja pitkäkestoiset Yhdysvaltojen tavoitteet. HELLEGERS 2002, 184-187. Koska 
Japani antautui ehdoitta, demilitarisointiohjelma ohitti perustuslain muovaamisen välittömän 
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valtiopäiville laki oli esitelty nimenomaan Japanin hallituksen omana luonnoksena60, ja 
HELLEGERS puolestaan on verrannut päämajan ja Yhdysvaltojen poliittisen johdon 
toimia Meiji-oligarkiaan luonnosteltaessa salaisesti suljettujen ovien takana 
kansakunnalle peruskirjaa61. Toukokuussa 1946 alkoivat Tokiossa 
sotarikosoikeudenkäynnit, jossa yhdentoista liittoutuneiden maan edustajat istuivat 
kansainvälisessä sotilastuomioistuimessa tuomitsemassa sodanaikaista Japanin poliittista 
ja sotilaallista johtoa. Keisari ei päätynyt syytettäväksi.62 Se, että keisari ei joutunut 
sotarikostuomioistuimen eteen, sai WARDIN mukaan eniten huomiota Japanin kohtelun 
poliittisista kysymyksistä. Ratkaisun tekeminen osoittautui kiistellyimmäksi 
kysymykseksi ja suoranaiseksi Japanin demokratisoimisen symboliksi Yhdysvalloissa jo 
sodan aikana. Sekä keisarin syyttämistä vaatineet että keisarin kautta hallitsemista 
kannattaneet olivat kaikki kuitenkin yhtä mieltä siitä, että keisari-instituutio oli Japanin 
poliittisen järjestelmän ydin.63 Keisarin säilyminen asemassaan mahdollisti miehittäjille 
uudistusten toimeenpanemisen keisarin nimissä64. Muodollisen valtion päämiehen 
nimissä toimimista oli ollut esimerkiksi keisarin uudenvuodenpuhe, jossa ilmaistu 
keisarin ja kansan suhteen uusi tulkinta alkoi heijastua myös koulujärjestelmään. Maalis- 
ja huhtikuussa 1946 Yhdysvalloista tuotiin Japaniin ensimmäiset viljalähetykset65. Ruuan 
jakelulla pyrittiin estämään kansalaislevottomuuksien puhkeamista, jotka olisivat voineet 
vahingoittaa miehityksen päämäärien toteutumista ja miehitysjoukkojen turvallisuutta. 
Ruokapula johti kuitenkin mielenosoituksiin Tokion kaduilla toukokuussa 1946. 
Maareformin valmistelut etenivät keväällä, tällä kertaa MacArthurin pyynnöstä 
Liittoutuneiden Japanin neuvoston myötävaikutuksella, ja lokakuussa 1946 lait 
maanjaosta hyväksyttiin valtiopäivillä. Laeilla taattiin vuokraviljelijälle etuosto-oikeus 
viljelemäänsä maahan virallisesti määriteltyyn hintaan, ja maanvuokraajan asemaa 
parannettiin säätämällä, että maanvuokrasopimus piti tehdä kirjallisesti ja 

                                                                                                                                                
tarpeen. Vuonna 1947 kirjoitetussa ulkoministeriön salaisessa Japanin miehitystä arvioineessa 
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jälkimmäisellä puolikkaalla. Japan. Policy and Information Statement, s. 3. Department of State, 
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60 DOWER 1979, 319. 
61 HELLEGERS 2002, 548. 
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saatiin päätökseen vasta marraskuussa 1948. Finn 1993, 78-79; Borton 1970, 474-476. 
63 Keisarikysymyksen käsittely alkoi ulkoministeriössä alkuvuodesta 1943, ja ajatukset keisarin 
aseman säilyttämisestä saivat vahvistusta vuoden 1944 kuluessa. Vaikutusvaltaiset henkilöt 
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myös käytettävissä amerikkalaisten päämäärien hyväksi, kirjattiin MacArthurille ohjelmaksi U.S. 
Initial Postsurrenden Policy for Japan ja Basic Directive for Postsurrender Military Government in 
Japan Proper -asiakirjoihin. Tammikuussa 1946 MacArthur otti selvän kannan keisarin syyttämistä 
vastaan, ja kesäkuussa 1946 keisarin syyttämishanke poistettiin SWNCC:n agendasta. WARD 
1987, 3-17. 
64 MCNELLY 1987, 77. 
65 Finn 1993, 113; Borton 1970, 476-477. 
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säädöstenmukaista vuokraa ei voinut vaatia maksettavaksi luontaistuotteina.66 Kevään 
1946 aikana miehityshallinnon toimeenpanemilla uudistuksilla pyrittiin sodanaikaisten 
suunnitelmien mukaan ripeästi irrottamaan Japani niistä yhteiskunnallisista rakenteista, 
joiden varassa militarismi oli saanut jalansijan, ja hankkimaan mahdollisimman laajojen 
yhteiskuntapiirien kannatus uudistuspolitiikalle. 

Shideharan hallitus ei saanut vaalien jälkeen riittävää kannatusta puolueilta, ja se 
kaatui toukokuun 22. päivänä 194667. Tilalle muodostettiin uusi hallitus Yoshida Shigerun 
johdolla. Opetusministerin tehtäviä hoitamaan valittiin Tanaka Kotaro, joka oli 
suorittanut tohtorin tutkinnon Tokion Keisarillisen yliopiston lakitieteellisessä 
tiedekunnassa ja opiskellut ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä vuosina 
Yhdysvalloissa, Ranskassa, Italiassa, Ruotsissa ja Saksassa. Hän oli toiminut Tokion 
Keisarillisen yliopiston lakitieteen professorina ja lokakuusta 1945 lähtien 
opetusministeriön koulutusosaston päällikkönä. Lisäksi hän oli Japanilaisen 
koulutuskomitean jäsen. Amerikkalaistiedustelun käsityksen mukaan Tanaka oli yksi 
Japanin katolisen kirkon huomattavammista maallikoista, ja hänen kristillinen 
käsityksensä ihmisoikeuksista oli saanut hänet vastustamaan totalitaarista politiikkaa, 
mutta muutoin tiedot hänestä olivat ristiriitaisia. Häntä pidettiin amerikkalaistietojen 
mukaan sekä keskitien liberaalina että konservatiivina, mutta hän oli kuitenkin selvästi 
kommunismin vastainen. Toisaalta Tanakan lausunto, jossa hän oli vaatinut opettajia 
tottelemaan keisarillista koulutusreskriptiä, oli herättänyt amerikkalaisissa huolta.68  

Koulutuslähetystön japanilaiseksi vastineeksi perustettu Japanilainen koulutuskomitea 
oli lähetystön vierailun jälkeen jättänyt oman koulu-uudistusraporttinsa Japanin 
hallitukselle ja opetusministeri Abelle. Trainor muistelmissaan kertoi, että 
koulutuskomitea ei välittänyt raportista jäljennöstä koulutusosastolle, mutta hän lisäksi 
väitti, että japanilaisraportti ei aiheuttanut muutoksia suunnitelmiin myöskään 
opetusministeriössä. Trainorin mukaan monet opetusministeriön virkailijat olivat 
pahoillaan siitä, että koulutuskomitean raportti liiaksi myötäili amerikkalaislähetystön 
suosituksia. CI&E:n koulutusosasto oli halunnut pysytellä opetusministeriön ja 
koulutuskomitean kiistojen ulkopuolella, mutta japanilaisraportin hankkiminen 
koulutusosaston henkilökunnan käyttöön oli ollut vaikeaa. Samassa yhteydessä Trainor 
kertoi, että kesän 1946 aikana kehkeytyi näkemys, että Japanilainen koulutuskomitea piti 
korvata uudella komitealla.69 

TSUCHIMOCHIN mukaan sekä päämaja että CI&E saivat tietää vasta kesäkuun 6. 
päivänä 1946 koulutuskomitean raportin olemassaolosta Kaukoidän komission 
amerikkalaisjäsenen kautta, joka puolestaan oli saanut tietoonsa huhtikuun 4. päivän 
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Shinano Mainichi Shimbun -sanomalehdessä olleen uutisoinnin aiheesta70. 
TSUCHIMOCHIN väite ei välttämättä pidä paikkaansa, minkä hän tiesi itsekin, koska 
hän tutkimuksensa alaviitteessä sivusi mahdollisuutta, että jo toukokuun lopulla 
CI&E:ssa tunnettiin koulutuskomitean kirjoituksen olemassaolo71. Ulkoministeriön 
tiedustelu julkaisi toukokuun 24. päivänä raportin Japanilaisen koulutuskomitean 
jäsenistä ja ajatuksesta, että komitea jatkaisi toimintaansa puolipysyvänä organisaationa 
ylläpitämässä keskustelua koulutuslähetystön kiistanalaisista suosituksista. 
tiedusteluraportin kirjoittajien tiedossa oli, että koulutuskomitea oli luovuttanut 
opetusministeriölle raportin, joka erosi huomattavasti koulutuslähetystön suosituksista.72 
On tietysti periaatteessa mahdollista, että Tokioon miehityshallinnon käyttöön ei ollut 
ehtinyt tulla tietoja japanilaisraportista ennen kesäkuun 6. päivää 1946. Siinä tapauksessa 
CI&E:n julkisen tiedonvälityksen kontrolloinnista, sanomalehtikirjoittelun valvonnasta ja 
Japanilaisen koulutuskomitean toimien seuraamisesta vastaavien henkilöiden toimintaa ei 
voida pitää täysin onnistuneena. Miehityshallinnon kannalta olennaisinta oli kuitenkin se, 
että Japanilainen koulutuskomitea oli syyllistynyt vakavaan rikkeeseen. Ylipäällikön 
tammikuinen direktiivi, jonka nojalla koulutuskomitea oli muodostettu, määräsi komitean 
raportoimaan suosituksistaan sekä Japanin hallitukselle että CI&E:n koulutusosastolle73. 
TSUCHIMOCHI, joka kaikissa tilanteissa on halunnut korostaa amerikkalaisten ja 
japanilaisten yhteistyötä koulujärjestelmän uudistamisessa, on myöntänyt 
koulutuskomitean toimineen direktiivin vastaisesti. Toisaalta hän on tuonut esille, 
lieventävänä asianhaarana, että koulutuskomitea oli esittänyt jo koulutuslähetystön 
komiteoille luonnoksia näkemyksistään, jotka myöhemmin kirjoitettiin 
vastineraportiksi74. Japanilaisen koulutuskomitean yllätysveto terästi CI&E:n 
japanilaistoimien tarkastelua, ja rike ei ainakaan ollut omiaan hälventämään 
amerikkalaisten mahdollisesti tuntemia epäluuloja japanilaistoimia kohtaan. 

Ulkoministeriössä kuitenkin reagoitiin nopeasti kesäkuun 6. päivän jälkeen 
huhtikuiseen sanomalehtiartikkeliin. Jo seuraavana päivänä, 7. kesäkuuta, kirjoitettiin 
tiedusteluraportti, jossa kerrottiin Japanilaisen koulutuskomitean luovuttaneen 
viisikohtaisen suositusvastineensa opetusministeriölle. Luovutusajankohta ei ollut 
amerikkalaisten tiedossa, eikä tiedusteluraportin kirjoittajalla ollut asiakirjasta muita 
tietoja kuin kyseisen naganolaisen sanomalehden artikkeli. Japanilaisen 
koulutuskomitean raportoitiin olleen samaa mieltä kuin koulutuslähetystö 
koulujärjestelmän keskusjohtoisuuden ja opetusministeriön tehtävien määrän 
rajoittamisesta sekä tarpeesta yksinkertaistaa monimutkaista koulutustasojen järjestelmää. 
Koulutuskomitea kannatti 9-vuotista oppivelvollisuutta, mutta sen näkemyksen mukaan 
                                                           
70 TSUCHIMOCHI 1993, 106-107. 
71 TSUCHIMOCHI ei päätelmiä tehdessään tuntenut ulkoministeriön tiedustelun toukokuun 24. 
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akateeminen ja ammatillinen koulutus täytyi pitää erillään. Tiedustelulle oli epäselvää 
kannattiko komitea ilmaisen koulutuksen jatkamista 12-vuotiseksi. Selvästi erilaisen 
mielipiteen komitea oli esittänyt kieliuudistuksesta ja koulutusreskriptistä, jonka 
seremoniallisen käytön kieltämistä75 amerikkalaisvieraat olivat vaatineet. Se ei 
kannattanut amerikkalaisten ehdottamaa jyrkkää kirjoitusuudistusta, vaan sen sijaan 
kiinalaisten kirjoitusmerkkien määrän vähentämistä. Suurin osa koulutuskomitean 
jäsenistä oli kannattanut jonkinlaista uutta keisarillista koulutusreskriptiä.76 Japanilaisen 
koulutuskomitean amerikkalaisen koulutuslähetystön näkemysten vastaiset kannat eivät 
olleet yllätys. Jo huhtikuussa ulkoministeriön tiedustelu oli kirjoittanut raportin 
japanilaisten suhtautumisesta koulutusreskriptiin, ja tuolloin oli ollut selvää, että 
koulutuskomitea antoi tukensa ajatukselle uudesta koulutusreskriptistä77. Kieliuudistus 
puolestaan tiedettiin päivänselvästi kiistanalaiseksi asiaksi. 

Amerikkalaiset saivat Japanilaisen koulutuskomitean vastinekirjoituksen japanilaisten 
englannin kielelle kääntämänä raporttina. TSUCHIMOCHIN mukaan päämaja muokkasi 
raporttia tehden siitä toisen käännösversion, mikä osoitti, että miehityshallinto harjoitti 
tiukkaa sensuuria78. TSUCHIMOCHI on tässä täysin oikeassa, vaikka hän ei lähteillä 
osoitakaan, miten hän on väitteensä päässyt; hänen tutkimuksensa lähdeviitteistä ei käy 
aukottomasti selville, oliko hänellä käytössään Japanilaisen koulutuskomitean raportti 
kokonaisuudessaan vai ei. Myös Harry WRAY on kirjoittanut, että koulutuskomitean 
raportti toisti pitkälle koulutuslähetystön suosituksia79. Myöhemmin hän on tarkentanut 
näkemystään koulutuskomitean raportista; se oli pitkälle samanlainen koulutuslähetystön 
raportin kanssa, ja suositukset ilahduttivat suuresti koulutusosaston henkilökuntaa, koska 
nyt heillä oli liittolainen opetusministeriön pakottamisessa uudistuksiin80. 

Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen kuin WRAY väittää. Muokatusta versiosta 
Japanilaisen koulutuskomitean amerikkalaisten näkemyksiä myötäilevät käsitykset 
kävivät selvästi ilmi. Japanilainen koulutuskomitea kannatti opetusministeriön 
valvontavallan rajoittamista ja paikallisten koulutuskomiteoiden tai lautakuntien 
                                                           
75 Kaori OKANO ja Motonori TSUCHIYA ovat korostaneet, että koulutuslähetystö ei suoraan 
kritisoinut koulutusreskriptiä, vaan ainoastaan ehdotti sen seremoniallisen käytön kieltämistä. 
OKANO – TSUCHIYA 1999, 32. Tämä pitää sikäli paikkaansa, että koulutuslähetystön raportissa 
ei nimenomaisesti ja sananmukaisesti perätty reskriptin kumoamista, vaan sen seremoniallisen 
käytön ja keisarin kuvan kumartamisen kieltämistä. Mutta samassa yhteydessä kuitenkin vaadittiin 
koulutuksen perustaksi uutta koulutusfilosofiaa ja uusia toimintatapoja japanilaiseen 
koulujärjestelmään. Reskriptin antamat perustelut keisarilliselle koulujärjestelmälle piti siis korvata 
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77 Japanese Discussion of the Education Rescript. Department of State, Office of Research and 
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79 WRAY 1982, 152. 
80 WRAY 1998, 31. 
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perustamista sekä piirikuntiin että paikallistasoille valvomaan ja avustamaan 
oppivelvollisuuskouluja ja toisen asteen koulutuksen järjestämistä, kuten esimerkiksi 
antamaan lausuntoja sekä opettajien ja oppikirjojen valinnoista että opetussuunnitelmista. 
Koulutuskomitea kannatti oppivelvollisuuden laajentamista 9-vuotiseksi, jotta oppilaiden 
tiedot ja kielelliset valmiudet paranisivat. Raportissa esiteltiin vain kannatus 6-3-3 -
suunnitelmalle, eikä sen vaihtoehtoa, mutta koulutuskomitea ei yksioikoisesti kannattanut 
tämän järjestelmän jatkoksi 4-vuotisia ylimpiä opintoja, mikä ajatus oli ollut esillä 
amerikkalaisen koulutuslähetystön vierailun aikana, mutta jota kuitenkaan ei ollut kirjattu 
suositusraporttiin. Japanilaisten mielestä jatko-opinnot voisivat olla 3-, 4- tai 5-vuotiset 
oppilaitoksesta riippuen. Opettajien koulutuksen siirtämistä kokonaan yliopistotasoiseksi 
kannatettiin.81 

Japanilainen koulutuskomitea kannatti opettajien järjestäytymistä ammatillisiin 
järjestöihin kansalaisten järjestäytymisvapauden sekä keskinäisen avun ja yhteistyön 
nimissä, kuten koulutuslähetystö oli suositellut, ja mikä oli ollut myös ylipäällikön 
käsityksen mukaan Japanin demokratisoimisen tavoite. Ammatillisten yhdistysten ja 
ammattiyhdistysten välinen ero tehtiin koulutuskomitean vastineraportissa selväksi, 
vaikka järjestöjen samanlaisuus tavoitteissaan, kuten esimerkiksi pyrkimys 
elinolosuhteiden parantamiseen, myönnettiin.82 Koulutuslähetystö oli kannattanut 
opettajien järjestäytymistä, tai ainakin suositusraporttiin oli kirjattu ajatus 
järjestäytymisen suositeltavuudesta, mutta koulutuskomitean pyrkimykset tukea 
rinnakkaisten organisaatioiden syntyä kertovat konservatiivisesta83, 
amerikkalaisnäkemyksiä selvästi varovaisemmista asenteista, ja eron tekemisen taustalla 
voidaan nähdä epäluuloja ja pelkoja ammattiyhdistystä ja työntekijöiden järjestäytymistä 
kohtaan. Amerikkalaisten vastenmielisyyttä poliittista työväenliikettä ja järjestäytynyttä 
työväestöä kohtaan ei pidä vähätellä, mutta Japanissa amerikkalaiset olivat valmiita 
yhteistyökumppaneita hakiessaan yhteistoimintaan myös poliittisesti arveluttavina 
pidettyjen ja epäamerikkalaisia arvoja kannattavien tahojen kanssa, kuten Maochun YU 
ja Henry OINAS-KUKKONEN ovat tutkimuksissaan Yhdysvaltojen suhtautumista 
Japanin kommunistiseen liikkeeseen osana Japanin kukistamiseen ja miehityksen 
päämäärien hyväksymiseen tähtäävää toimintaa osoittaneet84. Gary ALLINSON on 
oikeassa kirjoittaessaan, että opettajien ammattiryhmä politisoitui vahvasti miehityksen 
alkuvaiheessa, mikä oli seurausta huonoista olosuhteista ja kehnosta palkasta85. 
Opettajien kääntyminen vastustamaan konservatismia oli myös seurausta 
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miehitystoimista, jotka opettajat tulkitsivat järjestäytymisen ja opetusministeriön 
harjoittaman perinteisen linjan vastustamisen kannustamiseksi. 

CI&E:n koulutusosasto kiinnitti erityistä huomiota opettajien Zen Nippon Kyoin 
Kumiai (All Japan Teachers’ Union) -ammattiyhdistyksen opetusministeriölle esittämiin 
vaatimuksiin toukokuussa 194686. Opetusministeri Tanaka oli kuitenkin kumonnut 
opettajien vaatimukset huomattavista palkankorotuksista ja erityisesti opettajille 
järjestettävästä ruuan jakelusta87. Pian Zen Nippon Kyoin Kumiain vaatimusten jälkeen 
koulutusosasto kiinnostui ja alkoi kartoittaa opettajien suhtautumista Dai Nippon Kyoiku 
Kai (Great Japan Education Association) -järjestöön.88 Sodan aikana opettajien oli ollut 
käytännössä pakko kuulua tähän opetusministeriön johtamaan isänmaallisuutta 
vaalineeseen organisaatioon89. Opettajien järjestäytymisen salliva amerikkalaisten asenne 
oli vain osittain aitoa, kuten DUKE on todennut, ja sodan jälkimainingeissa 
miehityshallinto löysi vasemmistolaiset opettajat yhteistyökumppaneikseen vastustamaan 
sotilashallintoa90. Opettajien ammatillisten järjestöjen kenttä tuli nopeasti 
moniulotteiseksi ja myös Yhdysvaltojen ulkoministeriön perinpohjaisen kiinnostuksen 
kohteeksi. Heinäkuisessa tiedusteluraportissa todettiin, että ammattijärjestöjen, joihin 
väitettiin kuuluvan 50 000 jäsentä, vaatimukset eivät olleet saavuttaneet tuloksia, ja 
opetusministeriö suhtautui penseästi päällekäyvimpiin vaatimuksiin. Lisäksi Japanissa oli 
herännyt keskustelu oliko ensinkään sopivaa, että opettajat yhteiskunnan palvelijoina 
järjestäytyivät ammattiliittoihin ja käyttivät niiden menetelmiä.91 

Olipa amerikkalaisten suhtautuminen ammattiyhdistyksien harjoittamaan 
edunvalvontaan miten innotonta tahansa, tunnettiin CI&E:ssa huolta opettajien huonoista 
palkoista ja opetusministeriön hitaudesta palkkapolitiikan korjaamiseen92. Opettajien 
mahdollisimman varaukseton tuki tarvittiin amerikkalaisten valmistelemalle japanilaisten 
ajattelun muuttamiseen tähtäävälle koulu-uudistukselle, minkä takia miehittäjien oli 
osoitettava kiinnostusta opettajien asemaa kohtaan. On myös mahdollista, että miehittäjät 
kiinnittivät huomiota opettajien palkkojen nostamisen merkitykseen nimenomaan 
hillitäkseen opettajien järjestäytymistä ammatilliseen tai poliittiseen työväenliikkeeseen. 
Palkkojen korjaamisen tärkeys oli joka tapauksessa käynyt ilmi kentällä 
koulutarkastusten yhteydessä, ja päämajan huomio haluttiin kiinnittää tarpeeseen korjata 
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mies- ja naisopettajien tulot samalle tasolle93. Heinäkuussa 1946 kirjoitettiin CI&E:ssa 
määräystä Japanin hallitukselle opettajien ansioiden nostamiseksi muiden valtion 
vastaavan portaan virkamiesten palkkojen tasolle varmistamaan kyvykkäiden henkilöiden 
pysymistä opetusalalla ja ehkäisemään osaltaan akuuttia opettajapulaa, mikä puolestaan 
olisi saattanut estää miehityksen päämäärien toteutumista94. 

Vaikka Japanilainen koulutuskomitea piti esillä kasvatuksen ja opetuksen 
lapsikeskeisyyttä koulutuslähetystön suositusraportin hengessä, liian rajuja muutoksia 
opetusmenetelmiin ei kannatettu. Opetusmenetelmien uudistamisen suurimmiksi esteiksi 
nähtiin ylisuuret opetusryhmät, joissa saattoi olla jopa kuusikymmentä oppilasta. 
Ryhmäkoon pienenemisellä uskottiin olevan välitön vaikutus opetusmenetelmiin. 
Opettajien muodollisen pätevyyden lisäksi koulutuskomitea piti opettajien liikarasitusta 
sekä toimeentulon ja statuksen epävakaisuutta opetusmenetelmien korjaamisen esteenä. 
Lisäksi raportissa kannatettiin luopumista järjestelmästä, jossa opiskelijat laitettiin 
keskinäiseen paremmuusjärjestykseen tutkintoarvosanojen ja pääsykoetulosten 
perusteella.95 Muokatussa raportissa ei mainittu sanallakaan kieliuudistusta tai 
keisarillista koulutusreskriptiä, joihin japanilaiskannan ulkoministeriön 
tiedusteluraporttien laatijat tunsivat. 

Todellisuudessa Japanilaisen koulutuskomitean esittämät kannanotot poikkesivat 
koulutuslähetystön näkemyksistä rajusti. Koulutuskomitean mielestä amerikkalaisen 
koulutuslähetystön suositukset eivät olleet toteutettavissa Japanissa sellaisinaan, koska 
maiden kansalliset olot ja historia olivat erilaiset. Japanilaiskomitean jäsenten mielestä 
uusi keisarillinen koulutusreskripti oli tarpeellinen kansallisen koulutuspolitiikan 
perustaksi ja rauhanomaisen Japanin perustamiseksi koko kansakunnan eikä vain 
opettajien ja oppilaiden käyttöön. Aiemmassa koulutusreskriptissä olivat selkeästi 
esitettyinä käsitykset perheen, yhteiskunnan ja kansan moraalista, mutta 
yleismaailmalliset moraalikäsitykset sekä ihmisarvon ja yksilöllisyyden arvon teemat 
siitä puuttuivat. Uudistetun koulutusreskriptin tulisi olla kirjoitusmuodoltaan 
yksinkertainen ja ystävällinen sekä puhekielen kielioppiin nojautuva. Koulutuskomitea 
odotti, että keisari ilmaisisi kiinnostuksensa kansakunnan tulevaisuutta ja koulutuksen 
arvostusta kohtaan, ja että uusi keisarillinen reskripti muodoltaan muistuttaisi keisarin 
uudenvuoden reskriptiä. Koulutuslähetystön suosittama hallinnon hajauttaminen ei saanut 
koulutuskomitean varauksetonta kannatusta, vaikka se oli valmis hyväksymään 
opetusministeriön valvontavallan osittaista siirtämistä paikallishallinnolle ja vaalein 
valittaville koululautakunnille. Koulutuskomitea oli kannattanut periaatteessa 
oppivelvollisuuden jatkamista 9-vuotiseksi, mutta se toi esille hankkeen 
toimeenpanemisen taloudelliset vaikeudet. Tämän takia 6-3-3 -suunnitelman rinnalle 
komitea esitti rinnakkaisena vaihtoehtona 6-2-4 -järjestelmää, jossa oppivelvollisuus olisi 
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8-vuotinen. Opetuksen järjestämistä yhteisopetuksen periaatetta noudattaen ei ollut 
nimetty koulujärjestelmän uudistamisen tavoitteeksi. Amerikkalaisten harmiksi vastustus 
kohdistui myös kieliuudistukseen; vaikka ala-asteilla annettavaa romajin opetusta 
pidettiin hyväksyttävänä, ei koulutuskomitea nähnyt mahdolliseksi kannattaa ajatusta 
kanan korvaamisesta romajilla tai länsimaisten aakkosten sekoittamista kanaan ja kanjiin 
lasten oppikirjoissa. Koulutuskomitea oli valmis suosittelemaan kanji-merkkien 
rajoittamista, kirjoitustyylien yhdenmukaistamista ja kirjoitusjärjestelmää, jossa teksti 
kulki vaakasuoraan vasemmalta oikealle.96 

Koulutuslähetystön suositusraportin julkaisemisen jälkeen japanilaiset tiesivät mitä 
amerikkalaiset tulisivat vielä vaatimaan. Kun miehittäjät saivat haltuunsa Japanilaisen 
koulutuskomitean vastineraportin, saivat he samalla vahvistuksen siitä, mitä 
koulujärjestelmän uudistamisen seuraavia askeleita japanilaiset olivat valmiita 
kannattamaan ja mitä he todennäköisesti määrätietoisimmin vastustivat. Koulu-
uudistustyö siirtyi syksyn 1945 niin sanotuista epävirallisista keskusteluista mustaa 
valkoisella -käytäntöön. Amerikkalaiset saattoivat siis odottaa kannatusta 
oppivelvollisuuden laajennushankkeelle ja opetusministeriön vallan 
kaventamiskaavailuille. WRAY on kirjoittanut, että CI&E:n koulutusosasto sai 
Japanilaisesta koulutuskomiteasta ja sen vastineraportista liittolaisen pakottamaan 
opetusministeriötä uudistuksiin97. Tämä on oikeansuuntainen ajatus, mutta 
liittolaismekanismi ei toiminut yksinkertaisesti tai automaattisesti. Kun opetusministerinä 
vaikutti koulutuskomitean jäsen ja opetusministeriön koulutusosaston päällikkönä 
toiminut Tanaka Kotaro, muodosti komitea käytännöllisen linkin CI&E:n ja 
opetusministeriön välille. Koulutuskomiteassa toimi muitakin opetusministeriön 
virkamiehiä, ja on huomattava, että jäsenyys komiteassa ei ollut automaattisesti pysyvä; 
esimerkiksi huhtikuussa 1946 erotettiin neljä jäsentä tammikuisen puhdistusdirektiivin 
nojalla98. Toisaalta Japanilaisen koulutuskomitean näkemykset eivät sellaisenaan 
edustaneet niin sanottua japanilaisnäkemystä. Amerikkalaisten tiedossa oli, 
ulkoministeriön tiedusteluraportin mukaan, että opetusministeriön suhtautuminen 
koulujärjestelmän uudistamiseen ja koulutuslähetystön suosituksiin oli 
konservatiivisempi kuin Japanilaisen koulutuskomitean näkemykset99. Vielä syyskuussa 
1946 CI&E:n koulutusosastolla valiteltiin, että opetusministeriö pyrki jättämään 
huomiotta koulutuskomitean tekemät suositukset eikä edes yrittänyt toimeenpanna 
ehdotettuja toimenpiteitä100. 

Vuoden 1945 miehityskuukausien aikana Japanin koulujärjestelmä oli otettu 
miehittäjien haltuun ylipäällikön direktiiveillä. Vuoden 1946 ensimmäisen puolikkaan 
                                                           
96 Recommendations of the Japanese Education Committee. Educational Reform in Japan Part II 1-
K-70. 
97 WRAY 1998, 31. 
98 CI&E Weekly Report, Education Division, 5-11 April, 12.4.1946. Educational Reform in Japan 
Part I 2-B-41. 
99 The Japanese Education Committee Part II: Report to the Education Ministry. Department of 
State, Office of Research and Intelligence, Division of Far East Intelligence, Situation Report – 
Japan, Research and Analysis Branch, No. 3479.11, 7.6.1946. OSS/SDIRR mfr. 3, d. 4, s. 4. 
100 Report of Education Division Staff Meeting, 6.9.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-K-
174. 
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aikana koulu-uudistuksen suunta oli tietoisesti muutettu amerikkalaisen 
koulutuslähetystön vierailulla ja sen luovuttamalla suositusraportilla. Nopeasti tämän 
raportin sisältö oli saatettu yleiseen tietoon Japanissa, mutta suositukset oli välitetty myös 
Yhdysvaltoihin sekä sen liittolaisten tietoon. Koulu-uudistuksen suunnan muodolliseksi 
perusteluksi kävi huhtikuusta 1946 lähtien siviiliasiantuntijoista kootun 
koulutuslähetystön arvovalta. Keskeisimmät reformikohteet olivat hallinnon 
hajauttamispyrkimys, yksiraiteisen koulujärjestelmän luominen sekä kieliuudistus. 
Miehityksen ja vihollismaan muuttamiseen tähdänneen uudistuspolitiikan periaatteet 
määrättiin Washingtonista Yhdysvaltojen poliittisen johdon toimesta, uudistustyötä 
toteutti CI&E Tokiossa ylipäällikön alaisuudessa, ja koska kyse oli Yhdysvaltojen ja sen 
liittolaisten yhteisestä operaatiosta, Liittoutuneiden Japanin neuvosto ja Kaukoidän 
komissio yrittivät päästä vaikuttamaan koulujärjestelmän muutospolitiikkaan vuoden 
1946 jälkimmäisen puolikkaan ja vuoden 1947 ensimmäisten kuukausien aikana. Koska 
amerikkalaisten tavoitteena oli ollut päästä siirtymään miehityksen toiseen vaiheeseen 
myös koulu-uudistuksen toteuttamisen osalta, otettiin myös japanilaisten näkemykset 
huomioon - ainakin jossain määrin. 

Varhaisempi tutkimus on nähnyt amerikkalaisen koulutuslähetystön suositusraportin 
koulujärjestelmän uudistamisen ohjelmaksi, mikä on täysin oikeansuuntainen näkemys. 
Aiemmin ei kuitenkaan ole riittävästi painotettu, että nyt oli amerikkalaisten tehokkaan 
tiedotuskampanjan tuloksena japanilaisten käytössä kirjoitetussa muodossa selvästi 
ilmaistuna amerikkalaisten seuraavat tavoitteet. TSUCHIMOCHI on voimakkaasti 
korostanut, että raportin amerikkalaisajatukset olivat hyvin pitkälle japanilaisajatuksia, 
koska suositukset syntyivät amerikkalaisjapanilaisen yhteistyön tuloksena. Poikkeuksen 
muodosti kuitenkin kieliuudistussuositus, jonka vaatimisesta japanilaiset olivat saaneet 
ennakkotietoja Kiinasta tammikuussa 1946 kantautuneesta uutisesta.101 NISHILLE 
koulutuslähetystön japanilaiselle kulttuurille vihamielinen toiminta oli ollut päämajan 
meneillään olleiden poliittisten uudistusten vahvistamista102. BEAUCHAMP on edennyt 
pisimmälle koulutuslähetystön työn arvioinnissa. Hänen mukaansa koulutuslähetystön 
työ merkitsi negatiivisen vaiheen päättymistä ja uuden järjestelmän luomisen 
aloittamista.103 Hän ei kuitenkaan ole tarkemmin selittänyt näiden vaiheiden piirteitä ja 
luonnetta, eikä linkittänyt niitä sodanaikaiseen suunnittelutyöhön. Ainoastaan WRAY on 
todennut, että koulutuslähetystön raportin jälkeen japanilaiset tiesivät, mitä 
amerikkalaiset tahtoivat. Tähän johtopäätökseen hän ei päätynyt lähteitä tutkimalla, mikä 
itse asiassa on WRAYN tutkimusotteen ongelma ja kritiikin mahdollistaja, vaan 
haastattelemalla Nishimura Iwaoa, joka työskenteli opetusministeriön oppikirjaosastolla, 
ja joka oli päivittäisessä yhteydessä koulutusosaston henkilökuntaan. Lisäksi WRAY on 
                                                           
101 TSUCHIMOCHI viittasi Hallin kertomaan Kiinasta tammikuussa 1946 välittyneeseen uutiseen. 
Kuomintangin äänenkannattajan, Central News Agency -lehden henkilökunta oli kiinnittänyt 
huomionsa japanin kielen uudistushankkeisiin, ja julkaissut sitä koskevan ”Plans to Replace 
Present Way of Writing Nippon Language by Alphabet” -uutisen Kiinassa ilman yhteydenottoa 
päämajaan. Hall 1949, 354-355. TSUCHIMOCHI 1993, 111, 115. Lehtileike “Plan to Replace 
Present Way of Writing Nippon Language by Alphabet”, 18.1.(1946) löytyy Trainorin papereiden 
joukosta. Trainor Collection mfr. 32. 
102 NISHI 1982, 240. 
103 BEAUCHAMP 1982, 184. 
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luonnehtinut raporttia mittapuuksi, jolla koulutusosasto saattoi mitata menestystään 
Japanin koulutuksen demilitarisoinnissa ja demokratisoimisessa.104 Hänen näkemyksensä 
mukaan koulu-uudistuspolitiikka muotoiltiin Tokiossa Washingtonin asemesta, ja tärkein 
opastus saatiin koulutuslähetystön raportista105. Tuoreimman WRAYN arvion mukaan 
CI&E:n koulutusosasto oli halunnut tönäistä suosituksilla opetusministeriötä ja 
japanilaisia kasvatustieteilijöitä106. 

Sodanaikaiset suunnitelmat olivat olleet salaisia, eikä japanilaisilla ollut niistä tietoja 
miehityksen alkaessa. Selvä uudistusohjelma oli annettu vuoden 1945 aikana 
direktiivimuodossa sen jälkeen kun japanilaisten omatoimisuus tai heidän ohjauksensa ei 
ollut tuottanut miehittäjien toivomaa tulosta. Varhaisempi koulu-uudistustutkimus ei ole 
tuonut riittävän selkeästi esille, että Japanin sotilaallisen riisumisen vaiheesta siirtyminen 
japanilaisten toimia valvovaan miehityksen vaiheeseen edellytti selkeäsanaista ohjelmaa, 
jota japanilaiset saattoivat alkaa toteuttaa amerikkalaisten valvonnassa. Tämä oli ollut 
koulutuslähetystön vierailun ja suositusraportin suunniteltu tehtävä. 

Tällä tutkimuksella on osoitettu, että CI&E:n koulutusosaston henkilökunta ei 
tarvinnut koulutuslähetystön raporttia toimenpideohjelmakseen, vaan heille 
suosituskirjoitelma merkitsi uudenlaisen yhteyden avaamista kommunikaatioon 
japanilaisten kanssa. Sitoutuminen raportin suositusten taakse edellytti koulutusosastolla 
eräiden erimielisyyksien selvittämistä ja rivien suoristamista yhteisten päämäärien 
puolesta. Japanilaisille raportista oli luettavissa suositusten, ei määräysten, muodossa 
amerikkalaisvaatimukset, joita heille eivät olleet laatineet Yhdysvaltojen asevoimien 
edustajat vaan siviiliasiantuntijat, joiden oli kerrottu edustavan korkeinta 
kasvatustieteellistä tietämystä. 

Todellisuudessa kasvatustieteen teorioiden ja Yhdysvalloissa vaikuttaneiden 
koulutusvirtausten tuntemuksella ei ollut käyttöä raporttia laadittaessa, vaan Japanin 
koulujärjestelmän viat ja puutteet oli tiedostettu jo sodan aikana, jolloin myös siihen 
kohdistuvat muutossuunnitelmat oli tehty osana koko japanilaisen yhteiskunnan 
muuttamiseen tähtäävää toimintaa. Tuolloin olivat olleet esillä näkemykset Japanin 
opetusministeriön vallan hajauttamisesta ja moniraiteisen koulujärjestelmän 
yksinkertaistamisesta. Myös ajatus monimutkaisena pidetyn japanin kielen 
yksinkertaistamisesta oli ollut esillä. Sodan aikana laadittujen suunnitelmien mukaan 
koulu-uudistusta oli toteutettu vuoden 1945 puolella annetuilla direktiiveillä, ja 
sodanaikaiset suunnitelmat muutosvaatimuksista ja japanilaisten tuen saamisesta 
uudistuksille olivat uudistuspolitiikan ohjeena vuoden 1947 kevääseen saakka. 
Ylipäällikkö kutsuessaan koulutuslähetystön Tokioon oli pyytänyt suosituksia, jotka 
koskisivat koulujärjestelmän hallinnollista uudelleenorganisoimista, koulutuksen 
demokratisoimista ja kieliuudistusta. Suositukset oli toimitettu tilauksen mukaan. 

Yhdysvaltain ulkoministeriössä koulutuslähetystön Japanin vierailua ja välittömästi 
luovutettua suositusraporttia reformi-instrumenttina pidettiin erittäin onnistuneina, ja 
                                                           
104 WRAY oli haastatellut Nishimura Iwaoa maaliskuun 1. päivänä 1980. WRAY 1998, 29, 32, 55 
nootti 21. 
105 Vielä kerran on korostettava, että WRAY päätyi näkemykseen uudistuspolitiikan 
muotoutumisesta Tokiossa tutkimatta ja tarkastelematta sodanaikana kirjoitettuja asiakirjoja. 
WRAY 1996, 18. 
106 WRAY 2000b, 17. 
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heinäkuun 1946 kuluessa koottiin vastaava lähetystö matkustamaan reilua vuotta 
aiemmin kukistettuun Saksaan amerikkalaisten miehitysvyöhykkeelle. Koulu-uudistuksen 
edistymisen esteinä Saksassa oli ollut liittoutuneiden erilaiset koulutukselliset 
tavoitteet107, vaikka työn oli odotettu muodostuvan helpommaksi pyrkimyksellä 
yhteistyöhön kirkkojen kanssa – erityisesti amerikkalaisten ja brittien miehitysalueilla – 
sekä keskittymällä perheen sosiaalistavaa asemaa murtaneen Hitler Jugend -järjestön 
nuorisotoiminnan uudelta pohjalta uudelleenorganisoimiseen keskittymällä108. Ainoa 
silmiinpistävä muutos uudessa hankkeessa koski lähetystön kokoa. Kymmenhenkinen 
lähetystö lähti Berliiniin elokuun 23. päivänä 1946, ja se luovutti suositusraporttinsa 
kenraaliluutnantti Lucius D. Claylle syyskuun 21. päivänä 1946, minkä jälkeen ryhmän 
jäsenet palasivat koteihinsa109. Koulutuslähetystön vierailun tavoite Saksassa oli sama 
kuin Japanissa; suositusraportilla avataan kommunikaatioyhteys ja julkinen keskustelu 
koulujärjestelmän muuttamistarpeesta, jonka jälkeen yleinen tuki koulu-uudistukselle ja 
amerikkalaistavoitteiden läpiviemiselle oli saavutettavissa. Keskeisin ero japanilaisen ja 
saksalaisen yhteiskunnan vaarattomaksi tekemisessä oli se jo sodan aikana painotettu 
seikka, että Saksassa amerikkalaistoimien kohteena oli yksi puolue eli natsipuolue ja sen 
vallan ja kannatuksen riisuminen,110 sekä miehitysvyöhykejako. 

Koska lähetystöformaatti oli osoittautunut menestykseksi koulujärjestelmän 
uudistamisen yhteydessä, lähetettiin Yhdysvalloista useita asiantuntijaryhmiä Japaniin 
koulutuslähetystön vierailun jälkeen jakamaan suosituksia111. Vielä syksyllä 1950 

                                                           
107 Saksan miehityksen alkuvaiheessa miehityksestä vastaavien liittoutuneiden käsitykset yhtenivät 
vain natsi-ideologian myrkyttämien koululaisten pelastamisen ja opettajien koulutuksen 
uudistamisen tarpeen suhteen. Ks. WEGNER 1990, 2-5. 
108 FUESSL – WEGNER 1996, 1-7. 
109 Report of the United States Education Mission to Germany, s. xiii-xiv. United States 
Government Printing Office, Washington 1946. Saksaan suuntautuneen koulutuslähetystön raportti 
suorasukaisten suositusten jakamisen asemesta keskittyi lähes kaunokirjalliseen, harkitusti 
laadittuun tyyliin kuvailemaan maan koulujärjestelmää ja jo miehityksen kuluessa tehtyjä 
uudistuksia. Suositusten esittämisessä amerikkalaisten piti olla huolellisia, koska Saksan miehitys 
oli konkreettinen liittoutuneiden yhteisoperaatio miehitysvyöhykkeineen, eikä liittoutuneiden 
yhteistyön mahdollisiksi esteiksi nousevia seikkoja kannattanut nostaa liian voimakkaasti esille. 
Raportin painopiste oli opettajien koulutuksen uudistamisessa ja oppivelvollisuusiän ohittaneiden 
uudelleenkoulutuksessa osana denatsifikaatioprosessia eli natsimielisyyden purkamista sekä 
ajatuksessa koulujärjestelmän hallinnon sentralisoimisesta koulujärjestelmän uudistuksen 
onnistumisen varmistamiseksi. Report of the United States Education Mission to Germany. United 
States Government Printing Office, Washington 1946. 
110 Coordination of Data on Japanese Personalities. Office of Strategic Services, Research and 
Analysis Branch, No. 2509, 9.4.1945, s. 1. The Occupation of Japan Part I 3-A-118. 
111 Japaniin koulutusasioita käsittelemään saapuivat esimerkiksi seuraavat lähetystöt: United States 
Cultural Sciences Mission, United States Library Mission, United States Natural Science Mission, 
United States Engineering Education Mission ja United States Dental Education Mission. Myös 
lukuisten muiden alojen asiantuntijavierailuja tehtiin. Robert Textor on arvioinut kriittisesti 
vierailijoiden vuolasta virtaa Japaniin. Hänen mielestään hengenvaarallisen vauhdikkaalla 
aikataululla liikkuneiden amerikkalaisvieraiden, joita imarreltiin lounaalla ylipäällikön kanssa ja 
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koulujärjestelmän uudistamisen vauhdittajaksi lähetettiin Tokioon toinen, kooltaan 
pienentynyt amerikkalainen koulutuslähetystö. Tämän viisihenkisen lähetystön112 kaikki 
jäsenet olivat olleet mukana jo ensimmäisessä lähetystössä, ja se työskenteli ylipäällikön 
pyynnöstä CI&E:n ja Japanilaisen koulutusuudistuskomitean apuna tutustuen 
ensimmäisen koulutuslähetystön suositusten toteutumiseen ja antaen lisäsuosituksia 
toteutumattomien hankkeiden läpiviemiseksi. Koska toisen koulutuslähetystön raportin 
näkemyksen mukaan koulutus oli yhteiskunnan demokratisoitumisen perusta, lähetystö 
suositteli, että japanilaisten oli panostettava koulutuksen rahoituksen järjestymiseen, 
koulujen jälleenrakentamisen loppuunsaattamiseen, opettajapulasta selviämiseen, 
opettajien koulutuksen tason nostamiseen sekä ylemmän koulutuksen ja 
aikuiskoulutuksen lisäämiseen. Lähetystö ei ollut tyytyväinen kieliuudistuksen 
etenemiseen, vaikka opetusministeriön antaman tiedon mukaan 84.3 % ala-asteista ja 
48.1 % yläasteista antoi romaji-opetusta elokuussa 1950, ja se suositti romajin 
opettamisen lisäämistä. Lisäksi lähetystö toi esille näkemyksensä opettajien 
edunvalvonnan kannatettavuudesta ja tarpeesta lisätä koulujen opetusohjelmiin 
moraalikasvatusta ja hengellistä opetusta. Myös opetusministeriön aseman vahvistamista 
suositeltiin syksyllä 1950, vaikka sen vallan hajauttaminen oli ollut vuoden 1946 
koulutuslähetystön eräs keskeisimmistä suosituskohteista.113 

                                                                                                                                                
armeijan osoittamin kohteliaisuuksin, päätehtävänä oli julistaa ulkomaailmalle että “MacArthur teki 
hyvää työtä”. Textor 1951, 34-36. 
112 Lähetystössä olivat mukana Willard Givens, joka toimi puheenjohtajana, Harold Benjamin, 
George W. Diemer, Frederick G. Hochwalt ja Pearl Wanamaker. Lähetystö saapui Tokioon 
elokuun 27. päivänä 1950 ja viipyi siellä noin kuukauden. Report of the Second United States 
Education Mission to Japan. Submitted to the Supreme Commander for the Allied Powers, Tokyo, 
22.9.1950. United States Government Printing Office, Washington 1950. Educational Reform in 
Japan Part I 2-A-9. 
113 Report of the Second United States Education Mission to Japan. Submitted to the Supreme 
Commander for the Allied Powers, Tokyo, 22.9.1950. United States Government Printing Office, 
Washington 1950. Educational Reform in Japan Part I 2-A-9. Vuoden 1950 koulutuslähetystön 
suositusten syntyprosessissa on havaittavissa samantyyppisiä piirteitä kuin ensimmäisen lähetystön 
työn yhteydessä; koulutuslähetystön jäsenille CI&E:n henkilökunta Monta L. Osbornen johdolla 
kirjoitti valmiiksi taustamateriaalin, joka myötäili hämmästyttävän pitkälle lopullista 
suositusraporttia. Koulutusosaston väelle ennakolta korostettiin, että taustamateriaalitekstiin ei 
saanut kirjata suoria henkilökunnan suosituksia koulutuslähetystölle. Toisen lähetystön 
vastaanottamiseen valmistautumisaikaa oli kuitenkin reilummin kuin ensimmäisellä kerralla, ja 
valmentautumiskirjasta tulikin 500-sivuinen. Brochure Titled ”Developments in Japanese 
Education In Terms of the Report of the United States Education Mission to Japan”. Intra-
Divisional Memorandum from Mr. Osborne to Staff Members of Education Division, CIE, 
25.1.1950. Educational Reform in Japan Part II 1-B-229; Developments in Japanese education in 
terms of the report of the U. S. Education Mission in Japan. GHQ, SCAP, CI&E, Education 
Division, Tokyo August 1950. Educational Reform in Japan Part I 2-B-8. 
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8.2  Rivit suoriksi koulutusosastolla 

CI&E:n koulutusosastolla käynnistettiin koulutuslähetystön suositusraportin pohjalta 
valmistelut koulujärjestelmän hajauttamisen ja demokratisoimisen sekä kieliuudistuksen 
toteuttamiseksi. Vuoden 1946 kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta analysoitiin 
japanilaisten lehtien kirjoittelua kieliuudistuksesta, ja suurten painotalojen ja johtavien 
tokiolaislehtien halukkuutta ja valmiutta aloittaa romajin käyttö kartoitettiin. 
Koulutusosastolla tutkittiin Turkissa toteutettua siirtymistä romaanisten aakkosten 
käyttöön, ja japanilaisista koostuva komitea päätettiin muodostaa ratkaisemaan romajiin 
siirtymisen aiheuttamia ongelmia. CI&E:ssa kerättiin henkilötietoja mahdollisista 
jäsenehdokkaista, ja Abraham Meyer Halpern114 nimitettiin kieliuudistuksen 
neuvonantajaksi.115 Koulutusosastolla pidettiin esillä ajatusta, että amerikkalaisten 
kannatti pysytellä kieliuudistuskysymyksessä selvästi taka-alalla ja toimia japanilaisista 
muodostetun komitean kautta.116 Esimerkiksi Arundel del Ren käsityksen mukaan 
amerikkalaisten oli syytä toimia diplomaattisesti alkaen japanilaiskomitean nimen 
valitsemisesta aina hienotunteisiin järjestelyihin saakka, joita saatettaisiin joutua 
käyttämään, mikäli ongelmia ilmaantuisi.117 Romaanisten aakkosten perusteita etsittäessä 
CI&E otti kartoitettavakseen japanilaisten väitetyn ja todellisen lukutaidon118. 
Koulujärjestelmän hajauttamista varten koulutusosasto oli yhteydessä päämajan muihin 
osastoihin, jotta desentralisaation vaikutukset verotukseen, rahoitukseen ja 
lainsäädäntöön tulisivat laajasti ennakoiduiksi.119 

                                                           
114 Suoritettuaan tutkinnon Harvardin yliopistossa Abraham Halpern työskenteli Chicagon 
yliopiston antropologian laitoksella kielitieteilijänä, jossa hän suoritti tohtorin tutkinnon vuonna 
1947. UNGER 1996, 76. Halpern lähti Yhdysvalloista Japaniin elokuussa 1946. Report of 
Education Division Staff Meeting, 2.8.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-K-172. 
115 Vuoden 1945 puolella CI&E:n toimintaraportit kirjoitettiin selkeästi ja historian tutkijan 
näkökulmasta katsottuna informatiiviseen muotoon, mutta sekä CI&E:n että sen koulutusosaston 
viikkoraportit kävivät vuoden 1946 puolella ylimalkaisiksi, eikä niihin kirjattu läheskään kaikkia 
historian tutkimuksen kannalta tärkeitä tapahtumia. Selkein ja toistuvin toimintaraporteissa esille 
tullut asia oli CI&E:n henkilökuntaa vaivannut kuumuus; kesän lämmöstä johtuen sähköllä 
toimivista tuulettimista vaikutti olevan viikko viikolta paheneva pula. Weekly Report, Education 
Division, CI&E, 12 – 18 April 1946, 19.4.1946. Educational Reform in Japan Part I 2-B-42; 
Weekly Report, Education Division, CI&E, 26 April – 2 May 1946, 4.5.1946. Educational Reform 
in Japan Part I 2-B-44; Weekly Report of Education Division for Week Ending 16 May 1946, 
18.5.1946. Educational Reform in Japan Part I 2-B-46; Weekly Report of Education Division for 
week ending 30 May 1946. Educational Reform in Japan Part I 2-B-47. 
116 Aims and Politics of Language Revision Branch. Memorandum to Major Orr from A. del Re, 
1.6.1946. Trainor Collection mfr. 32. 
117 Formation of Language Study Commission. Memorandum to Major Orr from Arundel del Re, 
5.6.1946. Trainor Collection mfr. 32. 
118 Esim. Weekly Report of Education Division for Week Ending 5 July 46, 5.7.1946. Educational 
Reform in Japan Part I 2-A-52. 
119 Weekly Report, Education Division, CI&E, 26 April – 2 May 1946, 4.5.1946. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-44. 
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Joulukuussa 1945 lakkautettujen oppiaineiden uusien oppimateriaalien ja opettajien 
oppaiden kirjoittaminen oli edistynyt hyvin, ja tuloksia pidettiin tyydyttävinä. 
Koulutusosasto esitti opetusministeriölle, että koulujen rehtoreita täytyi muistuttaa, että 
uuden lukuvuoden alkamisesta huolimatta moraalioppi, maantieto ja historia olivat yhä 
kiellettyjä oppiaineita.120 Koska piirikunnissa oli ilmennyt, että koulu-uudistuksen 
etenemistä valvovien joukkojen oli ollut erityisen vaikeaa tunnistaa koululiikunnan 
militaristisia piirteitä ja päästä niistä yksimielisyyteen paikallisten opettajien kanssa, 
koulutusosasto laati yksityiskohtaiset säännöt marssimisesta ja voimistelusta 
kouluasioista vastaavien upseereiden käyttöön kentälle.121 CI&E oli valmis hyväksymään 
maantiedon opetuksen aloittamisen kouluissa uusin opetusministeriön ja CI&E:n 
koulutusosaston julkaisemin oppimateriaalein kesäkuun puolivälin jälkeen122, ja Japanin 
hallitukselle annettiin asiasta direktiivi 29. kesäkuuta 1946123. Vaikka kesäkuussa 
ennakoitiin, että historian opetus voitaisiin pian aloittaa kouluissa124, Japanin historian 
opiskelun aloittaminen sallittiin vasta lokakuun 12. päivänä 1946125. 

Vaikka koulutuslähetystön raportti oli taottu työkaluksi koulu-uudistuksen 
toteutustyöhön, ei koulutusosaston henkilökunnan suhtautuminen sen kaikkiin 
suosituksiin koulu-uudistuksen suunnannäyttäjänä ollut suinkaan yksituumaista. 
Aikaisempi koulu-uudistustutkimus ei ole riittävästi nostanut esille CI&E:n 
koulutusosaston sisäisiä mielipide-eroja koulutuslähetystön suositusten toimeenpanosta. 
Kaikki eivät yksinkertaisesti olleet yksimielisiä kaikkien suositusten tarpeellisuudesta tai 
käyttökelpoisuudesta, mitä sinänsä voidaan pitää ymmärrettävänä, mutta kyseisistä 
erilaisista näkemyksistä kertovia asiakirjoja ei ole olemassa runsaasti. Miehitys oli 
sotilasoperaatio, jonka toiminta perustui ylhäältä tulevien käskyjen toimeenpanemiseen, 
eikä määräysten kyseenalaistamista ja eriävien mielipiteiden dokumentoimista pidetty 
tarkoituksenmukaisena. Kuitenkin esimerkiksi tyttöjen koulutuksen tasa-arvoistamiseen 
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ja yhteisopetuksen läpiviemiseen liittyi jyrkästi erilaisia käsityksiä, ja 
kieliuudistuskysymys synnytti suoranaista eripuraisuutta henkilökunnan keskuudessa. 

On mahdollista, että Dyke ei pitänyt naisten koulutuksen kysymyksiä päällimmäisinä 
ratkaistavina ongelmina miehityksen ensimmäisten kuukausien aikana, koska hän oli 
valmis ymmärtämään neuvotteluissaan opetusministeri Maedan kanssa opetusministeriön 
hitautta ongelman ratkaisussa126. Croftsin komitea ei ollut pitänyt kiireellisenä ja 
ensisijaisena uudistuskohteena tyttöjen ja naisten koulutuksen tasa-arvoistamista 
antaessaan lausuntoaan koulutuslähetystön raportin suosituksista. Koulutusosastolla 
työskenteli kuitenkin Eileen Donovan, jonka tehtävänä oli valmistella naisten 
koulutuskysymyksiä, ja joka ahersi henkilökohtaisella antaumuksella tyttöjen 
koulutuksellisten mahdollisuuksien ja yhteisopetuksen edistämisen puolesta. Sota-ajan 
suunnitelmatyön yhteydessä viimeisenä sotakesänä oli vedetty suuntaviivat tyttöjen 
koulutusmahdollisuuksien laajentamisesta, mutta kyseessä ei kuitenkaan ensisijaisesti 
ollut huoli japanilaistyttöjen koulunkäynnistä, vaan hankkeesta saada naisten kannatusta 
miehityksen päämäärille. Donovan puolestaan vaikuttaisi olleen japanilaisnaisten asialla 
aidosti. Hän näki, että tyttöjen ja naisten koulutustason nostaminen oli olennainen osa 
ylipäällikön suunnitelmaa demokratisoida Japanin koulutusjärjestelmää – olihan puolet 
japanilaisväestöstä naisia – eikä naisten koulutusta saanut pitää merkityksettömänä 
koulutusosaston henkilökunnan ajatuksissa, suunnitelmissa tai teoissa, tai vastaavien 
japanilaiskomiteoiden jäsenten keskuudessa.127 Jo koulutuslähetystön vierailun 
yhteydessä pitämässään esitelmässä hän oli painottanut kuulijoille, että keskimäärin 77 % 
japanilaistytöistä käytännössä menetti mahdollisuudet tuleviin opintoihin ala-asteelta 
päästyään, ja maaseudulla koulutuksesta syrjäytyvät tytöt muodostivat vielä suuremman 
osan. Opetusministeriö oli jo joulukuussa 1945 aloittanut tyttöjen koulutuksen 
kysymysten käsittelyn, mutta Donovan ei ollut tyytyväinen asian edistymiseen; 
opetusministeriössä ei kukaan ollut vastuussa naisten koulutuksen kehittämisestä.128 

Donovan toisti CI&E:n ja sen koulutusosaston esimiehille ja henkilökunnalle samoja 
seikkoja kuin hän oli painottanut koulutuslähetystölle; hänen mielestään tyttöjen 
koulutuksen ongelmat liittyivät heille tarjottuihin erilaisiin opetussuunnitelmiin ja 
oppikirjoihin, ja niitä ylläpitivät tyttöjen ja poikien opetus erillään toisistaan. Tämä koski 
erityisesti toisen asteen kouluja, mutta käytännössä tyttöjen opettaminen erilaisin 
vaatimuksin alkoi jo oppivelvollisuuskoulun kolmannen tai neljännen vuoden jälkeen. 
Donovan syytti opetusministeriötä vitkuttelusta, ja hän uskoi, että mikäli 6-3-3 -
suunnitelma menisi läpi, ratkaisisi se naisten kouluttamisen monta ongelmaa. Myös 
opettajien koulutuksessa hänen mielestään oli jo aika päästä eroon ”olet vain tyttö” -
asenteesta. Hän halusi esittää myös varoituksen sanan koulujärjestelmän hallinnon 
hajauttamisen uhkakuvasta; koulutusosaston suunnittelun tuli estää vaara 
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neljänkymmenenkuuden pikkuopetusministeriön syntymisestä piirikuntiin yhden 
opetusministeriön asemesta.129 

Ensisijaisesti Donovan vetosi koulutuslähetystön suosituksiin yrittäessään vaikuttaa 
koulutusosaston työtovereihinsa yhteisopetuksen järjestämisen puolesta130. 
Koulutuslähetystö oli asettunut kannattamaan naisten koulutusmahdollisuuksien 
tekemistä tasa-arvoisiksi miesten mahdollisuuksien kanssa, ja lisäksi se oli tukenut 
yhteisopetuksen laajentamista, vaikka esimerkiksi Havaijilla koulutuslähetystön jäseniä 
oli varoiteltu yhteisopetusvaatimuksen synnyttämällä vastustuksella. Myöskään 
koulutuslähetystö ei ollut yksimielinen yhteisopetuksen suotavuudesta ja 
tarpeellisuudesta; lähetystön naisjäsenet Virginia Gildersleeve ja Mildred Horton olivat 
vastustaneet yritystä pakottaa japanilaiset omaksumaan tyttöjen ja poikien opettaminen 
yhdessä131. Toisaalta Donovan yritti korostaa, että japanilaisten kasvatustieteilijöiden 
enemmistö kannatti yhteisopetusta, ja kuinka yhteisopetushankkeessa itse asiassa oli kyse 
aloitteesta, jolla kumottaisiin tyttöjen ja poikien samassa luokassa opettamisen kielto132. 
Donovanin käsityksen mukaan yhteisopetustavoitteen kimppuun oli käyty voimakkaasti, 
kun Japanilainen koulutuskomitea ei ollut suosituksissaan ottanut mitään kantaa 
yhteisopetukseen koulutuslähetystön nimenomaisista suosituksista huolimatta133. 

Donovanista vaikutti siltä, että erityisesti koulutuskomitean puheenjohtaja Nambara ei 
kannattanut siirtymistä yhteisopetukseen oppivelvollisuuskoulua lukuun ottamatta, 
vaikka monet japanilaiset kasvatustieteilijät kannattivatkin muutosta. Donovan oli itse 
halunnut tehdä selväksi kantansa argumentteihin, että yhteisopetus soti japanilaista 
perinnettä vastaan tai että tyttöjen ja poikien opetus yhdessä oli vahingollista 
kasvuikäiselle nuorisolle; yhteisopetus ei ollut sopusoinnussa perinteen kanssa, ja se 
perinne kuuluikin muuttaa, ja yhteisopetus itse asiassa oli omiaan poistamaan 
kasvuikäisen nuorison ongelmia. Donovanin mielestä CI&E:n päällikön ja sen 
koulutusosaston esimiehen piti ottaa selvä ja aktiivinen kanta yhteisopetuskysymykseen. 
Opetusministeriö johti harhaan amerikkalaisia väittämällä, että ala-asteet toimivat jo 
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yhteisopetuksen periaatteella, sillä todellisuudessa suurimmassa osassa kouluista oppilaat 
erotettiin sukupuolen mukaan jo toisen tai kolmannen vuosiluokan jälkeen. Donovanin 
käsityksen mukaan sekä CI&E:iin että japanilaisiin täytyi saada vauhtia 
yhteisopetusongelman ratkaisemiseksi, kuten muitakin kysymyksiä oli saatettu 
päätökseen muutaman kuukauden sisällä. Välineet myönteisen julkisuuden saamiseen 
yhteisopetuksen läpilyömiseksi olivat Donovanin mielestä CI&E:n käsissä.134 

Donald RODEN on esittänyt MacArthurin muistelmiin perustuen, että 
miehityksenaikainen naisen aseman uudelleenarvioiminen perustui silmiinpistävästi 
ylipäällikön työohjelmaan. Hän on päätellyt, että sotaa edeltäneet pahuudet, feodalismi ja 
militarismi, yhdistettiin miehitysviranomaisten mielissä läheisesti miesten yliherruuteen 
ja patriarkaalisuuteen, minkä takia demokratian ja rauhan onnistuminen riippuivat naisten 
oikeuksien hyväksymisestä.135 Päätelmä on varmasti oikeansuuntainen. Käytännössä 
naisten tasa-arvon läpivieminen ei ollut koulutusosaston koko henkilökunnan 
ykköstavoite. Myöskään sodan aikana ulkoministeriön miehitystoimenpiteiden 
suunnittelijoiden ajatuksissa ei ollut naisten koulutuksen tasa-arvoistaminen. 
Koulutuksellinen epätasa-arvoisuus ja koulujärjestelmän valikoivuus olivat 
amerikkalaisnäkemyksessä olleet elitismiin ja pienen hallitsevan yläluokan valta-asemaan 
liittyviä ongelmia136. Hall on muistuttanut, että Japani ei ollut enää miehityksen alkaessa 
rajoittunut, ennakkoluuloinen feodaalivaltio naisten aseman suhteen, vaan 
teollisuusvaltio, jossa nuoret naiset kouluttautuivat ammatteja varten, ja useissa 
tapauksissa nauttivat samoista henkilökohtaisista vapauksista kuin tytöt Yhdysvalloissa. 
Uusi perustuslaki takasi naisille tasavertaiset oikeudet miesten kanssa, ja Hallin mukaan 
naiset täytyi kouluttaa uusiin vapauksiin antamalla tasa-arvoiset opiskelumahdollisuudet. 
Hän ei kuitenkaan kertonut koulutusosaston henkilökunnan näkemyseroista 
suhtautumisessa yhteisopetukseen.137  

Trainor puolestaan valotti kiistan taustaa kertomalla, että kaikki koulutusosaston 
työntekijät eivät yksinkertaisesti vain olleet yhteisopetusta kannattavalla linjalla. Trainor 
selitti, että oli helppo unohtaa, miten yhteisopetuksen leviäminen oli Yhdysvalloissa 
kiihdyttänyt rajuja reaktioita. Yhdysvalloissa tyttöjen ja poikien yhdessä opettamisen 
kannattajat pitivät sitä merkittävimpänä askeleena kohti koulutuksellista tasa-arvoa, 
mutta vastustajat pitivät sitä ilmeisenä moraalisena katastrofina. Trainorin käsityksen 
mukaan monissa niissä lukuisissa amerikkalaiskouluissa, joissa oli siirrytty 
yhteisopetukseen, oli vastareaktioksi noussut liikehdintää vaatimaan sukupuolten erillään 
pitämistä. Hän selitti, että koulutusosastolla erityisesti sen naispuoliset työntekijät olivat 
pitäneet yhteisopetuksen läpiviemistä naisten koulutuksellisen tasa-arvon perustana.138 
Mikäli Trainoriin on luottamista tämän asian suhteen, ei siis yhteisopetuksen kannattajia 
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ilmeisesti ollut montaakaan: ainoan naisen ominaisuudessa koulutusosastolla oli pitkään 
työskennellyt, aluksi luutnanttina ja myöhemmin siviilinä Eileen Donovan, ja 
huhtikuussa 1946 kutsuttiin työhön erityiseksi naisten koulutuksen neuvonantajaksi Lulu 
Holmes139. Mutta Donovan pontevalla toiminnallaan sai vakuutettua ainakin osan 
koulutusosaston miespuolisista työntekijöistä yhteisopetuksen kannattajiksi, tai hänen 
reipas toimintansa toimi käytännössä jatkuvana muistutuksena demokratian 
perusperiaatteisiin lukeutuvasta samanarvoisuusvaatimuksesta. Hänen ajamaansa tasa-
arvoasiaa ei rohjettu vähätellä, asettaa kyseenalaiseksi tai vastustaa avoimesti 
vanhoilliseksi tai naisvihaajaksi leimautumisen pelossa. Miehittäjien tehtävänä oli 
varmistaa miehityksen päämäärien saavuttaminen. On muistettava, että miehityksen ajan 
uudistusten yhteisnimenä käytettiin demokratian periaatetta, ja Japaniin oli kirjoitettu 
uutta perustuslakia, jossa miesten ja naisten yksilöllisen ja yhteiskunnallisen tasa-arvon, 
ja myös naisia koskevan yleisen äänioikeuden, oli tarkoitus saada lainvoima140. 
Koulutusosasto tiivisti rivinsä yhteisopetuskysymyksessä, ja yhteisopetuksen 
toimeenpanoa alettiin vaatia japanilaisilta kompromissittomasti loppuvuodesta 1946141. 
Japanilaisten taivutteleminen myötämieliseksi tyttöjen ja poikien yhdessä opettamiseen 
osoittautui kuitenkin visaiseksi tehtäväksi, vaikka miehittäjillä oli hallussaan tehokkaat 
välineet tavoitteittensa läpiviemiseen vastustuksesta huolimatta. 

Yhteisopetusta voidaan pitää aivan keskeisenä kysymyksenä sukupuolten välisen 
koulutuksellisen tasa-arvon muodostumisessa, aivan kuten Donovan on esittänyt. 
Miehityksen ajalta säilyneiden asiakirjojen perusteella on vaikea sanoa, oliko kiista 
yhteisopetuksen tarpeellisuudesta tai suotavuudesta yksittäinen riitakysymys, vai olivatko 
käytännön koulujärjestelmän uudistustyötä tekevien amerikkalaisten näkemykset koko 
naisten koulutuksellisen tasa-arvoisuuden toteuttamisen tärkeydestä samalla tavalla 
toisistaan eroavat. 

Kieliuudistuksen kannatuksesta ja sen läpiviemisestä syntyi myös vakava kiista 
koulutusosaston henkilökunnan keskuudessa. Trainorin arkiston muistiinpanojen mukaan 
luutnantti Hallille oli annettu tehtäväksi jo marraskuussa 1945 japanin kirjoitetun kielen 
uudistamiseen liittyvien kysymysten valmisteleminen142. Joulukuussa CI&E:ssa olivat 
käynnissä kirjoitusuudistusta tai kielen yksinkertaistamista koskevat valmistelut, ja 
kieliuudistuksesta valmistuvan tutkimuksen odotettiin antavan suuntaa päätökselle 
mahdollisesta toimeenpantavasta kieliuudistuksesta143. Ylipäällikkö oli 
koulutuslähetystöä kutsuessaan pyytänyt siltä suosituksia kieliuudistuksesta, ja tilaukseen 
oli vastattu. Käytännössä CI&E:ssa kieliuudistuskysymys oli henkilöitynyt Hallin 
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ympärille sekä ennen koulutuslähetystön vierailua että sen jälkeen, mikä saattoi olla 
koulutusosaston tarkoituksellista politiikkaa. Hallin käsityksen mukaan 
kieliuudistusprojektin läpivieminen koulutuslähetystön suositusten mukaan edellytti lisää 
vastuuhenkilöitä, sillä se oli luokiteltu koulutusosaston henkilökunnan kokouksessa 
huhtikuussa 1946 etusijalle tehtäväkentässä144. Hall kuitenkin siirrettiin toukokuussa 
1946 kieliuudistustehtävistä syrjään, ja hänen tilalleen kieliuudistustyöhön nimitettiin 
luutnantti Scott George145. Se, että japanilaiset olisivat aidon omatoimisesti hyväksyneet 
romaji-suositukset koulutuslähetystön suositusraportin perusteella, olisi merkinnyt sekä 
työvoittoa koulutusosastolle että etua miehitysjohdolle. Näin ei kuitenkaan käynyt. 

Kesäkuussa 1946 CI&E:n koulutusosasto nosti kokouksessaan pöydälle kysymyksen 
suhtautumisesta kieliuudistuksen toteuttamiseen. Henkilökunnan käsitykset poikkesivat 
suuresti toisistaan, vaikka Robert King Hall ei ollut edes paikalla. Trainorin näkemyksen 
mukaan asia kuului päämajalle, mutta kieliuudistustyöstä vastaavan Georgen mukaan 
nimenomaan päämajan politiikka edellytti, että koulutusosasto käsitteli asiaa, ja romaji-
hanke täytyi saattaa valtiopäivien jäsenten käsiteltäväksi lobbauksen jälkeen. Orr korosti, 
että virallista politiikkaa ei vielä ollut. Norviel näki, että koko kieliuudistus oli keskeinen, 
mutta se oli lastattu dynamiitilla. Hän uskoi, että oli parasta olla ja katsoa, miten romaji 
alkaisi vaikuttaa japanilaisiin. Nelson puolestaan piti kieliuudistusta kaikista tärkeimpänä 
reformina, eikä hän halunnut heittää sitä japanilaisten huomaan. Näkemykset 
kokouksessa vaihtelivat hankkeen hylkäämisestä romajin läpirunnomiseen; äänestyksessä 
kävi ilmi, että kaksitoista henkilöä kannatti kieliuudistuksen puolesta toimimista ja viisi 
vastusti asiaa.146 

Scott George ei kuitenkaan katsonut, että asia oli näin yksinkertaisesti loppuun 
käsitelty. Hän kirjoitti esimiehelleen muistion, jossa hän ehdotti, että ylipäällikön 
esittämällä julkisella kieliuudistuksen puolesta esitetyllä kannanotolla olisi suotuisa 
vaikutus japanilaisiin, koska ongelman osalta ei ollut selvää toimenpideohjelmaa. George 
perusteli ehdotustaan sillä, että kieliuudistus olisi huomattava askel kaikkien julkisten 
asiakirjojen luettavuuden edistämisessä.147 Hän ei kuitenkaan halunnut, että Japanin 
valtiopäivät otettaisiin mukaan kieliuudistuskysymyksen käsittelyyn tai japanilaisen 
kielikomission perustamiseen, koska hänen mielestään kielikysymyksestä saattoi helposti 
tulla ”poliittinen jalkapallo”148. Arundel del Re oli jo kesäkuun alussa tehnyt Orrille 
yksityiskohtaisia ehdotuksia japanilaisista muodostettavan kielikomission perustamisesta, 
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aina sen diplomaattisen kuuloista nimeä myöten, mutta hän korosti, että ”mahdollisesti 
joitakin diplomaattisia manööverejä tultaisiin tarvitsemaan tiettyjen pikku ongelmien 
välttämiseksi”149. George puolestaan ehdotti, että CI&E:n ja sen koulutusosaston 
päälliköt, opetusministeri ja Japanilaisen koulutuskomitean puheenjohtaja tapaisivat 
epävirallisesti CI&E:n ulkopuolella ja sopisivat kielikomission perustamisesta. Kun 
komissio aloittaisi työskentelynsä, CI&E:n velvollisuutena olisi varmistaa kaikin 
käytettävissä olevin diplomatian keinoin, että sen työskentely sujuisi odotusten 
mukaisesti ja ripeästi.150 

Miehityksen ajalta säilyneiden asiakirjojen perusteella näyttäisi siltä kuin päämajan ja 
CI&E:n työskentelyssä kieliuudistuskysymyksen suhteen olisi vaikuttanut 
koulutuslähetystön vierailun jälkeen ja kesästä 1946 alkaen kaksi toimintalinjaa ja 
motivaatiotasoa. Toisaalta kieliuudistus oli virallisesti ja aktiivisesti 
toimenpideohjelmassa, koska koulutuslähetystö oli suositellut sen toteuttamista151, mutta 
samanaikaisesti CI&E halusi pitää yllä kuvaa, että se ei ajanut kieliuudistusta. Nugent 
korosti esikuntapäällikölle kirjoittamassaan kannanotossa, että CI&E ei ajanut 
kieliuudistusta, koska kysymys liittyi vahvasti japanilaisten kulttuuriperintöön ja siten 
kuului japanilaisten itsensä ratkaistaviin asioihin, ja hankkeen runnominen läpi saattoi 
hajottaa muutoin koulu-uudistusta tukevien liberaalien kasvatustieteilijöiden rivejä. 
Nugentin mielestä nopea ja totaalinen romajiin siirtyminen edellytti päämajan antamaa 
direktiiviä, mutta sitä hän ei pitänyt viisaana ratkaisuna. Hänen näkemyksensä oli, että 
ylipäällikön täytyi osoittaa kiinnostustaan kieliuudistusta kohtaan rohkaistakseen 
japanilaisia itsenäisesti työskentelemään muutoksen puolesta, jolloin uudistus olisi myös 
japanilaisten helpommin hyväksyttävissä. CI&E:n johtaja uskoi, että koska japanilaiset 
olivat suuresti kiinnostuneita kielensä yksinkertaistamisesta, kanta kieliuudistuksen 
puolesta tulisi muotoutumaan oikeaan aikaan.152 CI&E:n työtä ohjasi periaate, että 
romajista ei tultaisi antamaan direktiiviä.153 

Vaikuttaisi siltä, että näiden kahden toimintalinjan tavoitteiden välinen raja oli 
käytännössä veteen piirretty viiva. Romajin läpimenemisen amerikkalaisille mukanaan 
tuomaa etua ei missään yhteydessä yritettykään kiistää. Koulutusosastolla jatkettiin 
valmistautumista romajiin tutkimalla eri translitterointivaihtoehtoja, joista 
opetusministeriön virkailijoilla ja koulutusosaston henkilökunnalla oli erilaiset 
näkemykset. Koulutusosastolla muotoutuneen käsityksen mukaan opetusministeriön 
ajamalla Kunreishiki-romanisointimuodolla oli yhteydet japanilaiseen nationalismiin, 
                                                           
149 Formation of Language Study Commission. Memorandum to Major Orr from Arundel del Re, 
5.6.1946. Trainor Collection mfr. 32. Myös Aims and Politics of Language Revision Branch. 
Memorandum to Major Orr from A. del Re, 11.6.1946. Trainor Collection mfr. 32. 
150 Language Simplification. Memorandum to Chief, Education Division, from Scott George, 
18.6.1946. Trainor Collection mfr. 32. 
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jolle vahvimmaksi vaihtoehdoksi amerikkalaisten mielissä nousi Hepburn-järjestelmä154. 
Piirikunnissa toimivien koulujärjestelmän uudistamisesta vastaavien upseereiden 
koulutukseen kuului valmennus kieliuudistukseen155. Vaikka kesäkuisessa 
koulutusosaston henkilökunnan kokouksessa oli käynyt selvästi ilmi, että henkilöstön 
keskuudessa oli romajin läpiviemistä vastustava vähemmistö, toimi koulutusosasto 
kirjoituksen romanisoinnin puolesta. Toisaalta koulutusosaston henkilökunnan jäsenten 
erilaiset näkemykset koskivat sitä, miten japanilaisia käsiteltäisiin kieliuudistuspolitiikan 
osapuolina. CI&E:ssa jouduttiin kamppailemaan henkilökohtaisten näkemysten kanssa, 
koska ylipäälliköltä tai Yhdysvaltojen poliittiselta johdolta ei kuulunut yksiselitteistä 
ohjeistusta. 

Erimielisyydet kieliuudistuksen toteuttamisen ympärillä olivat vakavia. Trainor on 
muistelmissaan antanut ymmärtää, että kieliuudistusajatus tuli koulutusosastolle 
Montereyssa tehdyn suunnitelman mukana, ja opetusministeriölle annettu luvaton 
määräys julkaista kaikki oppikirjat romajilla ja kieliuudistuksesta vastaavien upseereiden 
kirjoittama tutkimus aiheuttivat kahtiajakoa henkilökunnan keskuudessa jo ennen 
koulutuslähetystön saapumista. Koulutuslähetystön suosituksia romajista jotkut 
henkilökunnasta pitivät voittona näkemyksilleen, ja he alkoivat tämän jälkeen tehdä 
jatkosuunnitelmia huomioimatta miehityspolitiikkaa, japanilaisenemmistön mielipiteitä 
sekä hankkeen järkevyyttä ja käytännöllisyyttä juuri tuolloisessa tilanteessa Japanissa. 
Suunnitelmaan kuului, että perustettaisiin Japanilainen kielikomissio, jonka tehtävänä 
olisi markkinoida romajia yleiseen tietoisuuteen. Hanke pidettiin, Trainorin mielestä 
onneksi, tiukasti CI&E:n sisäisenä, ja se hylättiin, koska siinä ei huomioitu päämajan 
suhteen luonnetta Japanin hallitukseen ja japanilaisiin. Kieliuudistusta määrätietoisimmin 
ajaneet upseerit pian tämän jälkeen erosivat ja palasivat Yhdysvaltoihin.156 

Orr kertoi tammikuussa 1980, että yksi syy Hallin joutumiseen vaikeuksiin oli hänen 
opetusministerille antamansa määräys opetusministeriön asiakirjojen julkaisemisesta 
romajilla. Hall oli Orrin mukaan voimakastahtoinen, ja hän oli kärsimätön sekä 
opetusministeriön että päämajan byrokratian suhteen. Hänellä oli selvä näkemys siitä, 
mitä piti tapahtua, ja hän toimi malttamattomasti toteuttaessaan päämääriään. Orr piti 
Hallia joka tapauksessa asiantuntijana, joka ymmärsi tilanteen Japanissa paremmin ja 
syvällisemmin kuin monet muut; tästä hän piti osoituksena Hallin vuonna 1949 
julkaisemaa kirjaa.157 

Hall ei kirjassaan, jonka hän kirjoitti vuonna 1947 Guggenheimin säätiön tuella School 
for Asiatic Studies -opinnoissaan New Yorkissa vapauduttuaan laivaston palveluksesta158, 
                                                           
154 Japanese Language Reform. Memorandum to Nugent from Orr, 13.10.1946. Trainor Collection 
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selvästi kertonut Japanista lähtönsä vaikuttimia. Ristiriitojen olemassaoloa henkilökunnan 
keskuudessa hän ei kiistänyt. Hän viittasi vaatimattomassa arvoasemassa olleen laivaston 
upseerin kokemuksiin siitä, kuinka ylempiarvoisten konservatiivisten tai 
välinpitämättömien upseereiden joukko jätti vähemmälle huomiolle tekniset suositukset, 
jotka olivat perinteisten sotilaallisen ajattelun kanavien vastaisia. Laivastoupseeri, joka 
oli nostattanut hankaluudet, siirrettiin syrjään. Hall koki, että hänet oli vaiennettu 
koulutuslähetystön saapumisen valmistelujen yhteydessä, eikä hänen tekstejään 
hyväksytty riviäkään Education in Japan -kirjaan. Japanista lähtönsä jälkeen hän oli 
kuitenkin nähnyt kummallisen asian tapahtuvan; toukokuussa 1948 ilmestyneeseen 
Education in the New Japan -julkaisuun159 oli kelvannut julkaistavaksi hänen esittämänsä 
ajatus kieliuudistuksen toteutumisen tärkeydestä.160 

Helmikuussa 1948 Hall esiintyi CI&E:n työtoverinsa, Denverin yliopiston tohtori 
Alfred Croftsin vieraana Journey Behind the News -radio-ohjelmassa, jonka 
puhtaaksikirjoitus on säilynyt George Stoddardin papereiden joukossa. Crofts esitteli 
Hallin yhdeksi MacArthurin henkilökunnan pätevimmistä nuorista upseereista. Hall 
esitteli radionkuuntelijoille japanin kielen romanisointiajatuksen olevan ensisijaisesti 
japanilaisten hanke, jonka juuret olivat 1920-luvulla, mutta jota monet miehityshallinnon 
päämajan upseerit pitivät tärkeimpänä koulutuspoliittisena tehtävänä ja ehkä kaikista 
tärkeimpänä koko miehityshallinnon päämääränä. Koulutuslähetystö suositteli romajin 
käyttöönottoa, ja Hallin käsityksen mukaan japanilaiset avainhenkilöt odottivat 
liittoutuneiden päämajan hyväksyntää asialle, jotta japanilaiset voisivat spontaanisti 
toteuttaa uudistuksen. Päämaja ei kuitenkaan ilmaissut rohkaisun merkkejä, ja 
kieliuudistusta valmistelleet upseerit eivät saaneet edes puhua japanilaisille lingvistiikan 
teknisistä yksityiskohdista. Hallin mielestä kirjoituskysymys ei ollut enää kielitieteellinen 
vaan poliittinen. Amerikkalaisten tekemän tutkimuksen mukaan vain 17 % japanilaisista 
tehdastyöläisistä oli osannut lukea hyvin talvella 1945 japanilaislehdissä julkaistua 
vastapropagandaa, ja 29 % oli kyennyt lukemaan siitä ainoastaan yksinkertaisia lauseita. 
Vain 10 % japanilaisista oli pystynyt lukemaan sanomalehtiuutisista saksalaisten 
sotarikollisten nimiä, ja edes keisarin veli, prinssi Takamatsu ei osannut kirjoittaa 
päiväkirjaansa ilman sanakirjan apua. Miehityshallinnon virkailijat olivat Hallin mielestä 
väärässä siinä, että he olivat valmiit jättämään kieliuudistuksesta päättämisen 
japanilaisille itselleen, sillä eihän miehityshallinto ollut empinyt edes moraalikoodin, 
perustuslain, valtionuskonnon, maan taloudellisen perustan ja keisarin jumaluuden 
muuttamisessakaan.161 

                                                                                                                                                
Columbian yliopistossa, ja se painettiin Yalen yliopiston painossa. Hall 1949, iii. NISHI on 
kertonut, että  Hall toimi apulaisprofessorina Teachers Collegessa, jossa työskentelivät myös 
George Counts ja Isaac Kandel, jotka olivat olleet koulutuslähetystön kieliuudistuskomiteassa. 
NISHI 1982, 205. 
159 Ks. Education in the New Japan, Vol. I. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, Tokyo 1948, 
s. 367-375. Educational Reform in Japan Part I 2-B-4. 
160 Hall 1949, 358-359. 
161 The Japanese Writing System – Issue of Pacific Democracy. Dr. Robert King Hall, Guest 
Speaker. Journey Behind the News, Volume X, Script No. 21, 9.2.1948, s. 129-133. Educational 
Reform in Japan Part II 1-J-51. 
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Kuva, että koulutuslähetystölle ei olisi annettu kieliuudistuksen suosittelemista 
rohkaisevia vaikutteita, on ehdottomasti väärä. Education in Japan -kirja ei suoraan 
suositellut kielireformia, mutta se välitti selvän kuvan japanin kielestä hankalana 
kuvaillen, kuinka noin puolet kuusivuotisen oppivelvollisuuden kouluajasta meni 
kirjoituksen opettelemiseen162. Hall sai esiintyä koulutuslähetystölle tavalla, jota voitiin 
epäilemättä pitää kieliuudistuspolitiikan markkinointina163. Vaikuttaa siltä, että Hall olisi 
halunnut vakuuttaa koulutuslähetystöä kieliuudistuksen välttämättömyydestä vielä 
perinpohjaisemmin. Lopputuloksena kuitenkin oli, että koulutuslähetystö saavutti 
varmuuden kieliuudistuksen tarpeellisuudesta, tai ainakin ajatus kirjattiin 
suositusraporttiin sen kirjoittajien toimesta. 

Hallin lähtiessä CI&E:n koulutusosasto menetti pätevän vaikkakin vähän omapäisen 
työntekijän kieliuudistuspolitiikasta tai ylipäätään amerikkalaisen uudistuspolitiikan 
toimeenpanemisen menetelmistä syntyneen riidan takia. On vaikea osoittaa miehitysajan 
asiakirjoja tarkastelemalla, että sama reformihanke olisi ollut myös muiden Tokiosta 
lähdön syy. Nämä kaksi esimerkkiä, yhteisopetuskysymys ja kieliuudistus, kuitenkin 
osoittavat, että CI&E:n koulutusosaston henkilökunnan keskuudessa oli näkemyseroja ja 
riitoja, jotka vaikuttivat työilmapiiriin, ja jotka olisivat voineet vaikuttaa myös 
koulujärjestelmän uudistamistyöhön ja siten jopa Japanin keskeisimpien sosiaalistavien 
instituutioiden toimintaan. Eileen Donovan oli määrätietoinen, ja hänen henkilökohtainen 
panoksensa saattoi ratkaista yhteisopetuksen läpimenemisen. Hall puolestaan epäonnistui 
missiossaan. Kieliuudistuksen läpivientihanketta hänen lähtönsä ei kuitenkaan missään 
vaiheessa kaatanut. Kielen uudistamisen tarve oli tehty tutuksi Japanin koulumaailman 
edustajille koulutuslähetystön suositusraportissa ja opetusministeriön opettajille 
julkaisemassa opaskirjassa. Hankkeelta puuttui enää miehityksen poliittisen johdon 
määräys ja japanilaisen yhteiskuntaelämän johtajien ja mielipidevaikuttajien riittävän 
laaja kannatus. 

Uhrattiinko Hall? On täysin mahdollista, että hän sai lähteä yhteisen hyvän nimissä; 
syynä eivät olleet ensisijaisesti hänen voimakkaat näkemyksensä kieliuudistuspolitiikasta, 
vaan miehityshallinnon halu pitää yllä niin sanottua yhteistyötä korostavat suhteet 
japanilaisiin. Kun Hall lähti, miehityshallinto saattoi osoittaa, että syntipukki hankalaan 
vaatimukseen oli poistunut. Tämän jälkeen japanilaiset saivat ikään kuin itse ajaa 
kieliuudistusta ilman amerikkalaisten näkyvää painostusta, ja miehittäjillä olisi oivallinen 
mahdollisuus pysytellä korostetusti taka-alalla. Ilmapiirin tuuletus oli ollut tärkeää, koska 
kieliuudistus oli amerikkalaisten kannalta joka tapauksessa merkittävä asia sen 
tarjoamien japanilaisten yhteiskunnan kontrolloimisen mahdollisuuksien takia. 

NISHI ei ole pohtinut kieliuudistuksen ympärille syntynyttä eripuraisuutta. Hänen 
näkemyksensä mukaan surullisenkuuluisan ja häpeämättömän kieliuudistusaloitteen 
tekijä lähti Yhdysvaltoihin vastaanottamaan maineikkaan Guggenheimin rahaston 
tutkijantehtävän. Enemmänkin NISHI on painottanut, että koulutuslähetystö oli naiivi, ja 
että japanilaiset eivät tienneet CI&E:n empivän kieliuudistuksen toteuttamisen 
vaatimuksesta. Japanilaisille ei myöskään missään vaiheessa MacArthur tai CI&E 
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kertonut, että koulujen romaji-opetusta ei ollut pakko aloittaa.164 Koulutuslähetystöä 
voidaan arvioida naiiviksi, mutta sille tarjottiin japanin kielen uudistamista korostavia 
vaikutteita, ja sen raporttiin kirjattiin suositus kieliuudistuksen toteuttamisesta. 
Vastakkaisia ärsykkeitä lähetystön jäsenille ei tarjottu Tokiossa165, ja toisaalta voidaan 
epäillä, että olisivatpa virikkeet olleet minkä suuntaisia tahansa, suositusraporttiin joka 
tapauksessa kirjattiin kieliuudistus, eikä raportin kirjoittajasta ollut selvyyttä. Mutta 
kuinka empivä CI&E todellisuudessa oli ollut kieliuudistuksen tarpeellisuuden suhteen? 
CI&E:n koulutusosaston kokouksen pöytäkirjasta kävivät ilmi henkilökunnan väliset 
näkemyserot, mutta tuskin kukaan näistä amerikkalaisen miehityshallinnon edustajista 
olisi vastustanut romajin läpimurtoa, mikäli se olisi tapahtunut vähin ponnistuksin tai 
japanilaisten toimesta. NISHIÄ voi muistuttaa siitä, että japanilaisille kyllä kerrottiin 
opetusministeriön julkaisemassa Guide to New Education in Japan -kirjassa, että 
siirtyminen romajiin oli heistä itsestään kiinni. Tämän opetusministeriön virkailijat olivat 
ainakin itse CI&E:n koulutusosaston valvonnassa kirjoittaneet raporttiin, eikä NISHI 
osoittanut lähteillä, että kyseiset opetusministeriön virkailijat olisivat varmuudella 
tienneet väitteen olevan mustaa huumoria166. Kieliuudistuskysymys oli keskeinen 
voimainkoetus kulttuurien kohtaamisen ja vallankäytön areenalla. Koska NISHI on 
halunnut todistaa omaa tulkintaansa, hän ei ole keskittynyt pohtimaan, millaisiksi 
amerikkalaiset miehityksen aikana näkivät kieliuudistuksen läpiviemisen edut. 

TSUCHIMOCHIN mukaan Hall lähti Yhdysvaltoihin, koska hänen näkemyksensä 
kieliuudistuksen tarpeellisuudesta menivät läpi koulutuslähetystölle ja suositus tuli 
kirjatuksi raporttiin, minkä takia Hall sai ylennyksen Columbian yliopistossa. 
Koulutuslähetystö puolestaan sortui kieliuudistusajatukseen CI&E:lta saamien 
vaikutteiden takia. Lisäksi TSUCHIMOCHI on väittänyt Herbert Wunderlichilta 
saamaansa 18. tammikuuta 1985 päivättyyn kirjeeseen vedoten, että CI&E:n 
koulutusosaston henkilökunta vastusti Hallin esittämää kielireformia.167 TSUCHIMOCHI 
käsitti, että Hall meritoitui Tokiossa, mikä on todellisuudessa täysin mahdollista. Mutta 
kirjoittaja on hakoteillä väitteessään, että Hall olisi kieliuudistuskysymyksessä yksin 
edustanut eriävää mielipidettä. Nanette GOTTLEIB on omaksunut Tsuchimochin 
väitöskirjan välittämän kuvan Hallin toiminnasta kieliuudistuksen puolesta ristiretkenä, 
joka ei saanut suuren luokan kannatusta koulutuslähetystön tai CI&E:n väen 
keskuudessa. GOTTLIEB on kuitenkin tuonut tutkimuksessaan esille niitä syitä, joiden 
takia japanilaiset eivät innostuneet kieliuudistuksesta; romaji oli japanilaisille sodan 
aikana vahvistetun käsityksen mukaan ollut vihollisen kirjoitusta, ja romajin puolesta 
puhuminen oli herättänyt epäilyjä kommunististen tai demokraattisten ajatusten 
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kannattamisesta. Hänen tutkimuksensa ansio on siinä, että hän on esitellyt japanilaisten 
kielipolitiikkaa ja japanin kielen läpilyöntikampanjoita sen kolonioissa, mandaattialueilla 
ja miehittämillä alueilla.168 Amerikkalaismiehityksen kauden GOTTLIEB näki romajin ja 
kanan japanilaiskannattajien kulta-aikana169, mutta hän ei kuitenkaan oivaltanut 
amerikkalaisten romaji-politiikan ja Yhdysvaltojen ulkopoliittisten intressien yhteyttä 
rinnasteisena japanilaisten harjoittamalle kielipolitiikalle Tyynen valtameren piirissä. 

Marshall UNGER on tarkastellut Hallin toimintaa kieliuudistuksen toteuttamisen 
puolesta kiihkottomimmin, ja hän on löytänyt lähteitä ja kirjallisuutta tarkastelemalla 
viitteitä henkilösuhteisiin liittyvistä pulmista. Hänen mielestään Hallin sodanaikaista 
kieliuudistusehdotusta saattoi pitää järkevänä kesän 1945 näkökulmasta tarkasteluna, 
jolloin japanilaisia yleisesti Yhdysvalloissa pidettiin patavanhoillisina fanaatikkoina. 
Hallia oli jo Yhdysvalloissa pidetty ansioituneena kansalaisena, sillä hän oli ainoa 
koulutusosaston työntekijä, joka oli jo vuonna 1944 saanut nimensä Who’s Who in 
American Education -kirjaan. UNGER tunsi Trainorin muistelmien viittaukset CI&E:n 
henkilösuhteisiin, ja hän on arvellut, että ne muut, joihin Trainor Hallin lisäksi viittasi 
kieliuudistusmiehinä, olivat Dyke ja Henderson. Hän uskoi, että nimenomaan Nugent ja 
Trainor olivat niitä, jotka yrittivät hillitä Hallin vaikutusta; syynä ei välttämättä ollut se, 
että he olisivat vastustaneet kirjoituksen uudistamista, vaan he eivät pitäneet asiaa yhtä 
tärkeänä kuin Hall, tai he eivät pitäneet kielen romanisointia vastauksena 
kieliuudistukseen. UNGERIN mielestä Hall oli itse itsensä pahin vihollinen; hänen 
ajatuksensa olivat liian radikaaleja hänen esimiehilleen koulutusosastolla, ja hänen 
sotilasarvonsa soti häntä itseään vastaan. Hän ei voinut väittää olevansa oikea 
lingvistikko tai Japani-asiantuntija. Kaiken kukkuraksi hän oli nuori, vasta 33-vuotias, ja 
hänen ikänsä oli paremminkin rasite kuin etu. Hänen seuraajansa Abraham Halpern toimi 
tahdikkaammin, ja hän oli sekä siviili että kielitieteilijä.170 On totta, että Hall itse on 
vedonnut sotilasarvoonsa kohtelussaan171. Kuitenkin on pidettävä mielessä, että Japanin 
miehitys oli ennen kaikkea sodassa kukistettuun entiseen vihollismaahan kohdistettu 
sotilasoperaatio, ja Yhdysvaltojen miehityspolitiikkaan kuului jo sodanaikaisen 
suunnittelutyön yhteydessä muovautunut ajatus, että miehitys tietoisesti muuttaa 
kurssiaan kohti siviilisuuntausta Japanin aseistariisumisen jälkeen. Yksi sotilas oli 
helpompi uhrata miehityksen päämäärien onnistumisen ja niin sanottuun yhteistyöhön 
pääsemisen puolesta kuin pelata avointa pakkopolitiikkaa japanilaisten kanssa maan 
koulujärjestelmän uudistamisen, kansalaisten uudelleenkasvattamisen ja yhteiskunnan 
muuttamisen läpiviemiseksi. 

Kieliuudistukseen liittyvää köydenvetoa tai siihen liittyviä tunnekuohuja on 
luonnollisesti tarkasteltu jälkiviisauden näkökulmasta. Mikäli kieliuudistus olisi mennyt 
läpi, olisi sen kannattajaksi jälkeen päin ollut helpompi tunnustautua miehityshallinnossa 
tai päätöksenteossa mukana olleiden. Koska reformi ei toteutunut, on tutkimus voinut 
tarkastella koulutuslähetystön toimintaa tai joidenkin miehitysupseereiden työskentelyä 
kieliuudistussuosituksen osalta suurena virheenä tai lapsenomaisen toiminnan 
ilmentymänä. 
                                                           
168 GOTTLIEB 1995, 87, 100-102, 124-127. 
169 GOTTLIEB 1995, 124. 
170 UNGER 1996, 59-64, 68-74, 76. 
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8.3  Miehityksen johtajien kannatus koulu-uudistuslinjalle 

Japanin miehitystä johdettiin Washingtonista, jossa SWNCC sorvasi poliittiset päätökset 
miehityshallinnolle. Samassa kaupungissa kokoontui myös liittoutuneiden Kaukoidän 
komissio, jonka rooli koulujärjestelmän uudistamistyössä osoittautui vaatimattomaksi, 
vaikka innostusta ja työskentelyaikaa uhrattiin runsaasti koulureformin ja japanilaisten 
ajattelun muuttamiseen tähtäävien kysymysten käsittelyyn. 

Huhtikuussa 1945, ennen Japanin antautumista, SWNCC oli laatinut suuntaviivat 
Japanin koulujärjestelmän uudistamisdirektiivin sisällöistä, ja antautumisdirektiiveissä oli 
annettu yleiset ohjeet koulujärjestelmän uudistamiselle. Koulu-uudistus osana Japanin 
yhteiskunnan muuttamiseen tähdännyttä toimintaa ei ollut SWNCC:n direktiivien 
luomisessa etusijalla172, sillä vasta syksyllä 1946 lyötiin lukkoon lopulliset Yhdysvaltojen 
poliittisen johdon päätökset Japanin koulujärjestelmän uudistamispolitiikasta. Syyskuun 
5. päivänä 1946 SWNCC käsitteli koulu-uudistuspolitiikkaehdotuksen. Koska 
koulujärjestelmän uudistustyö oli ollut käynnissä jo kokonaisen vuoden ajan, ei ollut 
yllättävää, että SWNCC:n käsittelemä aloite mukaili CI&E:n jo toimeenpanemia 
uudistuksia. Jo toimeenpantujen uudistusten lisäksi amerikkalaisten käytössä oli 
äärimmäisen tehokas koulutuslähetystön suositusraportti. Ehdotuksen mukaan 
militarististen ja äärinationalististen elementtien riisumista koulujärjestelmästä tuli jatkaa, 
mutta näiden lisäksi myös muut vastenmieliset ajatukset, henkilökunta ja materiaalit 
täytyi poistaa, ja yksilön arvoa, yksilöllisyyttä ja tieteellistä asennetta piti painottaa. 
SWNCC:n luonnoksen mukaan koulutuksen laatua nostettiin lisäämällä opettajien 
määrää, pienentämällä opetusryhmien kokoa ja pidentämällä oppivelvollisuuden kestoa, 
painottamalla luonnontieteiden ja yhteiskunnallisten aineiden sekä vieraiden kielten 
opetusta, sekä aina kun oli tarkoituksenmukaista, edistämällä yhteisopetusta. 
Tasavertaisten opiskelumahdollisuuksien takaamista sukupuolesta ja sosiaalisesta 
asemasta riippumatta pidettiin ensisijaisena päämääränä. Luonnoksessa 
koulutuslähetystön suositusten hengessä mainittiin, että japanilaisnuorille täytyi turvata 
riittävä liikuntakasvatus, urheilumahdollisuudet ja monipuolisesti vaihtoehtoja 
ammatillisiin opintoihin. Lisäksi opettajien koulutusta vaadittiin uudistettavaksi sekä 
uudelleen järjestämällä opettajia kouluttaneet normaalikoulut että rohkaisemalla opettajia 
itsenäiseen ajatteluun muuttamalla opettajien koulutuksen sisältöjä.173 

SWNCC:n ulkoministeriön edustaja esitti näkemyksen, että koulu-
uudistuspolitiikkaehdotusta muutettaisiin siten, että keisarillisen koulutusreskriptin 
kumoamista vaadittaisiin selvin sanoin. Koulutusreskriptin olemassaolon ja käytön 
nähtiin vaarantavan Potsdamin julistuksen vaatimusten toteutumisen ja koko koulu-
uudistuspolitiikan. Edes koulutusreskriptin uudistamista ei pidetty mahdollisena, koska 
mystinen, puoliuskonnollinen käsitys keisarin arvovallasta oli selvästi ristiriidassa 
demokratisoimispyrkimysten kanssa. Muutosehdotus kuvasti myös suoraan ilmaistua 

                                                           
172 Topics of Highest Priority, Appendix “C”, Topics of Secondary Priority, Appendix “D”. 
Politico-Military Problems in the Far East. SWNCC 16/6, 30.8.1945. The Occupation of Japan Part 
II 2-A-13. 
173 Policy for Revision of the Japanese Educational System. SWNCC 108/1, 5.9.1946. The 
Occupation of Japan Part II 2-A-344. 
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epäluottamusta japanilaisiin; japanilaisten eettiset säännöt korostivat lojaalisuutta isäntää 
kohtaan, kiintymystä velvollisuuksiin, rohkeutta ja säästäväisyyttä – mutta ei sopimusten 
rikkomattomuutta.174 Muutosehdotus johti SWNCC:n vaatimukseen keisarillisen 
koulutusreskriptin kieltämisestä ja aiempien salaisten kannanottoluonnosten tuhoamiseen 
polttamalla.175 

Olennaisinta kuitenkin oli se, että SWNCC:n luonnoksessa painotettiin yhtenäisen 
koulujärjestelmän luomista ja oppivelvollisuuden pidentämistä sekä koulujärjestelmän 
valvonnan hajauttamista ja opetusministeriön vallan jakamista piirikuntiin ja 
paikallistasoille. Nämä olivat samat tavoitteet kuin mitkä koulutuslähetystö oli suositellut 
Japanin koulujärjestelmän uudistamiseksi. Opetusministeriön aseman muuttaminen ja 
koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoistaminen olivat jo sodanaikaisessa suunnittelutyössä 
olleet vahvasti esillä. Nyt myös vaatimus oppivelvollisuuden pidentämisestä oli kirjattu 
kuuluvaksi viralliseen reformipolitiikkaan. Tarkemmin ei kuitenkaan määritelty, mitä 
oppivelvollisuuden pidentämisellä tarkoitettiin, eli asetuttiinko koulutuslähetystön 
suositteleman 9-vuotisen oppivelvollisuuden kannalle, vai riittikö pakollisen koulutuksen 
laajentamiseksi esimerkiksi 8-vuotinen koulutus, mikä ei ollut käytännössä toteutunut 
sodan aikana. Uudistuspolitiikan perusteluna käytettiin japanilaisen koulujärjestelmän 
puutteita ja taantumuksellista filosofiaa, kuten esimerkiksi että järjestelmä oli erotellut 
koululaiset ja opiskelijat taloudellisen ja sosiaalisen aseman perusteella, se oli ollut 
luonteeltaan autoritaarista, ja tyttöjen intellektuaaliset standardit oli asetettu alemmaksi 
kuin poikien. SWNCC:n luonnoksen mukaan koulujärjestelmän uudistaminen oli 
edistynyt osana japanilaisten uudelleenorientointiohjelmaa, mutta reformityötä olivat 
jarruttaneet sodanaikaiset kouluihin kohdistuneet tuhot ja sodanjälkeen vallinneet 
taloudelliset olosuhteet.176 On kuitenkin mielenkiintoista huomata, että SWNCC:n kanta 
CI&E:ssa keskeiseksi kiistanaiheeksi nousseeseen yhteisopetukseen oli erittäin joustava; 
sitä pidettiin aivan suotavana, mutta sen läpiviemistä ei tarkasteltu ensinkään 
välttämättömänä uudistuksena tavoiteltaessa japanilaisten ajattelun muuttamista ja 
Yhdysvaltojen intressien turvaamista. 

CI&E:n koulu-uudistustyön ja japanilaisten amerikkalaispäämääriin myötämieliseksi 
muokkaamisen painopisteiksi olivat koulutuslähetystön vierailun jälkeen nousseet 
yksiraiteisen koulujärjestelmän luominen, opetusministeriön vallan hajauttaminen ja 
kieliuudistuksen läpivieminen. Käytännössä ajatukseen yksiraiteisesta järjestelmästä 
sisältyi opetusvelvollisuuden pidentäminen ja vähitellen myös vaatimus 
yhteisopetuksesta. SWNCC ei lyönyt lukkoon suhtautumistaan siihen, minkä mallinen 
uudistettu yhdenmukainen, tasa-arvoiset opiskelumahdollisuudet takaava 
koulujärjestelmä olisi, kunhan opetusvelvollisuutta pidennettäisiin. SWNCC ei myöskään 
ottanut koulujärjestelmän uudistamisen kohdalla minkäänlaista kantaa 
kieliuudistuskysymykseen, ilmeisesti siksi, että sitä käsiteltiin erillisenä kysymyksenä 
toukokuisen Kaukoidän alakomitean aloitteen pohjalta. Selkeän kannan ottaminen 
                                                           
174 Proposed Revision of SWNCC 108/1 “Policy for the Revision of the Japanese Educational 
System”. SWNCC 108/2, 26.9.1946. The Occupation of Japan Part II 2-A-346. 
175 Policy for the Revision of the Japanese Educational System. SWNCC Decision Amending 
SWNCC 108/1, 5.10.1946. The Occupation of Japan Part II 2-A-345. 
176 Policy for Revision of the Japanese Educational System. SWNCC 108/1, 5.9.1946. The 
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kieliuudistukseen oli vaikeaa. Sotaministeriö ehdotti kesäkuussa, että 
kieliuudistuskysymys jätettäisiin kokonaan pois käsittelystä, ja asian esittäminen 
liittoutuneiden Kaukoidän komissiolle pitäisi hylätä. Ylipäällikkö itse oli pyytänyt 
raporttia koulutuslähetystöltä ja saanut sen, joten oli hänen asiansa hoitaa 
kieliuudistuskysymystä eteenpäin.177 SWNCC halusi useita kertoja lykätä toimia 
japanilaisten kirjoitusta ja kieliongelmia koskevia toimia, ja ensin haluttiin kuulla 
ylipäällikön kanta asiaan178. Lisäksi kenraali Hilldringin tehtäväksi annettiin ottaa selvää 
Atchesonin näkemyksistä kieliuudistuksen suhteen179. Vasta helmikuussa 1947 SWNCC 
hyväksyi kielen uudistamista vaativan ohjelman180. 

Vuonna 1946 ulkoministeriön toimesta ilmestyneessä Yhdysvaltojen 
miehityspolitiikkaa ja sen päätöksentekoprosesseja esitelleessä Occupation of Japan, 
Policy and Progress -kirjassa tuotiin korostetusti esille, että Japanin miehitystoimet olivat 
alusta lähtien olleet Yhdysvaltojen ja muiden Tyynenmeren taisteluissa mukana olleiden 
valtioiden yhteistoiminnan tulosta, ja kuinka koulujärjestelmän uudistamisen perusta oli 
ollut kirjoitettuna Potsdamin julistukseen.181 Koska Japanin miehitys oli, ainakin 
periaatteessa, liittoutuneiden yhteisyritys, otti Kaukoidän komissio kantaa myös 
koulujärjestelmän uudistamiseen ja sen kautta japanilaisten ajattelun muodostaman uhkan 
torjumiseen. Kaukoidän komission Japanin koulureformiin kohdistama kiinnostus ja sen 
puhkeamista seurannut työskentely kulkivat jälkijunassa ja verkkaisesti Tokiossa 
toimeenpantuun muutostyöhön nähden. Heinäkuussa 1946 komissio alkoi valmistella 
kannanottoaan Japanin koulujärjestelmän uudistamiseen Filippiinien edustajan tekemän 
luonnoksen pohjalta. Se oli varsin ylimalkainen, mutta siinä selkeästi painotettiin, että 
opetussuunnitelmat, oppikirjat ja kulttuuriorganisaatiot täytyi ottaa tiukkaan valvontaan, 
Japanin historia täytyi kirjoittaa uudelleen, ja nationalismin, shintolaisuuden, ääri-
isänmaallisuuden, esi-isien palvonnan, keisarinkunnioituksen sekä valtion yksilöön 
kohdistuvan määräysvallan opettaminen kouluissa piti lopettaa. Amerikkalaisia ja 
brittiläisiä yhteiskuntakäsityksiä piti valaista japanilaisille, ja naisille vaadittiin samoja 
koulutusmahdollisuuksia kuin miehille. Lisäksi esitettiin, että Japanin kansallislaulun 
sanat piti muuttaa demokraattista yhteiskuntajärjestystä ylistäviksi ja iskelmämusiikki piti 
saattaa sopusointuun demokratian ajatusten kanssa.182 

Kaukoidän komission Neuvostoliiton edustajan mielestä myös Neuvostoliitto ja 
Ranska kuuluivat johtaviin länsimaisiin demokratioihin, joiden hallintotapaa täytyi siten 
myös opettaa japanilaiskouluissa. Opetusministeriön yhteyteen ehdotettiin perustettavaksi 
Yhdysvaltojen, Neuvostoliiton, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Kiinan edustajista 
neuvoa-antava komitea valvomaan demokratisoitumisprosessia sekä esimerkiksi 
                                                           
177 Reform of the Japanese Writing System and Language Problems. Memorandum by the War 
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oppikirjauudistusta. Lisäksi esitettiin vaatimus, että sotilaallisten oppiaineiden opetus 
kiellettäisiin oppilaitoksissa.183 

Heti kun SWNCC oli hyväksynyt kantansa Japanin koulujärjestelmän 
uudistuspolitiikasta lokakuussa 1946, ohjelma lähetettiin Kaukoidän komission 
tarkasteltavaksi päätöstä varten niistä uudistuksista, joita liittoutuneiden ylipäällikön piti 
toimeenpanna, tai joiden toteuttamista täytyi jatkaa.184 Filippiinien, Neuvostoliiton ja 
Yhdysvaltojen ehdotusten, Yhdysvaltojen edustajan toimittaman materiaalin, jo 
toteutettujen koulu-uudistustoimien sekä koulutuslähetystön raportin perusteella 
Kaukoidän komission demokraattisten pyrkimysten vahvistamiskysymyksiä valmisteleva 
komitea teki uuden ehdotuksen Japanin koulutuspolitiikaksi. Ehdotus, joka lähti liikkeelle 
ylipäällikön määräysvallan hyväksymisestä toteuttamaan ja jatkamaan haluamiaan 
uudistuksia, oli tilkkutäkkimäinen yhdistelmä kolmen maan aloitteista ja eri lähteistä 
tulleista vaikutteista. Filippiinien aloitteesta oli jäljellä vaatimus Japanin vanhan 
kansallislaulun hylkäämisestä uuden tieltä. Neuvostoliittolaisten esittämä vaatimus 
militarististen oppiaineiden opettamisen kiellosta oli kirjattuna ehdotukseen samoin kuin 
ajatus opetusministeriötä avustavan komission perustamisesta, tosin siten, että avustajat 
ja oppilaitosten tarkastajat olisivat huolellisesti valittuja japanilaisia eikä liittoutuneiden 
edustajia. Selvää eroa SWNCC:n ehdotukseen edusti ajatus koulujärjestelmän hallinnon 
asteittaisesta hajaannuttamisesta ja päähuomion kiinnittäminen koulutuksen 
uudelleenorganisoimisessa opettajien koulutuslaitoksen uudelleenjärjestämiseen. 
Sanaakaan ei mainittu koulutuksellisesta tasa-arvosta tai yhteisopetuksesta. Ehdotuksessa 
painotettiin, että koulujärjestelmän uudistamisessa täytyi tehdä selvä ero välittömien 
uudistusten ja pitkäkestoisten reformien suhteen. Pitkällä aikavälillä tehtäviä uudistuksia 
olisivat muun muassa Japanin historian ja filosofian uudelleenkirjoittaminen ja 
kirjoitusjärjestelmän romanisoiminen, jotka piti jättää japanilaisten itsensä 
päätettäviksi.185  

Komitea käsitteli ehdotusta kahden päivän ajan lokakuun lopulla 1946, ja se 
muokkautui käsittelyissä lähemmäksi SWNCC:n luonnostelemaa toimenpideohjelmaa. 
Nyt uusin ehdotus lähti liikkeelle koulutuksen tarkoituksen määrittelystä ihmisyyden ja 
yhteiskunnan kehittymiselle, ja koulutuksen päällimmäiseksi merkitykseksi lausuttiin 
tasavertaisten mahdollisuuksien tarjoaminen kaikille sukupuoleen tai sosiaaliseen 
asemaan katsomatta. Uutta ehdotuksessa oli vahva opettajiin kiinnitetty huomio. Siinä 
esitettiin vaatimus kaikkien opettajien seulomisesta oikean tyyppisten henkilöiden 
löytämiseksi koulujärjestelmän palvelukseen. Karsittujen opettajien tilalle täytyi nopeasti 
rekrytoida ja kouluttaa nuorempia opettajia, ja jotta oikean tyyppisiä opettajia olisi 
tarjolla kaikkiin kouluihin, piti opettajille maksaa riittävän toimeentulon takaava 
peruspalkka. Opettajien itsenäistä ajattelua tuli rohkaista, ja heille tuli tarjota 
täydennyskoulutusta ja ohjausta uudenaikaisten opetusmenetelmien soveltamisesta. 
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Valvonta tuli kohdistaa myös oppikirjoihin, opetusmenetelmiin ja opetussuunnitelmiin, 
mitä varten ehdotettiin perustettavaksi erillistä kontrollijärjestelmää. 
Oppikirjakysymyksen ratkaisuna pidettiin niiden kirjoittamista käyttäen esikuvina 
demokraattisissa maissa jo olemassa olevia julkaisuja. Opetusministeriön valta haluttiin 
yhä hajauttaa asteittaisesti, mutta ministeriötä avustava neuvosto ajateltiin nyt 
epäviralliseksi koulutusalan ammattilaisten ja vanhempainjärjestöjen edustajista 
koostuvaksi valtuustoksi. Ehdotuksena oli vaatia Japanin koulujärjestelmän muuttaminen 
pitkän aikavälin uudistuksilla 9-vuotiseksi ilmaiseksi ja yleiseksi oppivelvollisuudeksi.186 
Maininta kieliuudistuksesta, edes japanilaisten omana hankkeena, oli pudotettu kokonaan 
pois. 

Seuraavien viikkojen aikana Kaukoidän komissiossa päätös opetusministeriön 
asemasta ja sen vallan hajauttamisesta sekä kysymys uskonnon ja koulun sekä uskonnon 
ja valtion suhteesta hiersivät toimenpideohjelman työstämisessä. Neuvostoliiton 
edustajan vaatimuksesta ehdotukseen kirjattiin valtioshintolaisuuden opettamisen kielto. 
Militarististen koulupukujen käyttö sekä sotaisuutta ylläpitävät klassiset taistelulajit, 
ensiksi judo ja kendo mutta myöhemmin vain kendo, haluttiin kieltää kouluista. Kieltoa 
vahvistettiin määräyksellä, että entiset sotilaat eivät saisi osallistua koululiikunnan 
opettamiseen. Japanilaisiin kohdistettu velvoite järjestää pakollinen 
oppivelvollisuuskoulutus lyhennettiin 9-vuoden mittaisesta 6-vuotiseksi, mutta niin pian 
kuin mahdollista, piti koulutusta pidentää vanhempiin ikäluokkiin.187 

Uusi Seelanti ja Yhdysvallat eivät olleet vieläkään tyytyväisiä ehdotukseen. Uuden 
Seelannin vaatiman korjauksen mukaan koulujärjestelmän valvonta piti hajauttaa, jotta 
järjestelmä kannustaisi japanilaisia vanhempina ja kansalaisina henkilökohtaiseen 
vastuuseen koulujärjestelmän päämääristä. Tämä tapahtuisi siten, että vastuuta 
siirrettäisiin sekä piirikuntiin että paikallistasoille vaaleilla valittaville lautakunnille. 
Yhdysvallat halusi tarkentaa, että entiset sotilaat huolellisen seulonnan jälkeen voisivat 
kelvata liikunnan opettajiksi.188 

Australian edustaja toi tammikuussa 1947 Kaukoidän komission käsittelyyn 
muutosehdotuksen, jossa ensi kertaa nostettiin esille vaatimus yliopistotasoisen 
koulutuksen laajentamisesta ja opettajien koulutuksen nostamisesta yliopistoissa 
tapahtuvaksi. Lisäksi ehdotettiin, että vaatimus koulutuksellisen tasa-arvon 
toteutumisesta piti laajentaa kattamaan kaikkia koulutustasoja. Suurin yllätys oli 
kuitenkin Australian kanta koulujärjestelmän desentralisaatioon ja kieliuudistukseen. 
Australialaiskäsityksen mukaan kokonaisvaltainen koulujärjestelmän uudistaminen 
tapahtui parhaiten keskitetyn hallinnon alaisuudessa, eikä koulujärjestelmän hallinnon 
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hajauttamisen tullut koskea suunnittelua, taloudenhoitoa, opettajien koulutusta ja 
nimittämistä, rakennussäädöksiä, koulutuksen vaatimusten suunnittelua tai 
tutkimusohjelmien johtamista. Paikallistasoilla voitaisiin päättää keskushallinnon 
tekemien suositusten pohjalta esimerkiksi yhteiskunnallisten oppiaineiden, biologian ja 
ammatillisten oppiaineiden opetussuunnitelmista, mutta paikallisille elimille ei 
kuitenkaan saisi sysätä sellaista vastuuta, jota ne eivät olleet valmiit kantamaan. Vastuun 
koulutuksen taloudellisesta perustasta täytyi kuulua keskushallinnolle, jotta maan 
köyhimpien seutujen koulutustaso ei alentuisi resurssien riittämättömyyden takia. Kanta 
kieliuudistukseen oli lyhyt; japanilaisia täytyi rohkaista kielensä uudistamiseen erityisesti 
perehdyttämällä heitä romaaniseen kirjoitukseen.189 

Helmikuun 1947 aikana keskustelu kouluhallinnon hajauttamisen ja sen 
seurannaisvaikutusten ympärillä jatkui. Yhdistyneen kuningaskunnan lisäysehdotuksessa 
painotettiin ulkomaalaisten perustamien oppilaitosten toiminnan merkitystä Japanissa, ja 
niistä ja muista yksityisistä opinahjoista valmistuneita ei saisi syrjiä julkisia virkoja 
täytettäessä.190 Kieliuudistuksen vaatimus katosi toimenpideohjelmasta jo toisen kerran. 
Maaliskuuhun mennessä koulujärjestelmän uudistamisen johtavaksi periaatteeksi oli 
lisätty huomautus, että muutostyöhön täytyisi ensisijaisesti ryhtyä ja sitoutua japanilaisten 
itse Kaukoidän komission esittämien päämäärien mukaisesti.191 

Kaukoidän komission direktiivi Japanin koulujärjestelmän uudistamisesta hyväksyttiin 
yksimielisesti maaliskuun 1947 lopussa. Kuitenkin Intian ja Australian edustajat halusivat 
jättää muistutukset ylipäällikölle toimitettavaksi. Intian edustaja halusi ottaa huomioon 
Japania sodan jälkeen kohdanneen työvoimapulan, vaikkakin japanilaiset itse olivat 
syyllistyneet kohtuuttomuuksiin sodan aikana, ehdottaen, että äärinationalismin, 
militarismin tai totalitaaristen ajatusten entisiä kannattajia ei liian ahnaasti estettäisi 
toimimasta koulujärjestelmää sivuavissa toimissa, kuten esimerkiksi maitoa kouluun 
kuljettavana maitomiehenä. Hän varoitti myös komissiota olemasta liian ärhäkkä 
esittäessään näkemyksiä valtiouskonnoista tai uskonnon opetuksesta, sillä mikäli periaate 
sanktioimisesta hyväksyttäisiin, voitaisiin myöhemmin mikä tahansa uskonto kieltää 
valtionuskontona. Australian edustaja puolestaan halusi tuoda ylipäällikön tietoon 
Australian hallituksen komission käsiteltäväksi mutta hylätyksi tulleesta näkemyksestä, 
että koulujärjestelmän uudistusta palveli parhaiten keskitetty kouluhallinto. 
Australialaismielipide oli, että japanilaiset erityisesti syrjäseuduilla eivät olleet vielä 
valmiit kantamaan vastuuta koulutuksen paikallisesta valvonnasta koulutuskomiteoissa 
tai lautakunnissa, eivätkä opetuksesta vastaavat olleet vielä valmiita päättämään 
opetussuunnitelmista tai opetusmenetelmistä. Mikä tahansa äkillinen muutos voisi 

                                                           
189 Policy for the Revision of the Japanese Educational System. Far Eastern Commission, SC-
047/3, 14.1.1947. Educational Reform in Japan Part I 1-A-10; Policy for the Revision of the 
Japanese Educational System. Far Eastern Commission, SC-047/4, 10.2.1947. Educational Reform 
in Japan Part I 1-A-11. 
190 Policy for the Revision of the Japanese Educational System. Far Eastern Commission, SC-
047/5, 13.2.1947. Educational Reform in Japan Part I 1-A-12; Policy for the Revision of the 
Japanese Educational System, SC-047/6, 20.2.1947. Educational Reform in Japan Part I 1-A-13. 
191 Policy for the Revision of the Japanese Educational System. Far Eastern Commission, FEC-
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aiheuttaa kaaoksen sysäämällä valtaa taantumuksellisille tai tietämättömille kansanosille, 
mikä puolestaan vaikeuttaisi ylipäällikön koulujärjestelmän uudistustyötä.192  

Kaukoidän komissio siis päätti viidennessäkymmenennessä ensimmäisessä 
kokouksessaan Washingtonissa maaliskuun 27. päivänä 1947, että Japanin miehityksen 
yhteydessä sen koulujärjestelmä tuli uudistaa siten, että koulutuksella kasvatettaisiin 
sukupuolesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta japanilaisista yksilön oikeuksia 
kunnioittavia demokraattisen järjestelmän kansalaisia. Tämä uudistustyö japanilaisten 
täytyi suurelta osin toimittaa itsenäisesti Kaukoidän komission periaatteita noudattaen. 
Opettajien arvostusta ja ansiotasoa täytyi nostaa, ja opettajien koulutus sekä 
opetusmenetelmät piti uudistaa. Äärinationalistiset ja militaristiset elementit ja ajatukset 
täytyi poistaa koulujärjestelmästä sekä henkilökunnasta, oppikirjoista, 
opetussuunnitelmista ja opetusmenetelmistä, eikä keisarillista koulutusreskriptiä saanut 
pitää koulujärjestelmän perustana. Japanin hallituksen tehtävänä oli valvoa 
koulujärjestelmää, jotta miehityksen päämäärät toteutuisivat, ja ajan kanssa 
koulujärjestelmän valvonta tuli hajauttaa paikallistasoille. Japanilaislasten ilmaisen ja 
pakollisen oppivelvollisuuden kestoksi Kaukoidän komissio päätti kuusi vuotta, mutta 
niin pian kuin oli mahdollista, piti oppivelvollisuutta pidentää. Lisäksi japanilaisten tuli 
kohdistaa huomio ylempien koulutusmahdollisuuksien tarjoamiseen, yksityiskouluista 
valmistuneiden samanarvoiseen kohteluun julkisista opinahjoista valmistuneiden kanssa 
sekä ulkomaalaisperäisten oppilaitosten toiminnan oikeuksien laajentamiseen.193  

Huhtikuun 5. päivänä 1947 Yhdysvaltojen ulkoministeriö toimitti Kaukoidän 
komission päätöksen ylipäällikölle direktiiviksi.194 Direktiivi tuli Japaniin myöhässä, sillä 
maan koulujärjestelmän perusteellisesti muuttanut uusi koululainsäädäntö oli hyväksytty 
valtiopäivillä maaliskuun lopulla, ja uudet lait olivat astuneet voimaan uuden lukuvuoden 
alkaessa huhtikuun ensimmäisenä päivänä 1947. Kaukoidän komission työskentely 
käytännössä oli merkinnyt liittoutuneiden sinettiä amerikkalaisten suunnittelemalle ja 
ajamalle uudistuspolitiikalle. 

Robert King Hall yksinkertaisti kirjassaan Kaukoidän komission direktiivin olleen 
saman kuin Yhdysvaltojen ulkoministeriön komissiolle antaman aloitteen. Kaukoidän 
komission päätöksellä kanonisoitiin ja hyväksyttiin jo kuukausien ajan voimassa ollut 
politiikka. Hänen näkemyksensä mukaan direktiivi sisälsi kaikki merkittävimmät 
koulutuslähetystön ylipäällikölle esittämät suositukset pois lukien kieliuudistuksen.195 
Hall jätti kuitenkin huomioimatta, että Kaukoidän komissio ei ollut vaatinut 
oppivelvollisuutta laajennettavaksi 9-vuotiseksi ja koulujärjestelmää muutettavaksi 
                                                           
192 Excerpts from the Minutes of the Fifty-first Meeting of the Far Eastern Commission, 27 March 
1947. Appendix. Policy for Revision of the Japanese Educational System. Far Eastern Commission, 
FEC-092/2, 28.3.1947. Educational Reform in Japan Part I 1-A-15. 
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Part I 1-A-15. 
194 Policy for the Revision of the Japanese Educational System, 5.4.1947. Enclosure. Policy for the 
Revision of the Japanese Educational System. Far Eastern Commission, FEC-092/3, 16.4.1947. 
Educational Reform in Japan Part I 1-A-16. 
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yksiraiteiseksi ja yhteisopetukseen perustuvaksi malliksi. Myös komission kanta 
opetusministeriön vallan hajauttamiseen oli ollut maltillisempi kuin 
amerikkalaisaloitteessa, jossa oli vaadittu opetusministeriön vallan lähes täydellistä 
jakamista paikallistasoille. NISHI on luonnehtinut Kaukoidän komission direktiiviä 
toteamalla, että se vahvisti MacArthurin väitettä Kaukoidän komission olemuksesta vain 
väittely-yhdistyksenä, mutta se myös ilmensi parhaiten komission monikansallisen 
hallinnon tehotonta byrokratiaa196. HELLEGERS on arvioinut Kaukoidän komission 
merkitystä perustuslain synnyn osalta toteamalla, että komissio oli junioripartneri 
päämajan, Yhdysvaltojen poliittisen johdon ja Japanin hallituksen välisessä 
monimutkaisessa suhteessa; komissio hankaloitti neuvotteluja, ja sen vaikutus 
perustuslain sisältöön jäi vähäiseksi197. Richard Finn on kuitenkin muistuttanut, että 
Kaukoidän komissio teki ensimmäisen puolentoista toimintavuotensa aikana yhteensä 
kolmekymmentäseitsemän toimenpidepäätöstä, joista monet merkitsivät käytännössä 
liittoutuneiden vahvistusta Yhdysvaltojen meneillään olleelle miehityspolitiikalle. 
Komission koulu-uudistukseen vaikuttaminen jäi tätäkin vähäisemmäksi. Kaukoidän 
komission työ ei liikuttanut suuresti japanilaisiakaan; Japanin hallitus ja japanilaiset 
tunsivat komission työtä vain vähän satunnaisista lehtiuutisista, mutta Liittoutuneiden 
Japanin neuvoston työskentelyä japanilaisviranomaiset seurasivat sitäkin tarkemmin.198 

Jos Kaukoidän komission toimia Japanin koulujärjestelmän uudistamisen suhteen 
voidaankin pitää verkkaisesti edenneinä ja koululakien muotoutumiseen vaikuttamisen 
kannalta myöhästyneinä, niin Tokiossa toimineen miehitystä valvoneen Liittoutuneiden 
Japanin neuvoston sananvalta koulu-uudistuspolitiikan suhteen oli vieläkin 
vaatimattomampi. Se käsitteli koulu-uudistusta vasta puoli vuotta uusien koululakien 
voimaantulon jälkeen marraskuussa 1947. Neuvoston puheenjohtaja William Sebald 
esitteli koulu-uudistuksen perustan olevan jo valmis. Koulujärjestelmä oli uudistettu 
amerikkalaisen koulutuslähetystön, Japanilaisen koulutusuudistuskomitean ja Kaukoidän 
komission pääpiirteiltään yksimielisten reforminäkemysten pohjalta. Koulu-uudistuksen 
tärkeimmät asiakirjat olivat Sebaldin selityksen mukaan Japanin uusi perustuslaki ja 
vuoden 1947 koululait. Koulutuslähetystö, koulutusuudistuskomitea ja Kaukoidän 
komissio olivat kaikki olleet yhtä mieltä ylipäällikön kanssa siitä, että Japanin koulu-
uudistus oli japanilaisten oma ongelma, ja heidän täytyi ratkaista se itse. Sebaldin 
mielestä ainoat uudistuspolitiikan onnistumisen uhkatekijät olivat maan taloudelliset 
vaikeudet, arviolta noin 40 000 opettajan vajaus ja paperipula.199 Samaan aikaan 
Yhdysvaltojen ulkoministeriön raportissa kuitenkin arvioitiin, että Japanin 
koulujärjestelmän toiminnan suurimmat vaikeudet vielä syksyllä 1947 olivat 
sodanaikaisista pommituslentojen aiheuttamista tuhoista johtuvat puutteet, eli 
yksinkertaisesti pula toimintakuntoisista koulutiloista, ja koulujärjestelmän 
uudistamisohjelman toimeenpanon edellyttämä olemassa olevien välineiden 
uudelleenjärjestäminen. Monissa kouluissa opiskeltiin kaksi- tai kolmivuoroluvussa, tai 
koulutyö oli siirretty temppeleihin, tehdashalleihin tai sotilaskäytössä olleisiin 
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parakkeihin.200 Oppivelvollisuuden laajentaminen siis tuotti vaikeuksia, joista merkittävä 
osa johtui ulkoministeriön raportin mukaan amerikkalaisten tekemistä 
pommituslennoista. 

Liittoutuneiden Japanin neuvostolle esitetty kertomus, että koulutuslähetystön ja 
Kaukoidän komission näkemykset olivat olleet pääosiltaan yksimieliset, oikaisi totuutta 
raskaalla kädellä. Yhtäläistä uudistuskohteiden osoittamisessa oli ollut militarismin ja 
äärinationalismin riisumisen tärkeys koko koulujärjestelmästä alkaen opetusmateriaalista, 
oppikirjoista, opetusmenetelmistä, opetussuunnitelmista ja opettajista sekä vaatimus koko 
koulujärjestelmän uudistamisesta siten, että se kasvattaisi yksilön oikeuksia kunnioittavia 
demokraattisen järjestelmän kansalaisia. Koulutuslähetystö oli suositellut yksiraiteisen 
yhdeksänvuotisen yhteisopetukseen perustuvan koulutusjärjestelmän luomista, ja mitkä 
myös saivat lain muodon, mutta joihin liittoutuneiden edustajat eivät olleet kirjanneet 
kantaansa muutoin kuin suosittelemalla oppivelvollisuuden pidentämistä yli 
kuusivuotiseksi. Amerikkalaiset kasvatustieteilijät olivat ehdottaneet opetusministeriön 
vallan pilkkomista piirikunta- ja paikallistasoille vaalein valittaville lautakunnille, mutta 
komissio oli kannattanut asteittaisempaa opetusministeriön vallan kaventamista. 
Koulutuslähetystö oli ulottanut uudistusvaatimukset koskemaan myös japanin kielen 
kirjoitusta, mistä Kaukoidän komissio oli pitäytynyt, vaikka aloite oli ollut esillä 
useamman kerran luonnostasolla. Todellisuudessa siis koulutuslähetystön ja 
liittoutuneiden miehitystä valvovan järjestön näkemyksiä ei voida pitää yksimielisinä. 

Sebald ei ollut esitelmässään Liittoutuneiden Japanin neuvostolle sanallakaan 
viitannut kieliuudistukseen. Asian otti kuitenkin esille Yhdistyneen kuningaskunnan 
edustaja Patrick Shaw, jolloin Sebald perusteli tarkoituksellista aiheesta vaikenemistaan 
sillä, että kieliuudistuskysymys oli vaikea ongelma ja se oli japanilaisten keskuudessa 
latautunut tunteilla niin vahvasti, että sen käsitteleminen neuvostossa olisi voinut johtaa 
hedelmättömään keskusteluun, joka päättyisi kiistelemiseen. Sebaldin mielestä asiasta 
kiisteleminen, taisteleminen ja päättäminen kuuluivat japanilaisille itselleen, mutta 
Kiinan edustaja kenraali Shang Chen halusi tietää, voitaisiinko kieliuudistuksesta puhua 
seuraavassa kokouksessa. Tähän Sebald oli suostuvainen.201 Neuvoston seuraavan 
kokouksen keskustelu kieliuudistuksesta sujui maltillisesti, ja Kiinan edustaja kannatti 
asian jättämistä japanilaisten itsensä päätettäväksi Sebaldin esittämän ajatuksen 
mukaisesti.202 Liittoutuneiden Japanin neuvostossa ei kyseenalaistettu 
vähäisimmässäkään määrin koulujärjestelmän uudistamisen toimenpiteitä tai esitetty 
vaihtoehtoisia menettelytapoja uudistusten läpiviemiseen, mikä voidaan tulkita 
uudistuspolitiikan hyväksymiseksi. 
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Mikäli Kaukoidän komissio olisi hyväksynyt SWNCC:n aloitteen sellaisenaan, olisi 
suurempi yksimielisyys toteutunut, ja se olisi ollut sinänsä miellyttävää. Mutta 
näkemyseroista ei ollut varsinaista haittaakaan, sillä pitkälle koulutuslähetystön 
suosituksia myötäilevät koululait oli säädetty maaliskuun lopulla, ja ne olivat jo voimassa 
ennen kuin Kaukoidän komission direktiivi tuli ylipäällikölle. Koulutuslähetystön 
raportissa esitetty yksiraiteinen 9-vuotinen yhteisopetukseen perustuva oppivelvollisuus 
oli mennyt läpi, ja romajia alettiin opettaa kouluissa. Vaikuttaisi siltä, että 
japanilaisosapuoli tuli myötämieliseksi amerikkalaisohjelmalle, vaikka Japanilainen 
koulutuskomitea ei ollut kannattanutkaan täysin yksiraiteista järjestelmää, vaan oli 
katsonut, että ammatillinen ja akateeminen koulutus täytyi pitää erillään toisistaan, ja 6-3-
3 -järjestelmälle se oli esittänyt vaihtoehtoja. Koulutuskomitea ei ollut osoittanut 
kannattavansa yhteisopetusta, ja romajiin siirtymistä se oli vastustanut. 
Koulujärjestelmän perustana koulutuskomitea oli pitänyt keisarillista koulutusreskriptiä. 
Koska jo sodanaikaisessa miehityksen suunnittelutyössä oli painotettu, että japanilaisten 
kannatus täytyi saada uudistuspolitiikalle, jotta Japanin muuttamiseen tähdänneistä 
reformeista tulisi pysyviä, täytyi niin sanottua yhteistyötä vielä hioa, jotta 
koulutuslähetystön suosituksille saataisiin japanilaisten tuki. 



9  Koulutuslähetystön suositusten toteuttaminen 
amerikkalaisten ohjauksessa 

9.1  Uusi yhteistyöelin yhteisymmärrystä jouduttamaan 

Elokuun 3. päivänä 1946 Japanin hallitus antoi julkilausuman, jonka mukaan 
koulujärjestelmän välitöntä uudistamista varten täytyi perustaa erityiskomitea 
käsittelemään koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Muutaman päivän kuluttua suoraan 
hallituksen alaisuuteen perustettiin Japanilainen koulutusuudistuskomitea, Japanese 
Education Reform Committee, joka muodostui pääosin amerikkalaisen koulutuslähetystön 
kanssa työskennelleistä kasvatustieteilijöistä eli Japanilaisen koulutuskomitean jäsenistä. 
Yhdysvaltojen ulkoministeriön käsityksen mukaan tämä tarkoitti sitä, että Japanin hallitus 
saattoi ottaa itsenäisemmän roolin koulu-uudistuksen toteutuksessa.1 Sääntöjensä mukaan 
koulutusuudistuskomitea, johon kuului noin 40 jäsentä, perustettiin suoraan 
opetusministerin alaisuuteen koulutukseen liittyvien kysymysten tarkastelua varten2. 

Opetusministeriön, Japanilaisen koulutuskomitean ja CI&E:n koulutusosaston 
edustajat tapasivat elokuun 9. päivänä 1946 opetusministeri Tanakan luona, ja tuolloin 
sovittiin, että koulutusuudistuskomitean yhteyteen perustettaisiin pysyvät säännöllisesti 
kokoontuvat kolmen tai neljän hengen valmistelevat komiteat, joiden tarkoituksena oli 
”informaation ja ajatusten vaihtaminen”3 näiden kolmen organisaation kesken. 
Perustavanlaatuiset kysymykset sovittiin käsiteltäväksi opetusministerin ja 
koulutusosaston edustajien kesken ennen koulutusuudistuskomitean kokouksia. Lisäksi 
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sopimukseen kuului, että koulutusuudistuskomitean kokouksiin osallistuisi joku 
koulutusosaston edustaja.4 

Opetusministeri Tanaka korosti tilaisuudessa CI&E:n edustajille, että kaikista tärkein 
kysymys, johon komitean täytyi vastata, oli opetusministeriön vallan hajauttaminen. 
Tanakan näkemyksen mukaan kannanoton pohjana olivat koulutuslähetystön suositukset 
sekä Japanilaisen koulutuskomitean alkuperäinen raportti, vaikka hän epäilikin, että 
kaikki uuden komitean jäsenet eivät olisi koulutuskomitean raportin kanssa samoilla 
linjoilla.5 CI&E:ssa oli jo aiemminkin kiinnitetty huomio Tanakan myönteisyyteen 
koulutusreskriptiä kohtaan, mikä puolestaan oli vahvistanut koulutusosaston käsityksiä 
reskriptin kumoamisen tarpeellisuudesta6. Mark Orr puolestaan piti keisarillisen 
koulutusreskriptin kohtalosta päättämistä japanilaiskomitean ensimmäiseksi ratkaistavana 
asiana. Koska Tanaka vastusti koulutusreskriptin nostamista tärkeimmäksi kysymykseksi, 
muut komitean jäsenet pysyivät mieluummin vaiti kuin ilmaisivat omia näkemyksiään. 
Tanakan mielestä japanilaiset tarvitsivat moraalisäännöt, jollaiset olivat kirjattuina 
koulutusreskriptiin, ja niiden kumoaminen tai muuttaminen voisi koitua kohtalokkaaksi. 
Orr raportoi Nugentille, että Tanakan asenteesta saattoi kehkeytyä vaikeuksia, mikäli 
asiaa ei käsiteltäisi ”hyvin varovaisesti ja erittäin taitavasti”7. Orr kuitenkin epäili, että 
Tanaka saattoi olla ainoa, joka vastusti koulutusreskriptin kumoamista, ja hän uskoi, että 
työskentely uuden japanilaiskomitean kanssa tulisi sujumaan hyvässä hengessä.8 

Yhteistyö reskriptin osalta alkoi sujua Orrin toivomalla tavalla. Lokakuussa 
opetusministeriö määräsi, että keisarillista koulutusreskriptiä ei saanut enää pitää ainoana 
koulutusfilosofian perustana, ja sen seremoniallinen käyttö kouluissa kiellettiin. 
Reskriptin kopioiden säilyttämistä kouluissa ei kielletty, mutta niitä ei saanut enää 
palvoa.9 Reskriptin olemassaoloa sen käyttökielto ei kumonnut. 

Koulujärjestelmän uudistaminen oli edennyt CI&E:n koulutusosaston näkökulmasta 
katsottuna liian verkkaisesti, vaikka koulutuslähetystön raportti oli ollut jo useamman 
kuukauden japanilaisten osviittana, ja amerikkalaismiehittäjät kokivat japanilaisten 
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vastahankaisuuden kiusallisena. Mistä oli tullut ajatus koulutusuudistuskomitean 
tarpeellisuudesta? Kysymystä voi tarkastella Trainorin muistelmien valossa. Trainor 
kertoi, että Japanilainen koulutuskomitea oli tehnyt virheen koulutuslähetystön vierailun 
jälkeen luovuttamalla oman suositusraporttinsa vain opetusministeriölle eikä CI&E:n 
koulutusosastolle, jolla puolestaan oli ollut vaikeuksia hankkia kirjoitelma haltuunsa. 
Seuraavaksi hän kertoi, että kesän 1946 aikana kypsyi tunne, että Japanilaisen 
koulutuskomitean seuraajaksi pitäisi järjestää uusi komitea, joka tällä kertaa olisi 
hallitustasoinen. Koska koulutuskomitea oli toiminut vain opetusministerin alaisuudessa, 
oli se ollut kevyemmässä sarjassa kuin pääministerin alaisuudessa toimiva komitea. 
Muistelmissaan Trainor on todennut, että japanilaisten aloitteesta elokuun 9. päivänä 
1946 annetulla keisarillisella asetuksella perustettiin Japanilainen 
koulutusuudistuskomitea, joka lähes välittömästi alkoi osoittaa riippumattomuuden, 
omaperäisyyden ja rohkeuden merkkejä.10 

Trainorin toteamus koulutuskomitean tekemästä virheestä on mielenkiintoinen, sillä 
miehityksen ajan asiakirjat eivät kerro selkeästi, että yhteistyöongelman ydin oli ollut 
koulutuskomitean suositusraportin pimittäminen amerikkalaisilta. Kesäkuussa 1946 
CI&E:n koulutusosasto oli tehnyt virallisen päätöksen koulu-uudistuspolitiikasta, jonka 
mukaan koulutuslähetystön suositukset ja Japanilaisen koulutuskomitean suositukset – 
niiltä osin kun ne eivät olleet ristiriidassa koulutuslähetystön suositusten kanssa – 
toimeenpantaisiin ja toimintatavaksi päätettiin, että reformit toteutettaisiin 
opetusministerin ja koulutuskomitean kanssa. Samassa yhteydessä oli noussut esille 
ajatus laajennetusta, uudistetusta ja autonomisesta komiteasta, joka muodostettaisiin 
keisarillisella asetuksella opetusministeriön neuvonantajaksi ja pääministerin ja 
hallituksen alaisuuteen. Ehdotukseen sisältyi, että uuden komitean alaisuuteen 
muodostettaisiin valmisteleva komitea sekä alakomiteoita.11 Varaopetusministeri 
Yamazaki ei vastustanut hanketta. Hän hyväksyi periaatteen valmistelevan komitean 
perustamisesta ja koulu-uudistusasioiden niin sanotusta koordinoimisesta. Orrin 
kirjoittaman kokousraportin mukaan varaopetusministeri oli pitänyt viisaana 
epävirallisten opetusministeriön, koulutusosaston ja Japanilaisen koulutuskomitean 
neuvottelujen pikaista koolle kutsumista.12 Koulutusosaston sisällä synnytti harmistusta 
Japanin valtiopäivien varaopetusministerin kautta osoittama kiinnostus uudistettavaa 
komiteaa kohtaan ja aloite kymmenen valtiopäiväedustajan saamisesta komitean 
jäseniksi.13 Ajatusta valtiopäivien jäsenten osallistumisesta uuden komitean toimintaan ei 
kuitenkaan voitu tyrmätä, koska se olisi koulutusosaston henkilökunnan käsityksen 
mukaan johtanut siihen, että valtiopäivät olisi koonnut oman koulutuskomitean 
kilpailumielessä, ja varsinaisen koulutuskomitean suositukset eivät olisi saaneet 
kannatusta valtiopäiväedustajien keskuudessa.14 
                                                           
10 Trainor 1983, 103-104. 
11 Japanese Educational Reform. Memorandum to Major Orr, 20.6.1946. Trainor Collection mfr. 
39. 
12 Weekly Conference. Present Yamazaki, Orr, del Re. Report of Conference, GHQ, SCAP, 
18.7.1946. Trainor Collection mfr. 36. 
13 Political Representation in the Educational Reform Council. Memorandum from Arundel del Re 
to the Chief of Education Division, 17.8.1946. Trainor Collection mfr. 29. 
14 Report of Education Division Staff Meeting, 23.8.1946. CIE(B)-05750. 



 314

CI&E:n koulutusosaston ja opetusministeriön suhdekaan ei ollut kehittynyt 
amerikkalaisten toivomalla tavalla, eikä uuden japanilaiskomitean perustaminen ollut 
nopea keino ongelmien ratkaisemiseen. Koulutusosaston henkilökunnan turhautuminen 
kävi ilmi Trainorin Orrille kirjoittamasta muistiosta, jossa hän toi julki koulutusosastolla 
vallinneen yleisen epäilyksen, että opetusministeriössä vaikutti käsitys, että he, 
ministeriön virkailijat, saattoivat toimia koulujärjestelmän uudistamisen suhteen täysin 
haluamallaan tavalla. Esimerkiksi huolimatta vahvoista koulutuskomitean suosituksista ja 
koulutusosaston henkilökunnan antamista voimakkaista vihjauksista, opetusministeriö 
kuvitteli voivansa lakaista syrjään koulutusreskriptikysymyksen. Trainorin mielestä 
CI&E:n päällikön piti suullisesti selvittää sekä opetusministerille että 
varaopetusministerille tilanne ja estää konfliktien kasaantuminen. Heille piti antaa väkevä 
muistutus, että kyseessä oli yhä sotilaallinen miehitys, ja että tällä miehityksellä oli 
tiettyjä koulutukseen liittyviä päämääriä toteutettavanaan. Toiseksi vahva muistutus täytyi 
antaa amerikkalaisen koulutuslähetystön vierailusta ja sen hyvästä työstä sekä 
suositusraportista, joka oli saavuttanut sekä ylipäällikön hyväksynnän että japanilaisen 
julkisen mielipiteen tuen. CI&E:n työn lähtökohtana oli varmistaa, että 
koulutuslähetystön suositukset toimeenpantaisiin mahdollisimman nopeasti. 
Koulutuskomitean raportin arvo oli Trainorin mukaan siinä, että se osoitti japanilaisten 
kasvatustieteilijöiden pitävän koulutuslähetystön suosituksia pääosin 
toteuttamiskelpoisina. Odotukset kuitenkin kohdistuivat uuteen komiteaan, joka olisi 
autonominen, ja opetusministeriön tehtävänä olisi palvella sitä.15 Muistiosta on 
luettavissa amerikkalaismiehittäjien toimenpideasenne. Trainorin mukaan kaikki koulu-
uudistustyötä edistävät asiat piti painottaa niin voimakkaasti kuin mahdollista, jotta ”sekä 
ministeri että varaministeri tietäisivät tarkasti mikä oli pelin henki ja mitkä olivat 
säännöt”16. 

Koulutusosastolla koulu-uudistuksen edistymisen verkkaisuudesta aiheutuneen 
tyytymättömyyden aiheuttajaksi nimettiin opetusministeriön aloitteettomuus. Orr kirjoitti 
Nugentille, että oli olemassa todisteita, joiden mukaan monet opetusministeriön 
virkailijoista eivät olleet edes lukeneet koulutuslähetystön tai koulutuskomitean 
suositusraportteja puhumattakaan että olisivat tehneet aloitteita, jotka olisivat johtaneet 
suositusten toimeenpanoon. Orrin mielestä opetusministeriön asenne juontui suoraan 
opetusministerin asenteesta, ja ilmeisesti ministeriössä koettiin, että koulutuskomitean 
suositukset olivat syntyneet koulutuslähetystön vaikutuksen alaisuudessa ja ilman 
opetusministeriön näkemysten huomioimista. Tästä johtuen, Orrin näkemyksen mukaan, 
ministeriö ei piitannut koulutuskomitean suosituksista, vaan yritti esittää omia 
suunnitelmia ja ratkaisumalleja koulutuskomitean hyväksyttäväksi. Orrin mielestä 
menettelytapa oli mahdoton, sillä ministeriö ei saanut yrittää vaikuttaa koulutuskomiteaan 
vaan palvella sitä; mikäli opetusministeriö halusi tehdä ehdotuksia, ne kuului osoittaa 

                                                           
15 Mombusho, JEC, Education Division. Memorandum from Trainor to Orr, 26.8.1946. Trainor 
Collection mfr. 29. 
16 Mombusho, JEC, Education Division. Memorandum from Trainor to Orr, 26.8.1946. Trainor 
Collection mfr. 29. 
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koulutusosastolle. Lisäksi muistiossa ennustettiin, että opetusministeriön ja 
koulutuskomitean tiettyjen jäsenten välille saattoi olla tulossa kahakointia.17 

Koulutusosaston henkilökunnan kokouksessa syyskuun 6. päivänä 1946 käsiteltiin 
uuteen japanilaiskomiteaan liittyvien odotusten ja sen toiminnan ongelman ydintä. 
Nugent ja Orr olivat tavanneet opetusministeri Tanakan, varaopetusministeri Yamazakin, 
koulutuskomitean puheenjohtajan Nambaran, koulutuslähetystön vierailun aikaisen 
opetusministeri Aben ja kolme muuta keskeistä opetusministeriön virkamiestä, ja heille 
oli painotettu uuden komitean roolia. Orrin mielestä se, että opetusministeriö oli jättänyt 
huomiotta koulutuslähetystön ja koulutuskomitean suositusraportit, oli ollut pettymys 
CI&E:n koulutusosastolle. Vaikka opetusministeriö vähät välitti japanilaiskomiteasta, 
ministeriön piti valmistautua vastaanottamaan uudelta komitealta perustavanlaatuisia 
suosituksia koulujärjestelmän uudistamiseksi.18 Opetusministeriön, japanilaiskomitean ja 
koulutusosaston suhdetta selkiinnytettiin koulutusosaston henkilökunnan kokouksessa 
siten, että sekä keskinäinen suhde että yhteistoiminta perustuivat valmistelevien 
komiteoiden työskentelyyn, jonka perustana puolestaan olivat koulutuslähetystön ja 
Japanilaisen koulutuskomitean suositusraportit.19 Terminologian selventämiseksi 
japanilaiskomitean nimi oli 20. syyskuuta 1946 lähtien Japanilainen 
koulutusuudistuskomitea20. 

Koulu-uudistustyö eteni koulutuslähetystön raportin suositusten pohjalta syksyn 1946 
aikana ja alkuvuodesta 1947 CI&E:n koulutusosaston, opetusministeriön ja Japanilaisen 
koulutusuudistuskomitean käsissä. Käytännössä ohjakset olivat lujasti koulutusosaston 
keskeisimpien koulujärjestelmän uudistamisesta vastaavien virkailijoiden hallussa. 
Koulutusuudistuskomitean jäsenten valintaan oli koulutusosasto vaikuttanut, ja Mark Orr 
korosti Harry Wrayn haastattelussa tammikuussa 1980, että komitean jäsenet olivat 
erittäin arvovaltaisia koulutusalan ammattilaisia, ja he lukeutuivat siihen 
kasvatustieteilijöiden johdon liberaaleimpaan ainekseen, jonka mielestä koulutus oli 
kärsinyt raskaasti sotaa edeltäneen ajan militaristisen järjestelmän noususta. Orrin 
mielestä koulutusosasto ja Japanilainen koulutusuudistuskomitea eivät tunteneet toisiaan 
vastapuoliksi koulu-uudistusprosessissa, vaikka mielipide-eroja olikin olemassa joistakin 
seikoista. Orr kuitenkin myönsi, että tietysti aina on pohdittu sitä, kuinka paljon 
opetusministeriö vaikutti Japanilaiseen koulutusuudistuskomiteaan, samoin kuin sitä, 
miten paljon koulutusosaston henkilökunta vaikutti koulutuslähetystöön.21 
TAKAMAELLE Orr puolestaan painotti haastattelussaan, että koulutusosasto toi esille 
ideoita japanilaisten harkittaviksi, ja koulutusuudistuskomitea puolestaan tarjosi 
amerikkalaisille näkemyksiään ja kritiikkiä miehittäjien hankkeista. Keskusteluiden 
keskiössä olivat kuitenkin amerikkalaisajatukset. Orr oli väittänyt TAKAMAELLE, että 
politiikkana oli ollut, että amerikkalaiset eivät ryhtyneet mihinkään toimiin 

                                                           
17 Japanese Education Committee. Memorandum to Lt Col Nugent from Orr, 2.9.1946. Trainor 
Collection mfr. 29. 
18 Report of Education Division Staff Meeting, 6.9.1946. CIE(B)-05750. 
19 Report of Education Division Staff Meeting, 20.9.1946. CIE(B)-05750. 
20 CIE Section Education Division Staff Meeting, 20.9.1946. Trainor Collection mfr. 29. 
21 Interview with Orr, by Harry Wray, 12.1.1980, s. 4, 7, 14, 17, 21. Educational Reform in Japan 
Part II 1-I-139. 
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tiedustelematta ensin Japanilaisen koulutusuudistuskomitean näkemyksiä. 22 Käytännössä 
toiminta ei kuitenkaan ollut näin yksinkertaista. Aloite oli miehittäjillä, ja hankkeita 
ajettiin eteenpäin pitäen päällimmäisenä toivetta, että koulutusuudistuskomitea antaisi 
tukensa reformeille. 

Yhteistoimintapooleina olivat siis opetusministeriön virkamiehet, arvovaltaiset 
koulutusjohtajat sekä Japanin kukistaneen ja sodan voittaneen valtion sotilasmahdin 
edustajat. Orr on selittänyt, että koulutusosaston pyrkimykset vaikuttaa 
koulutusuudistuskomiteaan eivät olisi olleet poliittisesti tai psykologisesti järkeviä, sillä 
kukaan ei tiennyt, miten pitkään miehitys jatkuisi, ja uudistuksista oli tarkoitus tehdä 
pysyviä.23 Selitys ei ole täysin vedenpitävä. Ehdottoman järkevää oli toimeenpanna 
koulu-uudistusta japanilaisen yhteiskunnan demokratisoimiseksi eli muuttamiseksi 
amerikkalaisille mieleiseksi ja vaarattomaksi Yhdysvaltojen intresseille ja maailman 
rauhalle, mitä varten CI&E:n koulutusosasto nimenomaan toimi, vaikka miehitys 
tulisikin aikanaan päättymään. Amerikkalaisilla oli miehitystilanteessa sekä ensimmäinen 
että viimeinen sana sanottavanaan; mikäli minkäänasteinen yhteistoiminta ei olisi 
tuottanut amerikkalaisten toivomia tuloksia, olisi ylipäällikkö voinut antaa Japanin 
hallitukselle asiaa koskevan direktiivin. Koska Japanilainen koulutuskomitea ei ollut 
osoittanut täyttävänsä siihen kohdistettuja odotuksia, se oli vaihdettu uuteen. On syytä 
uskoa, että amerikkalaiset eivät todellisuudessa odottaneet uudelta komitealta Trainorin 
mainitsemia ominaisuuksia eli riippumattomuutta, omaperäisyyttä ja rohkeutta, vaan 
halua ja ymmärrystä mukautua miehittäjien Japanin koulujärjestelmään kohdistuneisiin ja 
japanilaisajattelun muuttamiseen tähdänneisiin uudistuspyrkimyksiin. 

WRAY on muistuttanut, että Japanilaisen koulutusuudistuskomitean arvovalta oli 
paljon suurempi kuin edeltäjänsä Japanilaisen koulutuskomitean, koska se oli suoraan 
hallituksen alaisuudessa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että koulutus-uudistuskomitea 
oli täysin riippumaton opetusministeriöstä. WRAYN käsityksen mukaan 
koulutusuudistuskomitea oli riippumaton opetusministeriöstä, ja todellisuudessa komitea, 
ei ministeriö, oli koulutuspoliittisen päätöksenteon keskus.24 WRAYN näkemys on ehkä 
liian yksioikoinen, vaikka arvovalta saattaa olla päätöksentekoprosessissa keskeinen 
tekijä. Se riippumattomuus, mitä CI&E odotti koulutusuudistuskomitealta, oli 
riippumattomuutta opetusministeriön mahdollisesti muutokselle poikkisuuntaisista 
näkemyksistä. Amerikkalaispolitiikan ideaali oli sellainen kestävään muutoksen tähtäävä 
tilanne, jossa sekä komitea että ministeriö yksissä tuumin taipuivat miehittäjien 
reformitahtoon. Lisäksi koulutusuudistuskomitea tarvitsi rohkeutta lähteä edistämään 
koulujärjestelmään sellaisia aatteita, jotka eivät perinteisesti olleet kuuluneet 
japanilaiseen yhteiskunnalliseen ajatteluun, kuten esimerkiksi keskusjohtoisen 
koulujärjestelmän hallinnon hajauttamista, yhteisopetusta ja romajia, tai joita saattoi pitää 
Japanin taloudellinen tilanne huomioiden poikkeuksellisen rohkeina, kuten esimerkiksi 
opetusvelvollisuuden pidentämistä tai koulujärjestelmän palveluksessa työskentelevien 
palkkojen nostamista. 

                                                           
22 TAKAMAE 1980, 140-141. 
23 Interview with Orr, by Harry Wray, 12.1.1980, s. 22. Educational Reform in Japan Part II 1-I-
139. 
24 WRAY 1998, 35. 
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Opetusministeriön, Japanilaisen koulutusuudistuskomitean ja CI&E:n koulutusosaston 
suhdetta ei ole yksinkertaista rekonstruoida. WRAY on päätynyt samankaltaiseen 
huomioon tarkastellessaan koulutusuudistuskomitean ja koulutusosaston poliittisia 
strategioita. Hänen näkemyksensä mukaan tarvittavaa informaatiota ei yksinkertaisesti 
löydy amerikkalaisista tai japanilaisista asiakirjoista25, vaikka hän onkin suorasukaisesti 
väittänyt, että sekä opetusministeriö että Japanilainen koulutusuudistuskomitea ottivat 
osaa koulu-uudistuspolitiikan muotoilemiseen koulu-uudistuspolitiikan päätöksentekoa 
ohjanneen koulutuslähetystön raportin rinnalla26. Todellisuudessa tutkija saattaa CI&E:n 
asiakirjoja tarkastelemalla löytää viitteitä ja tietoja suhteen monimuotoisuudesta ja 
problematiikasta. Koulutusosastolla korostettiin koulutusuudistuskomitean autonomiaa, 
mutta käytännössä sillä tarkoitettiin sen suhdetta opetusministeriöön. Esimerkiksi 
miehittäjät olivat valmiita kävelemään koulutusuudistuskomitean yli vaatimalla 
opetusministeriötä kirjoittamaan vuoden 1947 koululakien tekstejä ilman 
japanilaiskomitean kannan kuulemista27. Toisaalta koulutusosastolla vaikutti näkemys, 
että komitea toimi liian hitaasti; se oli perustettu nimenomaan antamaan suosituksia, ja 
marraskuun 8. päivään 1946 mennessä se oli suositellut vain 6-3 -periaatetta ja ilmaista 
yleistä yhteisopetukseen perustuvaa oppivelvollisuuskoulua sekä väliaikaista 
vapaaehtoista romaji-opetusta aloitettavaksi 1. päivänä huhtikuuta 1947, eikä se pitänyt 
keisarillista koulutusreskriptiä tarpeellisena28. Koulutusuudistuskomitea oli siis vastannut 
amerikkalaisten odotuksiin, mutta koulutusosaston odotukset komitean työskentelyn 
suhteen olivat olleet alun perin vielä suuremmat. Vaikuttaisi siltä, että miehittäjät olivat 
odottaneet koulutusuudistuskomitealta salamannopeaa tilannetajua ja valmiutta 
amerikkalaisajatusten kritiikittömään hyväksymiseen. 

Kolminapaisen järjestelmän osat eivät olleet tasapainossa toisiinsa nähden, mutta sen 
valtasuhteita on vaikeaa yksinkertaistaa, vaikka tarkastelusta riisuttaisiin epävirallisiin 
henkilösuhteisiin perustuvat vaikutusmahdollisuudet. Tarkastelua hankaloittaa se tosiasia, 
että se osapuoli, jolla oli suurin todellinen valta eli mahdollisuus saada tahtonsa läpi 
vastustuksesta huolimatta, halusi häivyttää valtaansa taka-alalle, jotta sen tahto toteutuisi 
tehokkaimmin. Opetusministeriö toimi Japanin hallituksen alaisuudessa, ja ylipäälliköllä 
oli mahdollisuus antaa määräyksiä hallitukselle. Koska kyse oli yhteiskunnan 
sosiaalistavassa instituutiossa ja kansalaisten arvoissa ja ajattelutottumuksissa tapahtuvan 
pysyvän muutoksen tavoittelusta, koulujärjestelmää koskevien direktiivien antamista 
haluttiin välttää; Trainorin kertoman esimerkin mukaan koulutusosaston näkemys oli, että 
yhteisopetusta ei määrättäisi direktiivillä29. Se, että yhteisopetuspakkoa ei annettaisi 
direktiivillä, oli sikäli ilmeistä, koska kaikki koulutusosaston virkailijat eivät pitäneet 
tyttöjen ja poikien yhdessä opettamista tärkeänä asiana. Amerikkalaiset halusivat olla 
varovaisia direktiivien käytössä koulu-uudistuksen yhteydessä myös sellaisten asioiden 
                                                           
25 WRAY 1998, 35. 
26 WRAY 1996, 18. 
27 Basic School Law. Report of Conference, GHQ, SCAP, CI&E, 18.11.1946. CIE(B)-02515. 
28 Basic Problems Involving JERC and Ministry of Education. Memorandum to Lt. Col. Nugent 
from Trainor, 8.11.1946. Trainor Collection mfr. 29. Myös 15 November Meeting of JERC. 
Memorandum to Col. Nugent, 15.11.1946. CIE(B)-02744; Weekly Report of Education Division 
for Week Ending 15 November 1946. CI&E, Education Division, 15.11.1946. CIE(C)-07026. 
29 Trainor 1983, 149. 
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suhteen, joiden yhteiskunnallisesta merkittävyydestä vallitsi suurempi yksimielisyys 
amerikkalaisten keskuudessa. Tällaisia seikkoja olivat jo sodan aikana japanilaisen 
koulujärjestelmän ongelmiksi luonnehditut kysymykset, kuten esimerkiksi vaatimus 
opetusministeriön vallan hajauttamisesta. Direktiivejä haluttiin säästää mahdollisia 
myöhempiä ääritilanteita varten. 

Miehityshallinnon vallankäyttöön ja japanilaisten amerikkalaisajatusten vastustukseen 
ei ole aivan yksinkertaista päästä kiinni amerikkalaislähteitä tutkimalla. On kuitenkin 
ilmeistä, että mikäli koulujärjestelmän uudistaminen eli niin sanottu yhteistoiminta ei 
sujunut miehittäjiä miellyttävällä tavalla, seuraukset näkyivät nopeasti. Järjestelmään 
kohdistettujen direktiivien asemesta amerikkalaisten vallankäytön vaikutuksesta 
yksittäiset opetusministeriön viranhaltijat tai itse opetusministeri joutuivat 
polttopisteeseen; Maeda oli saanut väistyä opetusministerin tehtävistä tammikuussa 1946, 
ja jatkoa seurasi. Arimitsu oli saanut palkanalennuksen, ja Hidaka oli ollut tulilinjalla, 
mutta hän oli toimiinsa kohdistuneesta rankasta arvostelusta huolimatta saanut jatkaa 
työtään opetusministeriössä. Varaopetusministeri Yamazaki päätyi puhdistettavaksi 
joulukuun lopulla 1946 muodollisesti tammikuisen puhdistusdirektiivin nojalla 
sodanaikaisen laivaston teknisenä neuvonantajana toimimisen takia30. Itse asiassa 
japanilaisiin kohdistunutta painetta voidaan käsitellä jatkumona 
amerikkalaismenetelmille, joissa työkulttuuriin vaillinaisesti sopeutuneet olivat saaneet 
lähteä ennenkin; esimerkkeinä heistä olivat muutoin koulujärjestelmän uudistamistyössä 
pätevinä pidettävät Henderson ja Hall. Koulu-uudistuksen toimeenpanon japanilaiseen 
poliittiseen johtoon kohdistuneet syrjäyttämiset jatkuivat vuoden vaihteen jälkeen.  

Japanilainen koulutusuudistuskomitea puolestaan toimi muodollisesti hallituksen ja 
pääministerin alaisuudessa, toisin kuin Japanilainen koulutuskomitea, joka oli ollut 
opetusministerin alainen. Sen jäseniä olivat olleet valitsemassa sekä opetusministeriö että 
CI&E:n koulutusosasto, ja sen tarkoituksena oli avustaa opetusministeriötä ja 
koulutusosastoa koulujärjestelmän uudistustyössä. Toisaalta opetusministeriön 
virkailijoille korostettiin, että heidän tehtävänsä oli palvella koulutusuudistuskomiteaa. 
Sekä Orr haastattelussaan että Trainor kirjassaan ovat kuitenkin halunneet korostaa, että 
opetusministeriöllä oli mahdollisuudet tarkasti valvoa Japanilaisen 
koulutusuudistuskomitean toimia, sillä ministeriö oli varustanut henkilökuntansa 
keskuudesta muodostun sihteeristön komitean käyttöön.31 Koulutusuudistuskomitean, 
opetusministeriön ja koulutusosaston työskentelyn avainkohta oli valmisteleva komitea. 
Itse asiassa valmistelevia komiteoita oli kaksi; joka torstai kello 14 Radio Tokyo 
Buildingissa kokoontuva 9-miehinen komitea, jossa vaikutti kolme edustajaa kustakin 
kolmesta organisaatiosta, ja tarpeen tulleen kokoontuva kahden edustajan 6-miehinen 
komitea32. Todellisuudessa valmisteleva komitea työskenteli erittäin ahkerasti; Orr 
raportoi Nugentille lokakuun alkupuolella, että valmisteleva komitea kokoontui kaksi tai 

                                                           
30 Weekly Report of Education Division for Week Ending 26 December 1946. CI&E, Education 
Division, 27.12.1946. Educational Reform in Japan Part I 2-B-76. 
31 Interview with Orr, by Harry Wray, 12.1.1980, s. 7. Educational Reform in Japan Part II 1-I-139; 
Trainor 1983, 110. 
32 Report of Education Division Staff Meeting, 20.9.1946. CIE(B)-05750. 
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kolme kertaa viikossa33. Orrin myöhemmän selityksen mukaan valmisteleva komitea 
perustettiin, jotta ”kaikki kolme osapuolta olivat täysin perillä Japanilaisen 
koulutusuudistuskomitean tekemisistä”34. Koulutusosaston edustajina pienemmässä 
valmistelevassa komiteassa olivat Orr ja Trainor35, ja vaikuttaakin vahvasti siltä, että 
vuoden 1946 kevään ja kesän lukuisten miehityshallinnon henkilövaihdosten jälkeen 
nimenomaan he muodostivat koulutusosaston toiminnan ytimen. Trainor puolestaan on 
muistellut, että koulutusuudistuskomitea aloitti työskentelynsä syyskuun 7. päivänä 1946 
tehtävänään valmistella suosituksia koulutuksen päämääristä, koulujärjestelmän 
hallinnollisesta uudelleenorganisoinnista, valvonnan hajauttamista, yksityisen 
koulujärjestelmän uudelleenjärjestämistä sekä opettajien koulutuksen uudistamista. 
Marraskuussa 1946 työskentelyssä ilmeni vakavia vaikeuksia, mutta valmistelevan 
komitean työ osoittautui mittaamattoman arvokkaaksi.36 

CI&E:n koulutusosaston ja opetusministeriön keskinäinen suhde miehityksen 
alkupuolella ei ainakaan amerikkalaisten näkökulmasta tarkasteltuna ollut yksinkertainen 
tai ongelmaton, minkä johdosta turvauduttiin ylipäällikön direktiiveihin, eikä se ollut sitä 
myöskään niin kutsutun miehityksen toisen vaiheen aikana, jolloin amerikkalaisten 
sodanaikaisten suunnitelmien mukaan täytyi siirtyä tiukasta otteesta valvonnan 
vaiheeseen. Koulutusosastolla yksinkertaisesti oltiin tyytymättömiä ja turhautuneita 
opetusministeriön työhön koulujärjestelmän toiminnan uusien sääntöjen laatimisen 
suhteen. Amerikkalaisten olisi ollut paljon helpompaa itse kirjoittaa lainsäädäntö 
valtiopäivien käsiteltäväksi, mutta koska haluttiin edetä jo sodan aikana parhaimmaksi 
ennakoidun menettelytavan mukaan, ikään kuin japanilaiset itse toimisivat 
koulujärjestelmänsä sääntöjen laatijoina, täytyi hitaus joko hyväksyä tai sitä täytyi yrittää 
kestää. Koska tilanne ei ollut miellyttävä, CI&E lähti syyllisten etsintään. 
Koulutusosastolla pidettiin lainlaadinnan hitauden syypäinä eräitä ministeriön keskeisiä 
virkamiehiä, eivätkä amerikkalaiset mitenkään yrittäneet huomioida mahdollisia 
toimintatapakulttuurien eroja yhteentörmäyksen selittävinä tekijöinä; lisäksi 
koulutusosasto oli saanut varsin luotettavina pitämiltään tahoilta sisäpiiritietoja 
opetusministeriön virkailijoiden epäluotettavuudesta. 

Opetusministeriön toimia koskevat epäluulot kävivät kriittisiksi marraskuun ja 
joulukuun 1946 aikana, jolloin uusien koululakien luonnostelu oli parhaillaan käynnissä. 
Jo lokakuun lopulla CI&E:n koulutusosastolle oli ilmoitettu, että 
koulutusuudistuskomitean toinen alakomitea oli ottanut myönteisen kannan huhtikuussa 
1947 aloitettavaan 9-vuotiseen, ilmaiseen ja yhteisopetuksen periaatteella toimivaan 
oppivelvollisuuteen37. Trainor kirjoitti marraskuun 8. päivänä Nugentille muistion, jossa 
                                                           
33 Special Activities of the Education Division. Memorandum to Lt Col Nugent from Orr, 
12.10.1946. Trainor Collection mfr. 26. 
34 Interview with Orr, by Harry Wray, 12.1.1980, s. 13. Educational Reform in Japan Part II 1-I-
139. 
35 Interview with Orr, by Harry Wray, 12.1.1980, s. 13. Educational Reform in Japan Part II 1-I-
139. Laajemmassa valmistelevassa komiteassa olivat koulutusosastolta mukana Orr, Wigglesworth 
ja Trainor. Report of Education Division Staff Meeting, 20.9.1946. CIE(B)-05750. 
36 Trainor 1983, 110. 
37 Meeting of Joint Steering Committee, 24.10.1946. Trainor Collection mfr. 29; Report of 
Education Division Staff Meeting, 1.11.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-K-169. 
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hän toi esille epäilyn, että opetusministeriö ei täysin kunnioittanut Japanilaisen 
koulutusuudistuskomitean riippumattomuutta, ja opetusministeriön korkeimman tason 
virkamiehet yrittivät hidastaa komitean työskentelyä. Trainorin mielestä aavistuksia oli 
erittäin vaikea todistaa, mutta asiaa ei ollut sopivaa myöskään ottaa avoimesti esille 
valmistelevassa komiteassa. Suurimpana osoituksena opetusministeriön otteesta 
koulutusuudistuskomiteaan Trainor piti sitä, että komitea oli esittänyt vasta kolme 
suositusta; se kannatti ”in principle”38 eli periaatteessa 6-3 -järjestelmään perustuvaa 
oppivelvollisuutta alkavaksi seuraavan vuoden huhtikuussa, se ei pitänyt keisarillista 
koulutusreskriptiä tarpeellisena, eikä komitea vastustanut koulujen valinnaisen romajin 
opetuksen väliaikaista ohjelmaa. Trainor oli kuitenkin törmännyt opetusministeriön 
edustajien näkemykseen, että 6-3 -suositusta ei toteutettaisi koulutusuudistuskomitean 
esittämällä aikataululla. Tiedusteltuaan varaopetusministeri Yamazakilta käsittikö 
opetusministeriö periaatteessa-sanalla samaa asiaa kuin koulutusosasto, oli selvinnyt, että 
Yamazaki ymmärsi sen tarkoittavan samaa kuin teoreettisesti-sanan. Trainor sopi 
Yamazakin kanssa, että periaatteessa-käsite tarkoitti sitä, että yhdessä edettiin kohti 6-3 -
ohjelmaa kaikin mahdollisin keinoin. Lisäksi Trainor painotti, että koulutusosasto ja 
opetusministeriö tekisivät työtä päivittäin koulutuslähetystön ja Japanilaisen 
koulutuskomitean suositusten pohjalta, vaikka olikin käynyt jo täysin ilmeiseksi, että 
opetusministeriö ei pitänyt kummastakaan suositusraportista. Trainor halusi vielä tuoda 
esimiehensä tietoon, että Yamazaki oli luottamuksellisesti halunnut paljastaa, että kaksi 
valmistelevan komitean jäsentä edusti yksityisiä järjestöjä, eivätkä he siten olleet 
pystyviä sanomaan mielipiteitään julkisesta koulutuksesta, ja yksi jäsenistä oli seniili.39 

Jo elokuun alussa opetusministeri Tanaka ja varaopetusministeri Yamazaki olivat 
luvanneet piakkoin esitellä koulutusosastolle suunnitelman koulujärjestelmän hallinnon 
hajauttamisesta40. Marraskuun 12. päivänä Trainor ja Osborne ottivat puhutteluunsa 
vastaavan virkamiehen Sekiguchin selvittääkseen ministeriön työn edistymistä 
desentralisaation ja uuden koululain suhteen. Sekiguchi yritti selittää valmistelujen 
alkaneen jo kahta kuukautta aiemmin materiaalin keräämisellä, jota parhaillaan esitettiin 
Japanilaisen koulutusuudistuskomitean ensimmäiselle alakomitealle, joka oli vastuussa 
koulutuksen päämäärien määrittelemisestä. Alakomitea puolestaan oli tuolloin jo alkanut 
luonnostella artiklaa, joka oli tarkoitus esittää koulutusuudistuskomitealle samalla 
viikolla. Trainor kokousraportissaan muistutti, että ei ollut ihme, että Sekiguchi tunsi 
alakomitean toimet niin hyvin, koska hän henkilökohtaisesti oli 
koulutusuudistuskomitean ykkössihteeri.41 

                                                           
38 Basic Problems Involving J.E.R.C. and Ministry of Education. Memorandum to Lt. Col. Nugent, 
J. C. Trainor, 8.11.1946, s. 2. Educational Reform in Japan Part II 1-K-243. 
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J. C. Trainor, 8.11.1946, s. 1-4, 6-7. (Muistiosta puuttuu sivu 5, jossa ilmeisesti käsiteltiin 
Sekiguchin kantaa koulutusuudistuskomitean suositusten tarpeellisuudesta opetusministeriön työn 
etenemiseksi.) Educational Reform in Japan Part II 1-K-243. 
40 Report of Education Division Staff Meeting, 2.8.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-K-
172. 
41 Regular Conference. Report of Conference, GHQ, CI&E, 12.11.1946. Educational Reform in 
Japan Part II 1-K-78. 
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Trainorille ja Osbornelle selvisi, että opetusministeriö oli toiminut amerikkalaisten 
antamien ohjeiden vastaisesti esittelemällä lakiluonnostekstejä koulutusuudistuskomitean 
alakomitealle ilman, että niitä ensin olisi tuotu valmistelevan komitean käsiteltäviksi. 
Syyllistyminen rikkomukseen tehtiin Sekiguchille selväksi, ja hän yritti puolustautua 
kertomalla, että itse asiassa hän ei ollut antanut käsittelyyn luonnosta, vaan 
yksinkertaisesti vain tuonut esille ongelmia, joita koulutusuudistuskomitean piti pohtia, 
kuten esimerkiksi oppivelvollisuuden kestoa. Toisaalta opetusministeriö oli halunnut 
odotella koulutusuudistuskomitean suosituksia esimerkiksi koulutuksen peruslaista. 
Trainorin kirjoittaman kokousraportin mukaan tilaisuudessa oli tehty 
japanilaisosapuolelle selväksi, että opetusministeriö ei saanut opastaa 
koulutusuudistuskomiteaa pohdinnoissa, ja jos opetusministeriö halusi, että 
oppivelvollisuuden kestoa käsiteltäisiin, sen tulisi tapahtua valmistelevassa komiteassa. 
Opetusministeri ei missään tapauksessa saanut laittaa syrjään tärkeiden asioiden 
käsittelyä koulutusuudistuskomitean suositusten odottelemisen verukkeella, sillä 
opetusministeriöllä oli ollut käytössään huhtikuun alusta lähtien erinomaisia suosituksia 
lakiluonnosten pohjaksi, ja ajan olisi pitänyt riittää koulutuksen peruslain valmisteluun. 
Trainor esitti lopuksi, että desentralisaatiosuunnitelmien ja lainvalmistelun edistymistä 
auttaisivat säännölliset tapaamiset opetusministeriön edustajien kanssa. Laeille, joita 
opetusministeriö aikoi ehdottaa valtiopäiville, piti ensin saada CI&E:n hyväksyntä. Aikaa 
säästyisi ja laaditut asiakirjat olisivat painavampia, mikäli Sekiguchi alaisineen 
työskentelisi tiiviisti CI&E:n henkilökunnan kanssa.42 Kahden päivän kuluttua Sekiguchi 
toi koulutusosastolle ensimmäisen version uudeksi koululaiksi. Trainorin mielestä se oli 
pääpiirteittäin kelvollinen, mutta teksti vaati eräin kohdin viimeistelyä.43 

Sekiguchi saapui toiseen kokoukseen mukanaan lakiluonnosteksti, johon ei ollut tehty 
ainuttakaan muutosta. Hänelle oli selitetty ensimmäisessä käsittelyssä, että tekstissä 
täytyi olla kirjoitettuna ajatus yhteisopetuksesta, ja hän oli tuolloin luvannut, että muutos 
tehtäisiin. Trainor, Osborne, Nichols, Holmes ja Donovan käsittelivät Sekiguchia 
puolitoista tuntia, jona aikana japanilainen oli yrittänyt vedota muun muassa Japanilaisen 
koulutusuudistuskomitean suositusten odottamiseen ennen lakiluonnoksen kirjoittamista. 
Trainor tyrmäsi kaikki viivyttely-yritykset selittämällä, että olemassa oli jo kahdet 
oivalliset opetusministeriötä varten kirjoitetut suositussarjat, eikä 
koulutusuudistuskomitean suosituksia siten tarvinnut odottaa. Trainorin kirjoittaman 
raportin mukaan Sekiguchi pehmeni palaverin loppua kohden, jolloin hänelle tehtiin 
selväksi, että yhteisopetuksen periaate ei ollut välteltävissä, koulutusuudistuskomiteaan ei 
hyödyttänyt vedota ja seuraava tapaaminen pidettäisiin kolmen päivän kuluttua.44 
Koulutusosaston henkilökunta oli yhteisrintamassa45 yhteisopetusvaatimuksen takana, 
mutta on merkillepantavaa, että koulutusuudistuskomitean suosituksia ei haluttu odotella.  
                                                           
42 Regular Conference. Report of Conference, GHQ, CI&E, 12.11.1946. Educational Reform in 
Japan Part II 1-K-78. 
43 Basic Scholl Law. Report of Conference, Trainor, 14.11.1946. CIE(B)-02515. 
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yhteisopetuskysymyksen ja naisten koulutuskysymysten suhteen, ei tarkoittanut sitä, etteikö 
CI&E:ssa olisi ollut myös perinteisiä näkemyksiä naisten paikasta yhteiskunnassa ja kodissa, jotka 
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Seuraavan tapaamisen aikana lakiluonnoksen käsittely sana sanalta tyttöjen 
koulutuksen osalta kesti tunnin. Sekiguchi yritti yhä vedota koulutusuudistuskomitean 
autonomiaan, mutta hänelle tähdennettiin, että ensiksikään lakiluonnosta ei ollut tarkoitus 
viedä valtiopäivien käsittelyyn heti seuraavana päivänä, vaan se oli ”keskustelun 
kohteena”46 sekä opetusministeriössä että koulutusosastolla. Sekiguchi vastasi, että hän ei 
voinut kirjoittaa yhteisopetuksen periaatetta lakiin ilman että hän keskustelisi asiasta 
opetusministerin ja ministeriön päälliköiden kanssa. Trainorin itsehillintä oli koetuksella, 
ja hän korosti, että koska asiakirjan luonnosteleminen oli annettu Sekiguchin tehtäväksi, 
Sekiguchin tuli istua alas ja kirjoittaa lause, sillä asia oli vielä ”keskustelun asteella”47 
opetusministeriön ja koulutusosaston välillä. Trainor korosti, että Sekiguchi oli nyt jo 
kahdesti epäonnistunut tehtävässään, jonka hän oli luvannut hoitaa. Japanilainen ei 
nimennyt ketään yhteisopetusperiaatetta vastustavaa henkilöä, vaan hän epämääräisesti 
selitti ymmärtävänsä häneen kohdistuvat vaatimukset ja lupasi tuoda kolmannen version 
seuraavaksi maanantaiksi.48 

Trainorin, Nicholsin, Donovanin ja Holmesin mielestä seuraavakin luonnos tyttöjen ja 
naisten koulutuksen osalta oli hämärä, ja tunnin kestäneen keskustelun jälkeen päästiin 
sopuun englanninkielisestä versiosta, mutta Sekiguchin mielestä saman ajatuksen 
ilmaiseminen japaniksi oli erittäin vaikeaa. Lopulta päädyttiin sopimukseen, että sekä 
opetusministeriössä että koulutusosastolla kirjoitettaisiin itsenäisesti japaninkieliset 
luonnokset, joita vertailtaisiin seuraavassa tapaamisessa.49 Seuraavan kokouksen aikana 
Sekiguchi myönsi, että koulutusosaston version kirjoittaneen Takahashin luonnoksessa 
ajatukset oli selvästi ilmaistu, mutta hänen oma versionsa oli parempaa japanin kieltä, 
vaikkakaan sitä kaikki japanilaiset eivät pystyisi ymmärtämään. Trainor tulkitsi 
kokousraportissaan, että japanilaisten mielestä hyvään japaniin kuului tietty määrä 
epämääräisyyttä ja epäselvyyttä. Kun Sekiguchille ehdotettiin, että olisi hyvä jos edes 
koululaki olisi kirjoitettu ymmärrettävällä tavalla, hän Trainorin mukaan näytti täysin 
säikähtäneeltä. Raportin loppuosasta käy kiistattoman selvästi ilmi amerikkalaisten 
toimintatapa; koululain käsikirjoituksesta keskusteltiin japanilaisosapuolen kanssa, ja 
koulutusosaston henkilökunta oli päätynyt vaikutelmaan, että enää ei tarvittu montaakaan 

                                                                                                                                                
sitten vaikuttivat henkilökohtaisiin käsityksiin tyttöjen koulutuksen tärkeydestä ja sisällöistä. Vielä 
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edellyttivät harkintaa. Shay pelkäsi, että nainen, joka menetti naiseutensa, menettäisi sielunsa, 
vaikka hän voittaisi koko maailman. Tämän takia tyttöjen koulutuksen piti painottua käytännöllisiin 
taitoaineisiin, joita tarvittiin kodinhoitamisessa. Random Comments on Draft of Fundamental Law 
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48 Fundamental Law of Education. Report of Conference, GHQ, SCAP, CI&E, 21.11.1946. Trainor 
Collection mfr. 26. 
49 Fundamental Law of Education. Conference Report, Trainor, 25.11.1946. CIE(B)-02515. 
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kokoontumista ennen kuin sopimukseen ilmauksista päästäisiin. Tämän jälkeen koko 
koulutusosaston henkilökunta voisi kokoontua tarkastelemaan ja arvioimaan luonnosta.50 

Koulutusosaston henkilökunta oli arvioinut aikataulun liian optimistisesti. Seuraavaan 
kokoukseen Sekiguchi saapui mukanaan lakiluonnos, jossa Trainorin raportin mukaan 
samat vanhat kanjit olivat yhä mukana. Sekiguchi oli yrittänyt selittää miten vaikeaa oli 
ilmaista opettajan ja oppilaan suhteen erityisluonteen tärkeyttä51. Trainorin ja Nicholsin 
kärsivällisyys alkoi pettää, ja he vaativat, että seuraavaan tapaamiseen molemmat 
osapuolet kirjoittaisivat englanninkielisen luonnoksen vertailtavaksi ja lopulliseen 
sopimukseen pääsemiseksi.52 Trainorin raportti seuraavasta kokouksesta, jossa hänen 
itsensä ja Sekiguchin kirjoittamia lakiluonnosversioita vertailtiin, oli informaatioltaan 
niukka: koulutuksen peruslain versioita vertailtiin.53 Koulu-uudistuksesta vastaavien 
amerikkalaisten pitkämielisyys joutui puntariin; koska lakiluonnokset täytyi heidän 
käsitystensä sekä miehityshallintoa varten luotujen suunnitelmien mukaan tehdä 
yhteistyössä, täytyi yhteistyötä tehdä vaikka hampaat irvessä, vaikka todellisuudessa 
koulutusosastolle mieluinen lakiluonnosteksti olisi syntynyt jo alun perin esimerkiksi 
Trainorin kynällä erittäin vikkelästi. Orr otti puhutteluun varaopetusministeri Yamazakin, 
joka vakuutteli hänelle, että opetusministeriö oli valmis toimimaan nopeasti heti kun 
Japanilainen koulutusuudistuskomitea oli antanut suosituksensa, ja että ministeriön 
henkilökunta oli halukas toteuttamaan halutut uudistukset54. 

Sekiguchia pidettiin toivottomana ja harmaita hiuksia aiheuttavana tapauksena, mutta 
joulukuussa nostettiin pöydälle myös toinen hankalana pidetty japanilainen eli 
opetusministeriön kouluopetusosaston päällikkö, tohtori Hidaka Darichiro. Trainor 
kirjoitti huolestuneena Orrille, että kyseisen päällikön alaisuudessa olivat 
oppivelvollisuuskoulutusta, toisen asteen koulutusta, opettajien koulutusta ja ylempää 
koulutusta koskevat osastot. Toisin sanoen kaikki koulu-uudistusasiat, lukuun ottamatta 
desentralisaatio- ja opetussuunnitelmakysymyksiä, olivat Hidakan valvonnassa, ja häntä 
pidettiin koulutusosastolla koulu-uudistuksen avainhenkilönä. Hidakan toimet olivat 
kuitenkin osoittautuneet pettymykseksi. Trainorin havaintojen mukaan Hidaka oli nähnyt 
vaivaa kaikkia mahdollisia apukeinoja käyttäen hidastaakseen tai estääkseen 
koulujärjestelmän muutoksen ainakin opetussuunnitelmien, yhteisopetuksen, 
tutkintojärjestelmän, 6-3-3-4 -suunnitelman, paikallisten koulukomiteoiden, opettajien 
tutkijaryhmien ja yliopistoon valmistavien opintojen osalta. Hidaka oli valittanut 
Trainorille, että koko koulujärjestelmän uudistus eteni aivan liian nopeasti, ja hänen 
mielestään aivan ensiksi olisi pitänyt tehdä yksityiskohtainen suunnitelma uudistuksista, 
ja tämän jälkeen kaikki koulutuksen kanssa työskentelevät japanilaiset olisi täytynyt 
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valmentaa muutokseen. Trainor piti jalkaansa laahaavaa Hidakaa muuten rakastettavana 
ihmisenä, mutta monta kertaa useat koulutusosaston virkailijat hänen lisäkseen olivat 
nähneet tilanteen, jossa opetusministeriön komiteoiden työskentely yhtäkkisesti oli 
kivettynyt ”odota, älä kiirehdi, katsotaan vielä vuosi”55 -asennetta kannattaneen Hidakan 
kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Trainor piti Hidakaa mahdollisena uhkana koko 
koulujärjestelmän uudistukselle.56 

Trainorin huolet lisääntyivät, kun hän luki sanomalehdestä, että Hidaka neuvottelisi 
kuuden Japanin suurimman kaupungin, eli Tokion, Yokohaman, Kioton, Osakan, Koben 
ja Nagoyan, johtavien kasvatustieteilijöiden kanssa 6-3-3 -järjestelmän aloittamiseen, 
yhteisopetukseen ja tutkintoihin liittyvistä ongelmista. Trainorin mielestä 
opetusministeriössä ei ollut ketään toista vähemmän aiheisiin perehtynyttä henkilöä, ja 
itse asiassa Hidaka oli yrittänyt vastustaa kaikkia kolmea reformia. Trainor ehdotti 
esimiehelleen, että Hidakaa ei saanut päästää omin päin puhumaan kasvatustieteilijöille, 
vaan varaopetusministerin täytyi kutsua koulutusosaston edustaja paikalle kokoukseen ja 
osallistumaan keskusteluun.57 Ensiksikin on ilmeistä, että Hidaka haluttiin vaientaa, 
mutta huomio kannattaa kiinnittää miehittäjien toimintatapaan; japanilainen hiljennettiin 
toisen japanilaisen toiminnan avulla eikä näkyvällä ja kuuluvalla amerikkalaistoimella, ja 
vaikutelmaksi annettiin, että koulutusosasto ei tullut mukaan oma-aloitteisesti vaan 
varaopetusministerin kutsusta pysyen niin sanotusti taustalla. Käytännössä koulutusosasto 
sekä halusi pitää että myös piti ohjakset tiukasti käsissään. 

Vaikka arvostelu kohdistui yksittäisiin opetusministeriön viranhaltijoihin, saivat 
heidän esimiehensä viimekädessä vastata koulu-uudistuksen edistymiseen kohdistuneesta 
arvostelusta asemansa ja tehtävänsä menetyksellä. Amerikkalaiset eivät pohtineet 
japanilaisten toimia japanilaisesta toimintatapakulttuurista käsin, eivätkä he edes tehneet 
eroa amerikkalaisten ja japanilaisen kommunikaatiokulttuurin tai toimintatavan välille, 
vaan he tulkitsivat opetusministeriön virkailijat tahallisiksi hankaliksi viivyttelijöiksi, 
reformien hidastajiksi ja epärehellisiin keinoihin taipuviksi. Vaikka amerikkalaisten 
käsitysten perusta japanilaisista oli moniulotteinen, miehittäjillä oli näkemystensä 
taustallaan joka tapauksessa sodanaikainen kuva japanilaisista vihollisina sekä 
miehityksen aikana muovautuneita mielipiteitä kukistetun kansan jäsenistä. He olivat 
sodan voittaneen sotilasmahdin edustajia suorittamassa miehitystehtävää, eikä heiltä 
ensisijaisesi edellytetty vieraan kulttuurin tuntemusta – mikä tosin olisi saattanut olla 
eduksi, eritoten Orrille ja Trainorille, koulu-uudistuksenkin toimeenpanossa. 

Lisäksi on mahdollista, että jotkut japanilaiset tarkoitushakuisesti vahvistivat 
amerikkalaiskäsityksiä japanilaisista hankalina ihmisinä. Trainorin papereiden joukossa 
on säilynyt Some Inside Stories of Monbusho -asiakirja, josta ei käy ilmi kirjoittajaa eikä 

                                                           
55 Mr. Hidaka. To Mr. Orr from Trainor, 13.12.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-K-96. 
56 Mr. Hidaka. To Mr. Orr from Trainor, 13.12.1946. Educational Reform in Japan Part II 1-K-96. 
Mark Orr muisteli Wrayn haastattelussa, että Hidaka puhui niin hyvin englantia, että hänen 
kanssaan saattoi käydä kahdenkeskisiä henkilökohtaisia keskusteluja, mikä mahdollisti erilainen 
yhteyden muodostumisen. Hän ei kuitenkaan ollut kasvatustieteilijä, ja Orr kertoi tulleensa 
paremmin toimeen kasvatustieteilijöiden kanssa. Interview with Orr, Harry Wray, 12.1.1980, s. 30-
31. Educational Reform in Japan Part II 1-I-139. 
57 Mr. H. From Trainor to Orr, 15.12.1946. Trainor Collection mfr. 34. 
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tarkempaa kirjoitusajankohtaa, mutta tiedoilla on japanilaislähde58, ja se on valmistunut 
Tanakan ministerikauden aikana. Kirjoittajan mielestä materiaali oli arvokasta todellisen 
japanilaisen koulutustilanteen ymmärtämiseksi. Asiakirjan lähtökohtana oli huoli siitä, 
olivatko kaikki päämajan eri osastojen korkean tason japanilaiset neuvonantajat varmasti 
luotettavia, sillä ”eri rotuisten henkilöiden arvioiminen oli äärimmäisen vaikeaa”59. 
Kirjoittaja ajatteli tulkintavaikeuksien johtuvan pikemminkin fyysisistä piirteistä kuin 
kulttuurien välisistä toimintatapaeroista. Dokumentissa esille tuodun näkemyksen 
mukaan suurin osa japanilaisista oli opportunisteja, ja japanilaiset johtajat olivat kuin 
kameleontit vaihtaneet väriä pro-germaanisuudesta pro-amerikkalaisuuteen teeskennellen 
olleensa aina amerikkalaismielisiä silkasta kaikkivoipan päämajan pelosta. 
Opetusministeriön eräät virkailijat olivat juonikkaita ja petollisia, ja koska he puhuivat 
tosin kuin uskoivat, heitä tuli käsitellä suurella varovaisuudella. Japanilaislähteen mukaan 
todellisuudessa opetusministeriötä valvoi niin kutsuttu Tiistai-klubi, joka alun perin 
kokoontui tiistaisin pelaamaan go-peliä, mutta josta kehkeytyi pahansuopien 
vehkeilyiden ja salajuonien kasvualusta, eräänlainen koulutuksen alamaailma, joka 
Japanin kukistumisen jälkeen oli toiminut erityisen aktiivisesti. Amerikkalaisten saamien 
tietojen mukaan kukaan ei ollut voinut edetä opetusministeriön hierarkiassa ilman klubin 
jäsenyyttä, ja mukana olivat muiden muassa Sekiguchi ja Arimitsu.60 

Opetusministeriön sisäpiiritarinoiden lähdemiesten mielestä amerikkalaiset olivat 
erittäin suoria ja rehellisiä ihmisiä, joita kohteliaat ja hymyilevät japanilaisviranomaiset 
saattoivat petkuttaa.61 Vastakkainasettelu tuskin oli näin yksioikoinen. Molemmilla 
osapuolilla eli sekä amerikkalaisilla että japanilaisilla oli omia tavoitteitaan miehityksen 
ajan koulujärjestelmän uudistamisen suhteen. Amerikkalaisten tavoitteena oli panna 
toimeen Yhdysvaltojen poliittisen johdon määräykset Japanin demilitarisoimisesta ja 
demokratisoimisesta. Japanilaiset puolestaan halusivat pakon sanelemina miellyttää 
miehitysvallan edustajia suostumalla yhteistoimintaan yhteiskunnallisten uudistusten 
toimeenpanossa, mutta samalla arvioida mahdollisuuksiaan pitää kiinni tärkeinä 
pitämistään seikoista koulujärjestelmässään. Puutteet toimintatapakulttuurien erojen 
tuntemisessa olivat ilmeisesti molemminpuolisia, mutta yhteentörmäyksistä huolimatta 
molempien osapuolten käsityksen mukaan oli yritettävä pärjätä yhdessä. 

Kaoru OKAMOTO on vertaillut japanilaisen ja amerikkalaisen käytöksen ja 
viestinnän eroja keskinäisessä kommunikaatiossa kutsumalla japanilaisuutta ei-
ekspressiiviseksi kulttuuriksi, jossa ei ole pidetty hyveenä eksplisiittistä suunsa puhtaaksi 
puhumista, mitä länsimaalaisten on ollut perinteisesti vaikea ymmärtää. Yleensä 
japanilaiset ovat pyrkineet välttämään väittelyitä ja mielipiteiden vaihtoa, minkä sijaan he 
ovat mieluummin yrittäneet arvata muiden ajatuksia ilman verbaalista kommunikaatiota. 
Yksilökeskeisen kulttuurien jäsenet ovat OKAMOTON mukaan arvioineet, että 
ryhmäkeskeisesti toimivilla japanilaisilla ei ole ollut omia mielipiteitä, vaan he ovat vain 
seuranneet johtajaansa tai muita ryhmän jäseniä, vaikka todellisuudessa japanilaiset ovat 
käyttäneet monitahoisia taitoja ja tekniikoita ryhmän muiden jäsenten ajatusten 
                                                           
58 Täysin yksiselitteisesti asiakirjasta ei ole luettavissa, ovatko nimetyt Kenji Kaneko ja Goro 
Iwamatsu tietojen taustalla. Some Inside Stories of Monbusho. Trainor Collection mfr. 35. 
59 Some Inside Stories of Monbusho, s. 1. Trainor Collection mfr. 35. 
60 Some Inside Stories of Monbusho, s. 2-8. Trainor Collection mfr. 35. 
61 Some Inside Stories of Monbusho, s. 8. Trainor Collection mfr. 35. 
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ennakoimiseen välttäen karkeiden väitteiden esittämistä ja konflikteja samalla kun 
ryhmän omaehtoista ja välitöntä sopusointua on ylläpidetty.62 Lisäksi Albert M. CRAIG 
on muistuttanut, että japanilainen päätöksentekokulttuuri on eronnut amerikkalaisesta 
siten, että Japanissa päätöksen hyväksymistä on edeltänyt menettelytapa, jossa 
valmisteltavana olevan kysymyksen asiakirja on kulkenut vertikaalisessa organisaatiossa 
mahdollisimman monella tasolla saaden mahdollisimman monen hyväksynnän. 
Amerikkalaista tapaa edusti kokouksen koolle kutsuminen ja asioiden käsittely 
kasvotusten, jolloin avoin yhteenotto oli enemmän sääntö kuin poikkeus.63 

Amerikkalaisten ja japanilaisten kommunikaatiovaikeudet eivät olleet ainutkertaisia 
koulujärjestelmän uudistamisen yhteydessä. TAKAHASHI on todennut, että koska 
amerikkalaisella ja japanilaisella yhteisöllä ei ollut yhteistä kieltä eikä yhteistä 
lähtökohtaa neuvotteluilleen, oli päämajalla ja Japanin hallinnolla suuria vaikeuksia 
keskinäisessä viestinnässä.64 Trainor, joka ei lähtenyt moittimaan kollegoitaan, myönsi 
kuitenkin, että miehityskauden alussa yksikään tulkeista tai kielenkääntäjistä ei hallinnut 
koulutusalan ammattisanastoa, mistä aiheutui sekaannusta ja väärinkäsityksiä.65 

Amerikkalaiset sallivat konservatiiveina tai hankalina pitämiensä opetusministeriön 
virkamiesten pysyvän viroissaan ja tehtävissään. Jo keväällä 1945 OSS oli varoitellut 
Euroopasta saatujen miehityskokemusten perusteella. että japanilaisten kulttuuri, 
mielenlaatu ja kieli aiheuttivat miehittäjille riittävästi vaikeuksia, minkä takia 
mahdollisimman moni ammatillisesti pätevä japanilaisviranomainen – koulujärjestelmän 
virkamiehet mukaan lukien – kannatti pitää tehtävissään66. Kun kyseisten 
opetusministeriön virkamiesten toiminnan hyödyt ja haitat oli punnittu, tunnustettiin, että 
nämä miehet olivat japanilaiset koulumaailman kiistattomia asiantuntijoita. Vaikuttaisi 
vahvasti siltä, että miehittäjät laskivat, että virkamiehet oikein kohdeltuina taipuisivat 
amerikkalaiseen toimintatapaan ja yhteistoimintaan miehittäjien kanssa. Lisäksi on 
mahdollista, että amerikkalaiset laskivat viran säilyttämisen aiheuttaman kiitollisuuden67 
olleen omiaan vahvistamaan yhteistoimintahalukkuutta. 

                                                           
62 OKAMOTO käytti esimerkkinä amerikkalaisen ja japanilaisen kommunikaation ja ajattelun 
tulkinnan eroista kommodori Perryn laivastovierailun aikana vuonna 1853 kirjoitettuja virallisia 
molempien osapuolten raportteja. Näistä asiakirjoista käy ilmi, että molemmat osapuolet pitivät 
toisiaan lapsellisina. Amerikkalaisten mielestä japanilaiset olivat lapsellisia, koska he eivät 
kyenneet ilmaisemaan aikomuksiaan selvällä, vakuuttavalla ja suostuttelevalla tavalla. Japanilaiset 
puolestaan pitivät amerikkalaisia lapsellisina, koska he sanoivat avoimesti mitä ajattelivat. 
OKAMOTO 2001, 32-33. 
63 CRAIG 1981, 17, 22. 
64 TAKAHASHI 1995, 61, 71. 
65 Trainor 1983, 26. Ks. myös Textor 1951, 34-35. 
66 Coordination of Data on Japanese Personalities. Office of Strategic Services, Research and 
Analysis Branch, No. 2509, 9.4.1945, s. ii, 1, 16. The Occupation of Japan Part I 3-A-118. 
67 Miehityshallinnon poistuttua Japanista amerikkalaisten kanssa läheiseen yhteistyöhön 
ryhtyneiden keskeisimpien virkamiesten asema luonnollisesti pohdittiin uudemman kerran. 
Esimerkiksi Sekiguchin urakehitys ei ollut loppuun saakka nousujohteinen. Vuonna 1980 hän 
palveli Kaisei-lukion rehtorina Tokiossa. TAKAMAE 1980, 146.  
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9.2  Japanilaisen koulutusuudistuskomitean suositukset koululakien 
potkuriksi 

Vuoden 1946 syyskuun 7. päivän ja joulukuun lopun välisenä aikana Japanilainen 
koulutusuudistuskomitea kokoontui yhteensä seitsemääntoista yleisistuntoon, ja CI&E:n 
koulutusosastolla valmistauduttiin siihen, että joulukuun 27. päivänä 1946 komitea 
luovuttaisi pääministerille selonteon koulu-uudistusnäkemyksistään. CI&E:n 
viikkoraportin mukaan henkilökunta tiesi, että raportin tärkeimpiä asioita olivat 6-3-3-4 -
portaikon ja kouluhallinnon hajauttamisen hyväksyminen.68 Koulutusuudistuskomitean 
suositusraportti ilmestyi odotettuun aikaan ennakoidun sisältöisenä. Amerikkalaisten 
helpotukseksi raporttiin oli kirjattu, että komitea piti tarpeellisena koulutuksen peruslain 
laatimista, jolla tehtäisiin selkeä ero aikaisempaan koulutukseen, ja jolla selvitettäisiin, 
että uuden demokraattisen yhteiskunnan rakentaminen perustuslain hengen mukaisesti 
edellytti uutta koulutuksen suuntaa. Uudella lailla täytyi määritellä säännöt tasa-arvoiseen 
koulutukseen, opetusvelvollisuuteen, tyttöjen ja naisten koulutukseen, sekä 
yhteiskunnalliseen, poliittiseen että uskonnolliseen kasvatukseen, koulutuksen 
luonteeseen, opettajien asemaan ja koulutuksen hallintoon. Lain valmistelusta vastaisi 
opetusministeriö.69 

Koulutusuudistuskomitea suositteli, että ala-asteen oppivelvollisuuden jatkeeksi 
liitettäisiin pakollinen, kokopäiväinen ja yhteisopetukseen perustuva kolmivuotinen ala-
asteiden tiloista erillisissä koulurakennuksissa toimiva koulu, jollainen piti rakentaa 
jokaiseen kaupunkiin ja kylään. Oppivelvollisuuden jatkojärjestelmä astuisi voimaan 
huhtikuussa 1947. Lyhyemmän oppivelvollisuuden jo suorittaneiden mutta muuten vielä 
uuden järjestelmän mukaisesti oppivelvollisuusikäisten ei olisi pakko suorittaa 
lisäluokkia. Yhdeksänvuotisen oppivelvollisuuden jatkoksi ehdotettiin 3-, 4- tai 5-
vuotista koulutusta, joka ei välttämättä toimisi yhteisopetuksen periaatteella, ja jolla 
tarjottaisiin myös ammatillisia opintoja. Yliopisto-opintojen kesto olisi pääsääntöisesti 
neljä vuotta, mutta tämän lisäksi valittavina olisi 3- ja 5-vuotisia opintoja. Opettajien 
koulutus tapahtuisi ehdotuksen mukaan yliopistoissa. Komitea kannatti yksityisten 
opinahjojen toiminnan kannustamista sekä koulutuksen autonomiaa ja koulujärjestelmän 
hallinnon hajauttamista. Koulutuksen hallinnon tulisi olla paikallistasoilla riippumaton 
paikallishallinnosta, minkä takia jokaisessa kylässä, kaupungissa ja piirikunnassa 
valittaisiin vaaleilla komitea, joka vastaisi koulujen hallinnosta ja yhteiskunnallisesta 
kasvatuksesta sekä esimerkiksi koulujen perustamisesta tai lakkauttamisesta, koulutuksen 
järjestämisestä, henkilöstöhallinnosta ja rahoituksesta. Koulutusuudistuskomitea halusi 
kieltää oppivelvollisuusikäisten koulunkäynnin yöaikaan. Oppivelvollisuudesta saatettiin 
vapauttaa vain psyykkisten tai fyysisten vammojen perusteella, mikäli koulutusta ei 
voitaisi järjestää edes erityismenetelmillä.70 

Opettajien työsuhde- ja palkkaturvaa koulutusuudistuskomitea halusi selkiinnytettävän 
uudella lainsäädännöllä. Opettajia ei komitean käsityksen mukaan saanut siirtää toisiin 
                                                           
68 Weekly Report of Education Division for Week Ending 26 December. CI&E, Education 
Division, 27.12.1946. Educational Reform in Japan Part I 2-B-76. 
69 J.E.R.C. Report, 27.12.1946. Educational Reform in Japan Part II 1–B-34. 
70 J.E.R.C. Report, 27.12.1946. Educational Reform in Japan Part II 1–B-34. 
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tehtäviin vastoin tahtoa paitsi kurinpidollisissa toimissa, eikä palkkaa saanut laskea 
yksipuolisella työnantajan ilmoituksella. Koulutusuudistuskomitea suositteli, että 
opettajia koskemaan laadittaisiin vastaavat säännöt kuin muillekin virkamiehille oli 
kirjoitettu, mutta komitea ei lähtenyt vaatimaan opettajille palkankorotuksia. Opettajien 
järjestäytymisvapaus nähtiin suotavaksi, mutta komitean näkemyksen mukaan opettajien 
osallistuminen työtaisteluun ei ollut sopivaa, koska he olivat sosiaalisesti 
erityisasemassa.71 

CI&E:n koulutusosastolla oltiin tyytyväisiä ja helpottuneita Japanilaisen 
koulutusuudistuskomitean suositusraportin johdosta, ja erityisesti sen kantaan 
koulujärjestelmän desentralisoinnista ja 6-3-3-4 -järjestelmästä, ja amerikkalaisten 
keskuudessa uskottiin, että Japanin hallituskin hyväksyisi suositukset koulujärjestelmän 
uudistamisen perustaksi. Koulutusosastolla oli jo joulukuun aikana kirjoitettu 
toimintaohjeet piirikunnissa toimiville koulu-uudistuksen käytännön toimeenpanoa 
valvoneille joukoille jatketun opetusvelvollisuuden eli 6-3 -järjestelmän käytännön 
ongelmien ratkaisemisesta, mutta ohjelman toimeenpanoa oli lykätty72. Japanilaisen 
koulutusuudistuskomitean suositusraportti myötäili amerikkalaisen koulutuslähetystön 
raporttia koulu-uudistuksen edistämisen kannalta merkittäviltä osin. Koulutuslähetystön 
suosittelema yhteisopetuksen periaatteella toimivan oppivelvollisuuden pidennys oli 
saanut komitean kannatuksen, vaikka amerikkalaisjapanilaista yhteisymmärrystä ei ollut 
löydetty täysin yksioikoisen 6-3-3-4 -järjestelmän luomiselle. Opetusministeriön vallan 
hajauttaminen ja paikallisten koulutuksesta vastaavien organisaatioiden synnyttäminen 
olivat saaneet koulutusuudistuskomitean siunauksen. Koulutusuudistuskomitean ehkä 
tärkein kannanotto amerikkalaisten näkökulmasta tarkasteltuna oli kuitenkin se, että 
opetusministeriön täytyi kirjoittaa uusi laki, jolla määriteltäisiin koulutuksen tarkoitus ja 
toimintaperiaatteet; tähän saakka koulutus oli määritelty keisarillisen koulutusreskriptin 
avulla. Työ, jolla uusia koululakeja oli luonnosteltu tiiviisti jo marraskuun ja joulukuun 
aikana, sai näin siunauksen. Komitea toimi myös amerikkalaisia ilahduttavin ottein 
suosittaessaan, että opetusvelvollisuuden jatkamisen edellyttämät lisäluokat aloittaisivat 
toimintansa jo seuraavan lukuvuoden alussa, kolmen kuukauden kuluttua. 

Trainorin mukaan nämä Japanilaisen koulutusuudistuskomitean ensimmäiset 
suositukset loivat perustan ja näyttivät suunnan tuleville koulujärjestelmän muutoksille. 
Opetusministeriö luonnosteli niistä lakialoitteen, jonka päämaja hyväksyi ja Japanin 
valtiopäivät sääti laiksi.73 Richard Finn on muistelmissaan luonnehtinut Japanilaisen 
koulutusuudistuskomitean merkitystä sovinnollisuuden välikappaleena. CI&E 
mieluummin vältti julkisia väittelyitä ja halusi hiljaisuudessa voittaa 
amerikkalaisnäkemysten puolelle sekä kasvatustieteilijät että byrokraatit 
vaikutusvaltaisista henkilöistä kootun japanilaiskomitean avulla.74  

Trainorin ja Finnin esittämiä ajatuksia voisi tarkentaa siten, että joulukuun lopusta 
1946 lähtien koulutusuudistuskomitean suositukset toimivat perustana amerikkalaisten 
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73 Trainor 1983, 112. 
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esittämille uudistusvaatimuksille, sillä tähän asti huhtikuun alusta 1946 lähtien 
uudistustoiminnan keskustelunavaajana ja suunnannäyttäjänä oli vaikuttanut 
koulutuslähetystön suositusraportti, mitä puolestaan olivat edeltäneet amerikkalaisten 
tekemät sodanaikaiset suunnitelmat ja SWNCC:n direktiivit miehityksen ylipäällikölle. 
Koulutuslähetystö oli myös aikanaan ollut sovinnollisuuden välikappale. 
Koulutusuudistuskomitean suositusesitys oli kuitenkin paljon tarkoituksenmukaisempi 
kuin koulutuslähetystön, sillä se oli japanilaisten tuottama; siitä, miten vahva vaikutus 
amerikkalaisilla oli ollut siitä esitettyjen ajatusten sisältöihin esimerkiksi valmistelevan 
komitean tai epävirallisten kontaktien kautta, ei ulkopuolisilla voinut olla käsitystä. 
Uuden komitean raportti oli myös paljon käyttökelpoisempi kuin koulutuskomitean 
suositukset olivat olleet, sillä Japanilainen koulutuskomitea oli kannattanut keisarillisen 
koulutusreskriptin uudistamista kansallisen koulutuspolitiikan perustaksi koko 
kansakunnan käyttöön eikä sen korvaamista lainsäädännöllä. Koulutuskomitea ei ollut 
yksiselitteisesti kannattanut oppivelvollisuuden laajentamista 9-vuotiseksi tai 6-3-3 -
järjestelmää eikä yhteisopetusta, ja se oli ottanut selkeästi vastustavan kannan romajin 
käyttämisen kanan ja kanjin rinnalla.75 

Koulutusuudistuskomitea puolestaan ei raportissaan lausunut minkäänlaista näkemystä 
kieliuudistuksesta. Se, että kieliuudistusta ei vastustettu suositusraportissa, oli puoli 
voittoa miehitykselle. Komitea oli jo lokakuun 25. päivän 1946 kokouksessaan 
hyväksynyt opetusministeriöstä tulleen ehdotuksen romajin väliaikaisesta opettamisesta 
kouluissa seuraavana lukuvuonna76, vaikka päätös olikin syntynyt vasta äänestyksen 
jälkeen77. Sekä koulutuslähetystö että koulutuskomitea olivat vaatineet selkeitä 
parannuksia opettajien asemaan, ja useat opettajat ja muut koulujärjestelmän 
palveluksessa työskennelleet olivat epäilemättä asettuneet, amerikkalaisten suureksi 
helpotukseksi, kannattamaan uudistuspolitiikkaa esillä pidettyjen 
palkankorotushankkeiden tai järjestäytymiskannustusten takia; koulutusuudistuskomitean 
kantaa voitiin pitää askeleena taaksepäin opettajien aseman parantamisessa. Opettajien 
kannatuksen vähenemisen tuskin uskottiin kaatavan uusien koululakien valmistelua ja 
uudistuspolitiikkaa. Opetusalan palkkakehitys oli aihe, joka todennäköisesti ajateltiin 
voitavan ottaa tarpeen vaatiessa myöhemmin esille. 

 Yhdysvaltojen ulkoministeriössä oli seurattu kiinnostuneina, miten 
koulutuslähetystön suositukset lähtivät puremaan SWNCC:n määrittelemien 
suuntalinjojen mukaisesti. Joulukuussa 1946 ilmestyi kaksi raporttia, joissa sekä 
huomioitiin koulu-uudistuksen edistyminen että kohdennettiin tarkastelu japanilaisten 
penseyteen. Heinäkuussa 1946 opetusministeriö oli määrännyt koulujen pyhäköt 
keisarinkuvineen poistettaviksi, ja syyskuussa kiellettiin keisarillisen koulutusreskriptin 
seremoniallinen lukeminen kouluissa. Amerikkalaiskäsityksen mukaan kielto ei 
välttämättä vähentänyt koulutusreskriptin merkitystä. Lokakuussa opetusministeriö oli 
poistanut määräykset, joilla oli kielletty tyttöjen ja poikien yhteisopetus kolmannen 
kouluvuoden jälkeen. Lisäksi opetusministeriö oli alkanut tutkia oppivelvollisuuden 
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pidentämisen toteutettavuutta. Koulujärjestelmän uudistamista raportissa pidettiin 
kuitenkin vielä enemmän tukahduttavana kuin uudelleensuuntaavana muutoksena.78 

Toukokuussa CI&E:n koulutusosasto oli hyväksynyt opetusministeriön suunnitelman 
koulujärjestelmän palveluksessa työskennelleiden henkilöiden seulontojen 
toteuttamisesta, mutta ulkoministeriön raportissa todettiin, että seulonnat eivät olleet 
käynnistyneet odotetulla tavalla. Vaikutti siltä, että japanilaisten seulontakomiteoiden 
perustamisessa viivyteltiin, komiteoiden jäseninä toimi kyseenalaisia henkilöitä, seulaan 
miehitysaikaa edeltäneiden toimiensa takia tarttuneiden ja työstään erotettujen määrä 
vaikutti liian pieneltä, ja koko seulontaoperaatiota vaikutti johtavan opetusministeriö.79 
Amerikkalaiskäsityksen mukaan japanilaiset eivät olleet vielä osoittaneet oma-
aloitteisuutta koulu-uudistuksen suhteen eivätkä edes selvää ymmärrystä muutoksen 
aikaansaamisesta. Japanilaisten osallistumista päämajan määräämien uudistusten 
toimeenpanemiseen ei välttämättä saanut pitää osoituksena japanilaisten 
koulujärjestelmän demokratisoimisen halukkuuden tai pystyvyyden osoituksena. 
Päämajan määräyksien rikkomuksia paljastui yhä, kuten esimerkiksi kaikissa kouluissa ei 
vieläkään ollut lopetettu sotilaskasvatusta, ja kouluissa yhä säilytettiin aseita.80 

9.3  ”Jännittävä kevät” ja uudet koululait 

CI&E:n koulutusosaston helpotukseksi Japanilainen koulutusuudistuskomitea oli 
suositellut, että opetusministeriö valmistelisi uuden koululainsäädännön, jolla 
aikaisemmat koulutusta koskeneet säädökset korvattaisiin. Kirjaimellisesti tämä ei 
tarkoittanut sitä, että opetusministeriö olisi kirjoittanut uudet lait joulukuun lopussa 
tehdyn suosituksen jälkeen, vaan koululainsäädäntöä oli sorvattu amerikkalaisvetoisesti 
jo koko syksyn 1946 ajan. Viikkoraportin mukaan koulutusosastolla joulukuun lopulla 
aloitettiin valmistautuminen koulujärjestelmän perustavanlaatuisiin uudistuksiin, joiden 
oli määrä toteutua huhtikuun alussa 194781; kuva on hieman vääristynyt, sillä 
valmistautuminen uuden lukuvuoden alkuun oli ollut tiiviisti käynnissä jo vuoden 1946 
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viimeisten kuukausien ajan. Koulutusuudistuskomitean raportti antoi kuitenkin 
amerikkalaisille vahvistuksen jatkaa valitulla tiellä. 

Välittömästi Japanilaisen koulutusuudistuskomitean suositusraportin julkaisemisen 
jälkeen opetusministeriön toiminta vaikutti amerikkalaisten mielestä paremmalta. 
Koulutusosaston tammikuun 1947 ensimmäisessä viikkoraportissa todettiin, että 
opetusministeriön näkemykset toivotunlaisesta koulu-uudistuksesta olivat kirkastuneet, ja 
ensimmäiset luonnokset uusista lakiteksteistä osoittivat ymmärryksen ennennäkemätöntä 
lisääntymistä. Koulutusosaston odotukset olivat korkealla opetusministeriön 
tottelevaisuuden suhteen, mutta koulutusuudistuskomitean suositusten toimeenpanon 
uskottiin aiheuttavan vastustusta sisäasiainministeriössä ja valtionvarainministeriössä.82 
Niin sanotuilla ensimmäisillä luonnoksilla tarkoitettiin uudessa tilanteessa eli komitean 
suositusten jälkeen tarkasteltuja versioita, jotka todellisuudessa olivat kaikkea muuta kuin 
ensimmäisiä luonnoksia. 

Trainorille oli jäänyt miehitysajalta käsitys, että oppivelvollisuuden 
pidentämishanketta ei opetusministeriössä pidetty huonona. Tai ainakin hän on kertonut 
muistelmissaan, että oppivelvollisuuden pidentäminen, jota sekä koulutuslähetystö että 
Japanilainen koulutusuudistuskomitea olivat kannattaneet, ei kohdannut 
opetusministeriössä vastustusta, mutta se johti vuosia kestäneisiin kamppailuihin 
opetusministeriön ja valtionvarainministeriön välillä, jotta rahoitus riittäisi vuosiluokkien 
lisäämiseen. Trainorin mukaan kysymys yhteisopetuksesta osoittautui paljon 
vaikeammaksi. Koulutusosaston ja erityisesti sen naispuolisen henkilökunnan tavoitteena 
oli ollut saada kirjattua yhteisopetus uuteen lainsäädäntöön, mutta opetusministeriössä 
tehtiin kaikkiaan kuusi versiota lain artiklasta, eikä niissä vieläkään ollut mainintaa 
yhteisopetuksesta. Vasta kun koulutusosasto oli vakuuttanut opetusministeriön 
toimistopäällikön, että tarkoituksena ei ollut pakottaa japanilaiskouluja yhteisopetukseen, 
kirjoitettiin koulutusosastoa tyydyttänyt artiklaversio.83 Finn puolestaan on 
muistelmissaan sanonut, että opetusministeriö olisi halunnut viivyttää 6-3 -tien 
aloittamista, mutta CI&E vaati sen aloittamista jo vuonna 1947. Lisäksi lukuisat 
kasvatustieteilijät kannattivat pidennystä, ja päämajaan tuli jopa tavallisista kansalaisilta 
lukuisia kirjeitä, joissa nuorten koulutus nähtiin Japanin ainoaksi tulevaisuuden 
toivoksi.84 Japanilaisen koulutusuudistuskomitean roolia amerikkalaisten oli erittäin 
miellyttävä korostaa. Esimerkiksi kevään 1948 CI&E:n koulutusosaston Education in the 
New Japan -julkaisussa painotettiin, että koulutusuudistuskomitean työskentely 
suositusten luomiseksi oli perustunut uuden perustuslain koulutusta määritteleville 
säädöksille ja valtiopäivien koulutusmyönteiselle asenteelle, ja koulutuspoliittiset 
päätökset olivat japanilaisten itsensä tekemiä; miehityshallinnon tehtävänä oli ollut 
ainoastaan antaa hyväksyntänsä uudistuksille85. Todellisuudessa 
koulutusuudistuskomitean itsenäisen työskentelyn painottaminen ja amerikkalaisten 
sivustaseuraajan roolin korostaminen on turhaa, sillä jo ennen joulukuisia suosituksia 
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opetusministeriölle oli tehty tosiasiat selviksi, ja lakitekstit kirjoitettiin pitkälle 
koulutuslähetystön ja koulutuskomitean keväällisten suositusten pohjalta. 

Japanin hallitus ja opetusministeriö eivät olleet varauksettomasti kaikkien 
koulutusuudistuskomitean suositusten kannalla. Pääministeri Yoshida Shigeru kertoi 
vuonna 1961 ilmestyneissä muistelmissaan, että suurimmat koulujärjestelmän 
uudistamisen kysymykset olivat koulutuksen päämäärä ja se, miten oppivelvollisuuden 
laajentaminen kustannettaisiin. Yoshidan mielestä 9-vuotisen koulutuksen toimeenpano 
oli liian raskas taakka muutenkin syvästi ahdistetun kansan kannettavaksi, minkä takia 
oppivelvollisuuden pidentäminen olisi pitänyt tehdä asteittaisesti alkaen ala-asteesta ja 
edeten kohti yliopistotasoa. Yoshida pahoitteli, että sekä kasvatustieteilijät että julkinen 
mielipide alkoivat yhtä aikaa vaatia suunnitelman välitöntä toimeenpanoa, mikä johtui 
siitä, että hyvää tarkoittaneet mutta ei aina niin harkitsevat nuoret päämajan virkailijat ja 
äänensä kuuluville millä tahansa keinolla halunneet edistysmieliset japanilaiset toimivat 
reformivaatimusten puolesta. Hän muistutti, että julkinen sana edusti reformien 
kannattajien näkemystä. Yoshidan mukaan päämajan vaatimus koko koulujärjestelmän 
uudistamisesta kolmen vuoden siirtymäajalla oli jotain sellaista, mitä kukaan 
koulutuksesta vakavasti kiinnostunut ja maan taloudellisen tilanteen tuntenut  henkilö ei 
olisi voinut edes harkita. Uuden järjestelmän rahoitusvaikeuksien lisäksi Yoshida oli 
muistelmiensa mukaan pitänyt ongelmana pätevien opettajien puutetta. Sekä 
opetusministeri Tanaka Kotaro että varaopetusministeri Yamazaki vastustivat koulu-
uudistuksen toteuttamista kiireellä, kunnes hän pääministerinä oli ehdottanut periksi 
antamista; pidemmälle viety vastustaminen olisi ollut hyödytöntä, ja se olisi saattanut 
vain vahingoittaa hallituksen ja päämajan suhteita.86 Vuonna 1967 ilmestyneeseen 
vuosikirjaan Yoshida oli kirjoittanut, että Japanin hallitus piti koulu-uudistustyötä 
mahdottomana, ja useiden kouluviranomaisten mielestä tehtävä oli epärealistinen maan 
talouden ja koulujen huonon kunnon takia; koko 6-3-3-4 -järjestelmän toimeenpanoon 
olisi pitänyt käyttää aikaa kymmenen vuotta. Tanaka ja Yamazaki joutuivat suuriin 
vaikeuksiin yrittäessään selvittää japanilaisnäkemysten perusteita hyvää tarkoittaneille 
mutta harkitsemattomille ja hätiköineille miehitysviranomaisille. Yoshida oli pyytänyt 
Tanakaa lopettamaan väittelyn, koska vastustaminen olisi saattanut vain huonontaa välejä 
miehitysviranomaisiin.87 Yoshidan kirjoituksista voi päätellä, että Japanin 
koulujärjestelmän poliittinen johto toi selkeästi amerikkalaisten tietoon vuoden 1946 
lopulla koulujärjestelmän uudistamiseen kohdistuvat erilaiset näkemyksensä, mutta nämä 
japanilaisnäkemykset eivät muuttaneet amerikkalaisten tavoitteita. 

Jo tammikuun toisella viikolla 1947 CI&E:n koulutusosasto sai opetusministeriöltä 
luonnokset koulutuksen peruslaista, kouluopetuslaista ja kouluhallintolaista. Koulutuksen 
peruslain luonnos tyydytti koulutusosastoa, ja sen uskottiin pian olevan valmis pienin 
muutoksin välitettäväksi valtiopäivien käsittelyyn. Kouluopetuslain luonnoksen 
perusteella epäiltiin, että opetusministeriö ei ollut ymmärtänyt oikein kaikkia 
koulutusuudistuskomitean suosituksia, mikä edellytti koulutusosaston viikkoraportin 
kirjoittajan Mark Orrin mielestä pikaisesti useita tärkeitä kokouksia opetusministeriön 
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edustajien kanssa. Luonnos opetusministeriön vallan hajauttamisesta oli täysin 
alkutekijöissään.88 Seuraavan viikon aikana Trainorin kirjoittaman viikkoraportin mukaan 
koulutusosaston työntekijät avustivat kädestä pitäen lakiluonnosten kirjoittamisessa 
muokkaamalla ja uudelleen kirjoittamalla opetusministeriöstä tulleita tekstejä.89 

Tammikuun 1947 aikana koulutusosasto työsti opetusministeriön kanssa aloitetta 
romajin opettamisen käynnistämisestä kouluissa huhtikuusta 1947 alkaen valinnaisena 
oppiaineena.90 Helmikuussa opetusministeriötä avustettiin romajin oppimateriaalien 
hankintaan liittyvien kysymysten ratkaisemisessa91, ja maaliskuun lopulla kaksi 
oppikirjaa, vuosiluokille 4-6 ja 7-9, saatiin tarkastettua92. Periaatteessa kieliuudistushanke 
oli edistynyt amerikkalaisia tyydyttävällä tavalla, mutta Nugentin mielestä 
opetusministeriön opportunistiset ryhmät tahallaan vitkastelivat romaji-hankkeen 
toimeenpanossa suosimalla Kunreishiki-järjestelmää Hepburn-järjestelmän asemesta. 
Kouluissa romaji-opetusta annettiin molempien järjestelmien mukaisesti. Nugentin 
mukaan romanisointikysymyksessä oli edetty varovaisesti, mutta silti oli jouduttu 
aiheellisen kritiikin kohteeksi, kun opetusministeriön oli annettu toimia asian 
edistämiseksi.93 Kielteisyys Kunreishikiä kohtaan ei ollut yksimielistä, sillä 
koulutusosaston kielitieteilijä Halpern piti sitä lingvistisiltä lähtökohdiltaan 
järkevimpänä.94 

Tammikuun viimeisenä päivänä pidetyn koulutusosaston henkilökunnan kokouksen 
pöytäkirja päättyi toteamukseen, että tulossa oli ”jännittävä kevät”95. Vaikka lausumalla 
viitattiin nimenomaan koulujärjestelmän uudistustyöhön, ilmoilla oli myös vahvaa 
julkista kansalaiskritiikkiä ja yhteiskunnallisten levottomuuksien aineksia. Tammikuun 
viimeisenä päivänä MacArthur kiesi ammattiliittojen helmikuun ensimmäiselle päivälle 
kaavaillun yleislakon96. Samana päivänä Japanin hallituksen kokoonpanossa tapahtui 
muutos, kun opetusministeri Tanaka erosi tehtävästään, ja hänen tilalleen nimitettiin 
Takahashi Seiichiro. Keio-yliopiston rehtorina maaliskuusta 1946 lähtien vaikuttanut 
                                                           
88 Weekly Report of Education Division for Week Ending 10 January 1947. CI&E, Education 
Division, 10.1.1947. Educational Reform in Japan Part I 2-B-78. 
89 Weekly Report of Education Division for week ending 16 January 1947. CI&E, Education 
Division, 17.1.1947. Educational Reform in Japan Part I 2-B-79. 
90 Weekly Report of Education Division for Week Ending 2 January 1947. CI&E, Education 
Division, 3.1.1947. Educational Reform in Japan Part I 2-B-77; Weekly Report of Education 
Division for Week Ending 23 January 1947. CI&E, Education Division, 24.1.1947. Educational 
Reform in Japan Part I 2-B-80. 
91 Weekly Report of the Education Division for Week Ending 13 February 1947. CI&E, Education 
Division, 14.2.1947. Educational Reform in Japan Part I 2-B-83. 
92 Weekly Report of the Education Division for the Week Ending 20 March 1947. CI&E, Education 
Division, 21.3.1947. Educational Reform in Japan Part I 2-B-88. 
93 Language Simplification. Intra-section Memorandum from Chief, CI&E to Chief, ED, 27.1.1947. 
Trainor Collection mfr. 32. 
94 Language Simplification. Memorandum to Chief CI&E from Chief Education Division, 
27.1.1947. Trainor Collection mfr. 32. 
95 “It’s going to be an exciting spring.” Education Division Staff Meeting, 31.1.1947. CIE(A)-
03342. 
96 Finn 1992, 136; DOWER 1979, 293. 



 334

Takahashi oli Japanilaisen koulutusuudistuskomitean jäsen. CI&E:n koulutusosaston 
viikkoraportin mukaan koulu-uudistustilanne oli epävarma kriittisenä ajankohtana 
tapahtuneen ministerin vaihdoksen takia sekä siksi, että eronneen varaopetusministeri 
Yamazakin tilalle ei ollut valittu vielä ketään uutta henkilöä, ja hän palveli tehtävässään 
epävirallisessa ominaisuudessa.97 Viikkoraportista välittyy kuva, että Tanaka erosi itse 
kriittisellä hetkellä jättäen koulu-uudistustyön tekijät pulaan. Finn on muistelmissaan 
painottanut, että Tanakasta tehtiin uhri; hänet siirrettiin opetusministerin tehtävistä ei 
niinkään siksi, että hän vastusti 6-3 -järjestelmää, vaan siksi, että hän oli ollut sopivasti 
hidastelevan Yoshidan hallituksen ja nopealiikkeisen päämajan välissä98. WRAY 
puolestaan on arvioinut, että pääministeri Yoshida pyysi Tanakaa vetäytymään syrjään, 
jotta uuden ministerin avulla oppivelvollisuuden pidennyskaavailuja voitaisiin viivyttää 
ainakin vuodella99. Yamazakin, joka oli päätynyt puhdistusten uhriksi, seuraajaksi 
varaopetusministeriksi nimitettiin Arimitsu Jiro100. 

Tammikuun ja helmikuun vaihteen koulu-uudistustilanteen nimittämistä kriittiseksi 
voidaan pitää liioitteluna. Tammikuun toiseksi viimeisenä päivänä opetusministeriö oli 
saanut kirjoitettua opetuksen peruslain luonnoksen, mihin oli kirjattuna 9-vuotinen 
oppivelvollisuus, yhteisopetus, tasa-arvoiset kouluttautumismahdollisuudet sekä ajatus 
koulutuksen hallinnon uudelleen järjestämisestä.101 Laki kouluhallinnon hajauttamisesta 
edistyi myös – viikkoraporttien mukaan – ripeästi koulutusosaston ja opetusministeriön 
käsissä, ja koulutusosasto aloitti neuvottelut muiden päämajan osastojen kanssa lain 
toteuttamisesta102. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että päämajan Government Sectionissa oltiin 
tyytymättömiä koulujärjestelmän desentralisaation etenemisen vauhtiin103. Helmikuun 26. 
päivänä 1947 lähetettiin Kahdeksannen armeijan päämajasta tammikuun lopulla 
CI&E:ssa kirjoitettu104 operatiivinen direktiivi, jossa piirikuntien koulu-uudistuksesta 
vastaavat upseerit määrättiin huolehtimaan opetusvelvollisuuden pidennyksen käytännön 
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toimeenpanosta ja muun muassa yhteisopetuksen kannustamisesta.105 Oliko uusi 
lainsäädäntö jo päivänselvä asia? 

6-3-3 -järjestelmä ei opetusministerin vaihdon jälkeenkään sytyttänyt innostusta 
Japanin hallituksessa. Opetusministeriön kuukausiraporteissa CI&E:lle pahoiteltiin 
helmikuussa kuten tammikuussakin hallituksen hitautta antaa täyttä tukeaan uudistetulle 
koulujärjestelmälle106. Mark Orr sai säännöllisesti helmikuussa 1947 tietoja Hidakalta 
hallituksen ja ministeriöiden näkemyksistä. Hidaka epäili valtionvarainministeriön 
vastustavan määrätietoisimmin uutta koulutasojärjestelmää, ja Orrin raportissa Nugentille 
epäiltiin, että opetusministeri Takahashi saattoi olla hieman varuillaan 6-3-3-4 -
järjestelmän esittämisessä hallitukselle107. Kun opetusministeri Hidakan avustamana 
esitteli koulujärjestelmän uudelleenjärjestämissuunnitelman hallituksen jäsenille, heiltä 
vaadittiin selitys, miksi suunnitelmasta oli kirjoitettu lehdistötiedote ilman hallituksen 
hyväksyntää. Hidaka puolustautui kertomalla, että kyse oli ollut suunnitelman 
julkaisemisesta. Orr raportoi Nugentille, että koulu-uudistuksen vastustus hallituksessa 
oli voimakasta, mutta että hallitus hyväksyi suunnitelman periaatteessa, mitä se sitten 
tarkoittikaan. Hallitus oli neuvonut opetusministeri Takahashia painottamaan CI&E:n 
koulutusosastolle Japanin taloudellista tilannetta, mutta Takahashi vakuutti 
koulutusosaston olevan jo perillä tosiasioista.108 

Niin kutsuttua lopullista luonnosta kouluopetuslaista sorvattiin helmikuun 
puolivälissä109, ja epäilemättä koulutusosastolla tunnettua huojennusta lisäsivät tiedot, 
joita Orr sai Arimitsulta keskeisten ministeriöiden edustajien kulissientakaisesta 
kokouksesta. Arimitsun mukaan sisäasiainministeriön ja valtionvarainministeriön 
edustajat eivät olleet innostuneita kiirehtimään 6-3-3-4 -uudistusta, koska he eivät olleet 
vakuuttuneita koulutuksen lukeutumisesta etusijalle uudistuksissa, mutta 
valtionvarainministeriö vaikutti ymmärtäneen kyseisen uudistuksen välttämättömyyden. 
Lisäksi Arimitsu oli kuullut Yoshidan yksityissihteeriltä, että pääministeri oli käsittänyt, 
että 6-3-3-4 -uudistus piti käynnistää vuonna 1947.110 Orr oli saanut myös kreivi Solta 
tietoja valtiopäivien istunnosta, jossa Nambara oli tuonut esille tukensa koulu-
uudistuspolitiikalle, ja pääministeri oli ollut yhtä mieltä hänen kanssaan koulutuksen 

                                                           
105 Civil Educational Program. Operational Directive Number 19. Headquarters, Eight Army, 
United States Army, Office of the Commanding General, APO 343, 26.2.1947 teoksessa 
ANDERSON 1954, 129-133. 
106 Vice-Minister’s Report. Monthly Report, January 1947, Ministry of Education, s. 1. Educational 
Reform in Japan Part I 3-B-10; Vice-Minister’s Comment. Monthly Report, February 1947, 
Ministry of Education, s. 1. Educational Reform in Japan Part I 3-B-11. 
107 6-3-3 Budget. Mark T. Orr to Chief, CI&E Section, 10.2.1947. Educational Reform in Japan 
Part II 1-K-24. Myös Plans for the 6-3-3-4 System. Memorandum to Chief, C.I. & E. Section from 
Mark T. Orr, 4.2.1947. Educational Reform in Japan Part II 1-K-139. 
108 Cabinet Meeting. Mark. T. Orr to Chief, CI&E, 12.2.1947. Educational Reform in Japan Part II 
1-K-24. 
109 Weekly Report for the Education Division for Week Ending 20 February 1947. CI&E, 
Education Division, 21.2.1947. Educational Reform in Japan Part I 2-B-84. 
110 Cabinet and 6-3-3-4 Plan. Mark T. Orr to Chief, CI&E Section, 17.2.1947. Educational Reform 
in Japan Part II 1-K-24. 
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tärkeydestä. Valtionvarainministeri oli puolestaan muistuttanut Japanin talouden kurjasta 
tilasta, ja sisäasiainministeri oli vaikuttanut tietolähteen mielestä epämääräiseltä111. 

Valtionvarainministeriö taipui oppivelvollisuuden pidentämisen aiheuttaman 
rahoitustarpeen kattamiseen. Koulutusosastolla valmistauduttiin lisätöihin, joita 
valtiopäivien hyväksyttyä uudet koululait jouduttaisiin tekemään. Vaikuttaa siltä, että 
samalla oivallettiin uudesta näkökulmasta opetusministeriön ja tiukasti keskusjohtoisen 
kouluhallinnon mukanaan tuomat edut koulujärjestelmän uudistamiselle. Uudet lait 
edellyttivät uusien ohjeiden antamista kouluhallinnon ja oppilaitosten käyttöön, ja näiden 
asiakirjojen kirjoittamista varten tarvittiin opetusministeriötä. Vasta tämän työn 
valmistuttua opetusministeriön uudelleenorganisoiminen saattoi alkaa.112 

Koulutusmenoja koskeva lisäbudjetti hyväksyttiin päämajan Economic and Scientific 
Section -osastolla varainhoitovuodelle 1946–1947113, ja maaliskuun 3. päivänä 1947 
valtiopäiville esitetyn budjetin käsittelyn suhteen koulutusosastolla oltiin rauhallisin 
mielin114. Samoin koulutusosastolla tyynesti odotettiin, että koulutuksen peruslaki ja 
kouluopetuslaki menisivät valtiopäivien käsittelyssä läpi, vaikka jälkimmäiseen 
lakiehdotukseen olikin kirjattuna joitakin kiistanalaisia kohtia.115 Maaliskuun 28. päivänä 
1947 kuluneen viikon viikkoraporttiin äärimmäisen lyhyesti kirjattiin loppuun saatettujen 
toimien kohtaan valtiopäivien hyväksyneen koulutuksen peruslain ja kouluopetuslain.116 
Ylähuoneessa lait hyväksyttiin maaliskuun 28. päivänä 1947. Kuusi päivää ennen uuden 
tilivuoden alkua valtiopäivät antoi vahvistuksensa varainhoitovuoden 1947–1948 
budjetille, jossa säädettiin 3,8 % valtion menoista koulutukselle.117 

Tammikuussa keväästä oli ennakoitu tulevan jännittävä, mutta koululait hyväksyttiin 
ilman dramatiikkaa amerikkalaisten toivomalla tavalla ja aikataulussaan juuri parahiksi 
ennen koulujen ja oppilaitosten uuden lukuvuoden alkua. Oliko kevään ennakoiminen 
jännittäväksi ollut liioiteltua retoriikkaa? 
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9.4  Koulu-uudistuspolitiikan painoarvo kasvaa 

Vaikuttaisi siltä, että kevään 1947 koulu-uudistustoimien edistymisen ennakoiminen 
jännittäväksi miehityshallinnon edustajien toimesta oli ollut liioittelua, sillä 
sotilasmahdilla oli viime kädessä kaikki mahdollisuudet käytettävinään tahtonsa 
läpiviemisessä. Mikäli jännittävyydellä tarkoitettiin sitä, miten helposti tai monimutkaisin 
menetelmin japanilaiset saataisiin toimimaan ikään kuin oma-aloitteisesti 
amerikkalaistahdon toteuttamisessa, on termi ymmärrettävissä – varsinkin kun uusi 
lukuvuosi oli ollut pian alkamassa. Japanin koulujärjestelmä oli nimetty kenraali Dyken 
koulutuslähetystön kutsumista perustelevassa raportissa jo marraskuussa 1945 
tehokkaaksi ja edulliseksi välineeksi japanilaisten elämän ja ajattelun muuttamiseksi, ja 
hän oli uskonut sen onnistuvan minimihenkilökunnalla koulujärjestelmää kontrolloivan 
opetusministeriön manipuloimisella118. Dyken näky oli toteutunut, ja opetusministeriö oli 
saatu taivutettua amerikkalaisten tahtoon. Manipulointi-termiä oli vältetty aktiivisesti 
tämän jälkeen. 

Hall ei säästellyt sanojaa arvioidessaan vuonna 1948 parin ensimmäisen 
miehitysvuoden aikana läpivietyä koulujärjestelmän uudistamista. Hän ei ollut 
vakuuttunut siitä, että amerikkalaiset ensinkään onnistuisivat uudistamaan 
perinpohjaisesti japanilaisten ja saksalaisten mieltä ja ajattelua. Uudelleenkoulutuksesta 
vastanneet olivat välinpitämättömiä ja taitamattomia, tärkein reformi eli kieliuudistus oli 
vielä toteuttamatta ja rankaisevat toimet olivat olleet käytännöllisesti katsoen 
hyödyttömiä. Vapauden merkitystä ei voinut oppia, jos esimerkiksi julkinen sana oli 
sensuurin kohteena, ja opettajana toimiminen edellytti vieraan valtion sotavoimien 
päämajan hyväksynnän.119 Hall oli katkera, mutta hän ei enää muistellut tosiasiaa, että 
hän itse oli ollut palavasieluisesti ja antaumuksella osa tätä vieraan vallan sotakoneistoa, 
jonka tehtävänä oli ollut muuttaa japanilaisten ajattelua koulujärjestelmän uudistamisen 
kautta. Yhteinen usko koulutuksen mahdollisuuksiin entisen vihollisen ajattelun 
muuttamiseen oli ollut vahva. CI&E:n koulutusosastolla toimiessaan hän oli kohdistanut 
viiltävän kritiikin muun muassa opetusministeriön virkailijoihin, mutta kotiin palattuaan 
hänen syytöksensä kohdistuivat entisiin työtovereihinsa. Myöhemmin kirjoitettu koulu-
uudistustutkimus on arvioinut edistymistä uusien koululakien syntymiseen saakka laaja-
alaisemmin, mitä on helpottanut se, että koulujärjestelmän uudistamisen tulos on ollut 
nähtävillä. 

NISHI on tutkimuksessaan painottanut, että Japanin hallituksella ei ollut muita 
vaihtoehtoja kuin lasten terveyden kustannuksella suostua oppivelvollisuuden 
laajennuksiin huhtikuusta 1947 alkaen, koska koulutusosaston henkilökunta vaati sitä, 
vaikka he hyvin tunsivat Japanin taloudellisen tilanteen toivottomuuden.120 
TSUCHIMOCHIN tutkimuksen teemana on ollut korostaa japanilaisten vilpitöntä intoa 
sekä koulujärjestelmän uudistamiseen että miehityksenaikaisten uudistusten 
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hyväksymiseen, koska japanilaiset olivat jo Meiji-uudistuksesta lähtien aktiivisesti ja 
valikoiden omaksuneet länsimaisen kulttuurin piirteitä samalla kun olivat säilyttäneet 
oman perinteisen kulttuurinsa.121 THAKUR on kirjoittanut yhteistoimintaan päätymistä 
korostaen, että koulutusosaston henkilökunta, kuten esimerkiksi Hall, Wunderlich ja 
Trainor, saapuivat Japaniin mukanaan vihamieliset asenteet opetusministeriötä kohtaan. 
Epäluottamus opetusministeriötä kohtaan juontui ministeriön sotaa edeltäneestä ja 
sodanaikaisesta roolista militarismin ja äärinationalismin tukijana. THAKURIN mukaan 
suuntaus kuitenkin pehmeni, ja epäluottamus kääntyi ajan kuluessa todelliseksi 
kumppanuudeksi, mikä johtui esimerkiksi siitä, että opetusministeriön konservatiivit 
virkailijat korvattiin liberaaleilla, ja opetusministerit Maeda, Abe, Tanaka ja Takahashi 
tulivat akateemisesta maailmasta ja heillä oli maltillisia koulutuspoliittisia näkemyksiä.122 
WRAY puolestaan on kirjoittanut vuonna 1998, että opetusministeriö taisteli hyvän 
taistelun rajoittaakseen ja viivyttääkseen 6-3-3-4 -uudistusta. Ministeriössä ymmärrettiin, 
että kysymyksessä olivat olleet paremminkin ajoitus- ja rahoitusseikat kuin uudistusten 
sisällöt. Päämaja ei ollut pyytänyt eikä opetusministeriö ollut valmistellut 
yksityiskohtaista tutkimusta koulujärjestelmän käytettävissä olleista resursseista, ja 
koulutusosastolla oltiin sinisilmäisen optimistisia hätävararatkaisujen ja rahoituksen 
järjestymisestä.123 WRAYN tutkimusten mukaan koulutusosasto oli uhannut julkaista 
direktiivin uuteen järjestelmään siirtymisestä; hän ei kuitenkaan ole koskaan nähnyt 
uhkaan liittyvää asiakirjaa CI&E:n dokumenttien joukossa, eikä hän edes ole uskonut, 
että sellaista tallennetta olisi ikinä tehtykään.124 Japanin hallitus yritti viimeiseen asti 
vastustaa oppivelvollisuuden pidennystä siinä onnistumatta. Kun Hidaka piti uusien 
koululakien esittelypuheensa valtiopäivien edustajille maaliskuun 19. päivänä 1947, hän 
puhkesi kyyneliin puhekykynsä menettäen, ja osa valtiopäiväedustajista liittyi 
yhteisitkuun.125 

WRAY vuonna 1997 kirjoittamassaan tutkimuksessa koulutusosaston henkilökunnan 
työskentelyasenteista on esittänyt, että amerikkalaiset olivat miehitysaikaisissa 
uudistuksissaan hyväntahtoisia, ja opetusministeriön virkailijat pitivät myös heitä 
pohjimmiltaan hyvää tarkoittavina. Tähän johtopäätökseen hän on tullut haastattelemalla 
noin neljääkymmentä CI&E:n henkilökuntaan kuulunutta ja noin viittäkymmentä 
opetusministeriön virkailijaa ja japanilaista kasvatustieteilijää. Hän uskoi, että suurin osa 
CI&E:n väestä oli etnosentrisiä ja naiiveja uskoessaan voivansa toimillaan estää 
tulevaisuuden sodankäynnin, mutta he eivät käyttäneet valtaansa syyllistymällä 
väkivaltaan, epäoikeudenmukaisuuden kylvämiseen tai henkilökohtaisen taloudellisen 
hyödyn tavoittelemiseen. Japanilaisten asenne ensimmäisten miehitysvuosien aikana 
puolestaan rohkaisi amerikkalaisia käyttämään valtaansa ja uskomaan elämäntapansa 
ylivertaisuuteen. Japanilaiset uskoivat, että amerikkalaiset olivat ylivoimaisia sekä 
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vauraudessaan että tieteen ja teknologian edistyksessä, ja heillä oli vastaukset valmiina 
kaikkiin kysymyksiin. WRAYN mielestä Yhdysvaltojen Japanin miehitys oli yksi 
hyväntahtoisimmista valloitetun maan miehityksistä, ja se aiheutti enemmän hyvää kuin 
pahaa.126 

Kun tarkastelee WRAYN kirjoituksia vuosilta 1997, 1998 ja 2000 rinnakkain, voi 
havaita hänen näkemystensä jyrkkenemisen127. Vielä vuonna 1997 hän yritti 
sovinnollisesti löytää koulutusosaston henkilökunnan toimien vaikuttimia innokkaasta 
lapsellisuudesta, mutta seuraavissa tutkimuksissa 6-3-3-4 -järjestelmän ja yhteiskuntaopin 
opetuksen lanseeraamisesta hän on pitänyt amerikkalaisten vallankäyttöä tavoitteidensa 
läpiviemisessä karkeana. Yksiraiteisen koulujärjestelmän läpiviemiseksi 
koulutusosastolla oli useita yhtä aikaa toiminnassa olleita strategioita. Yksi rintama oli 
Japanilainen koulutusuudistuskomitea. Toinen vaihtoehto oli koulutusosaston 
henkilökunnan matka jeepillä maaseudulle tekemään mielipidetiedusteluja juuri ja juuri 
lukutaitoisilta maanviljelijöiltä, joihin teki vaikutuksen valloittajamaan 
univormupukuisen upseerin näkeminen. Kolmas tapa vaikuttaa opetusministeriöön oli 
valmistautuminen tuleviin uudistuksiin, vaikka niistä ei olisi vielä ollutkaan olemassa 
päätöstä. Esimerkiksi Arimitsun antaman tiedon mukaan yksikään oppikirja tai 
opetusohjelma ei saanut koulutusosaston hyväksyntää, mikäli se ei sopinut 6-3-3-4 -
järjestelmään. Koulutusosaston virkailijat tiesivät hyvin, että monet 
japanilaisviranomaiset tulkitsivat annetun ”ehdotuksen” määräykseksi.128 Vuonna 2000 
ilmestyneessä kirjoituksessaan WRAY toi esille, että useat japanilaiset ottivat 
tyytyväisyydellä vastaan miehitysaikana toimeenpannut muutokset, kuten esimerkiksi 
ajatustenvalvonnan lakkauttamisen sekä vapautuksen yhdenmukaisuuden, seksismin, 
elitismin, ylenmääräisen militarismin, äärinationalismin ja yksilöihin kohdistuneen 
konservatiivisen ja nationalistisen tukahduttamisen kahleista. Mutta keisarikeskeisen 
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poliittisen järjestelmän ja tiukasti kontrolloidun kollektivistisen yhteiskunnan 
korvaaminen sekä erittäin kalliiksi kustannuksiltaan tulleet koulujärjestelmän uudistukset 
aiheuttivat koulutuksellisen kaaoksen, väliaikaisen laskun koulutuksen vaatimustasoon 
sekä huolestumista, epävarmuutta ja levottomuutta japanilaisten keskuuteen.129 

Leonard SCHOPPA on mielenkiintoisella tavalla mutta valitettavasti erittäin suppean 
lähdeaineiston varassa pohtinut japanilaisten erilaisia asenteita miehityksen ajan koulu-
uudistukseen esittäen, että konservatiivit pitivät politiikkaa vääränä, mikä johtui tavasta, 
jolla uudistukset toimeenpantiin. Konservatiivien asenne puolestaan johti 
oppositioryhmien myötämieliseen suhtautumiseen uudistuksiin ja puolustamaan niiden 
japanilaisuutta. Miehityksen ajan koulutuspolitiikasta oli kaikkinensa jäänyt japanilaisille 
käsitys, että koulutus oli erityisen vaarallinen väline valtion johdon käsissä, ja 
lopputuloksena oli ollut tilanne, jossa koulutuspainotteiseen kansakunnan rakentamiseen 
tottuneessa maassa jouduttiin kyselemään sekä koulutuksen että kansakunnan perään.130 

Victor KOBAYASHIN erittäin pienen lähdeaineiston varaan rakentuvan näkemyksen 
mukaan japanilaiset olivat, ainakin miehityksen alkupuolella, avoimia uudistuksille. 
Häviö sodassa oli vienyt mukanaan heidän myyttinsä, ja he olivat valmiita sekä 
hyväksymään miehityksen että toimimaan aktiivisina mukana yhteistyössä. Uudistukset 
tulivat siis virallisesti Japanin hallitukselta, ja miehityshallinto pysytteli taka-alalla jakaen 
neuvoja.131 Gary ALLINSONIN mukaan liittoutuneet yksinkertaisesti pakottivat Japanin 
järjestämään uudelleen koulujärjestelmänsä amerikkalaisnormien mukaisesti.132 Kazuo 
KAWAI on kirjoittanut, että miehitysupseerit valmistelivat erittäin yksityiskohtaiset 
suunnitelmat koulutuslähetystön suositusten toimeenpanemiseksi, ja sitten painostivat 
japanilaiset toteuttamaan koulujärjestelmän uudistamisen. Japanilaiset kasvatustieteilijät 
olivat tottuneita ylhäältä päin tulleisiin ohjeisiin, mutta vaikeutena oli KAWAIN mukaan 
se, että päämajan koulutusosaston henkilökuntaan ei luotettu.133 John Curtis PERRY on 
kiteyttänyt koulu-uudistuksen perusperiaatteen neljään sanaan: amerikkalaiset 
määräsivät, japanilaiset toimeenpanivat. Hänen käsityksensä mukaan ne amerikkalaiset, 
jotka ylipäätään kiinnittivät huomiota japanilaisiin, saattoivat huomata, että 
japanilaisasenne koulu-uudistusta kohtaan erosi heidän suhtautumisestaan moniin muihin 
reformeihin. Amerikkalaisten koulu-uudistusohjelma sai japanilaiset innottomiksi ja 
epäluuloisiksi.134 

Miehityshallinnossa palvellut Edwin REISCHAUER on esittänyt, että japanilaiset 
osoittautuivat antautumisensa jälkeen sävyisiksi, kurinalaisiksi ja yhteistyöhaluisiksi. Hän 
selitti japanilaisten pitäneen amerikkalaisia helpommin hyväksyttävinä valloittajina kuin 
muita, koska amerikkalaiset opettajat ja lähetystyöntekijät olivat pitkään vaikuttaneet 
Japanissa ja monet japanilaiset aidosti ihailivat Yhdysvaltoja, huolimatta sota-aikaisesta 
propagandasta, ja amerikkalaisten joukkojen ylivoimaista voittoa. Amerikkalaiset saivat 
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siis ilman suurempia vaikeuksia läpi ajatuksensa oppivelvollisuuden laajentamisesta, 
mutta amerikkalaismallin läpivieminen aiheutti hämmennystä.135 

On erittäin vaikeaa lähteä luotettavasti arvioimaan japanilaisten todellista valmiutta 
hyväksyä amerikkalaisten tarjoamia vastauksia Japanin koulujärjestelmän sodan jälkeen 
avoinna olleisiin kysymyksiin, tai missä määrin vuosien 1946–1947 taitteessa japanilaiset 
pitivät miehitysjoukkojen edustamaa elämäntapaa ja maailmankatsomusta erityisen 
ylivertaisena. Kaiken kaikkiaan on selvää, että japanilainen valtaeliitti ja erityisesti 
opetusministeriön virkailijat yrittivät monin keinoin vastustaa amerikkalaisten 
puuttumista koulujärjestelmään Japanin kukistumisen ja uusien koululakien 
voimaantulon eli elokuun 1945 ja huhtikuun 1947 välisenä aikana. Ennen kaikkea on 
pidettävä mielessä aiemmin kirjoitetussa koulu-uudistustutkimuksessa toissijaiseen 
asemaan tai peräti sivuun jäänyt tosiasia, että Yhdysvaltojen Japanin miehityksessä oli 
kyseessä toisen maailmansodan aikana valmisteltu sotilasoperaatio ja sotilaallinen 
miehitys entisen vihollisen aseistariisumiseksi ja maan vaarattomaksi tekemiseksi 
yhteiskunnan amerikkalaismalliseksi demokratisoimisen avulla. Keisarikunnan 
aseistariisuminen ja sen armeijan, laivaston ja ilmavoimien kotiuttaminen eli niin sanottu 
miehityksen ensimmäinen vaihe oli onnistunut amerikkalaisten sotilasoperaationa 
sujuvasti. Kansakunnan uudelleenkasvattaminen sotilasoperaationa oli ennakoitu 
vaikeaksi, mutta se toteutettiin sodanaikaisten suunnitelmien mukaan – ja nimenomaan 
osana sotilaallista miehitystä. Panokset olivat kovat, mikä käy ilmi ulkoministeriön 
salaisesta Japanin miehityspolitiikkaa käsitelleestä lausunnosta helmikuulta 1947; 
asiakirjan mukaan Japanin poliittiset ja taloudelliset uudistukset eivät onnistuisi, mikäli 
koulu-uudistusohjelma, jolla japanilaiset valmennettaisiin demokraattisen yhteiskunnan 
sosiaalisiin ja poliittisin velvollisuuksiin, ei toteutuisi136. 

Mitä tulee WRAYN mainitsemaan CI&E:n henkilökunnan etnosentrisyyteen ja 
naiiviuteen, on pidettävä mielessä, että miehitysupseerit erosivat asemaltaan ratkaisevasti 
japanilaisiin ministeriöihin palkatuista länsimaisista neuvonantajista137 sekä 
lähetyssaarnaajista, opettajista ja yksityisyrittäjistä, jotka Meiji-uudistuksen jälkeen olivat 
tuoneet länsimaisia koulutuspoliittisia näkemyksiä Japaniin. Miehitysjoukot asevoimien 
edustajina toimeenpanivat Japanin antautumisasiakirjoja ja ylipäällikön saamia 
miehitysdirektiivejä koulujärjestelmän demokratisoimiseksi sekä riisumiseksi 
militarismin ja äärinationalismin vaikutuksista sodanaikaisten suunnitelmien mukaisesti. 
Sodan kuluessa amerikkalaisille oli piirtynyt kuva Japanin koulujärjestelmästä 
militarismin ja nationalismin kehtona, ja sen murtamiseksi ja japanilaisten 
uudelleenkasvattamiseksi koulutuksesta ja kasvatuksesta vastaava instituutio piti 
uudistaa. Usko koulutuksen ja uudelleenkoulutuksen mahdollisuuksiin kansakunnan 
oikaisemiseksi oli vahva. Keisarillinen koulutusreskripti oli nähty järjestelmän ytimeksi, 
joka oli pitänyt korvata uudella kansalaisten kasvatuksen lähtökohdalla ja koulutuksen 
määritelmällä. Maaliskuun 1947 koululait merkitsivät sekä vahvistusta että jatkumoa 
vuoden 1945 viimeisten kuukausien koulutusdirektiiveille, jotka olivat palvelleet 
ensiapuna koulujärjestelmän muuttamisessa. Keväällä 1947 koulujärjestelmän osalta 
                                                           
135 REISCHAUER 1970, 219, 231-232. 
136 Japan. Policy and Information Statement. Department of State, 15.2.1947, s. 19. The Occupation 
of Japan Part III 1-A-35. 
137 FÄLT 1994, 131-132. 
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japanilaisen yhteiskunnan demilitarisoiminen ja demokratisoiminen oli amerikkalaisten 
valmisteleman ja toukokuussa 1947 voimaantulleen Japanin perustuslain hengen 
mukainen. 

Amerikkalaisten tarkoituksena ei ollut sytyttää vapaata yhteiskunnallista 
koulutuspoliittista keskustelua Japanissa, vaan periaatteena oli sodanaikaisten 
suunnitelmien mukaisesti löytää yhteistyöhaluiset tahot ja käyttää niitä 
amerikkalaispäämäärien saavuttamiseen. Menettelytapa oli selvä; japanilaisvaikuttaja 
säilyi asemassaan niin kauan kun hän toimi amerikkalaisia tyydyttävällä tavalla. Muussa 
tapauksessa miehet saivat siirtyä uusien kokelaiden tieltä. Näin saivat väistyä Maeda, 
Tanaka ja Yamazaki sekä Japanilainen koulutuskomitea. Koulutuspoliittinen keskustelu 
käytiin koulutuslähetystön suositusraportin pohjalta amerikkalaisten valvoessa 
joukkotiedotusta, jolloin heillä ainakin periaatteessa oli mahdollisuus tukahduttaa 
kriittisyyttä ja herätellä reformisuosituksille myönteistä julkista ilmapiiriä. Myös CI&E:n 
koulutusosasto, jonka henkilökunta uudistui ja siirtyi siviilistatukselle kevään ja kesän 
1946 aikana, alkoi toimia ikään kuin koulutuslähetystön raportti olisi keskiössä. 
Hyväksyntä koulujärjestelmän uudistamiselle haettiin yleisesti ammatillisesti 
korkeatasoisen koulutuslähetystön suositusraportin kautta myös Yhdysvaltojen 
liittolaisten keskuudesta.  

CI&E:n koulutusosaston maaliskuisista viikkoraporteista oli huokunut levollisuus ja 
tyyni tyytyväisyys koululakien läpimenemisestä. Miehittäjien todellinen päähuoli ei ollut 
japanilaisten amerikkalaisajatuksia kohtaan osoittama penseys, hitaus tai 
uudistushaluttomuus koulutuslähetystön raportin julkaisemisen jälkeen, sillä 
koulutusosastolla oli käytössään kaikki keinot tavoitteidensa läpiviemiseksi. He saattoivat 
luottaa siihen, että ennemmin tai myöhemmin japanilaiset olisivat valmiita myöntymään 
uudistuksiin, ja aina löytyisi sopivia vaikuttajia, jotka olisivat valmiita antamaan 
hyväksyntänsä reformisuunnitelmille tai jopa esittämään ne omissa nimissään. 
Amerikkalaisajatuksille myötämielisesti suhtautuvien japanilaisten löytyminen oli 
arvioitu sodan aikana vaikeaksi, mutta tehtävä ei ollut osoittautunut ylivoimaiseksi. 
Koulu-uudistus oli lähtenyt liikkeelle direktiivien voimalla ja edistynyt 
koulutuslähetystön vierailun jälkeen uudistuksille myötämielisyyden merkeissä, koska 
amerikkalaisajatusten vastustaminen osoittautui taisteluksi tuulimyllyjä vastaan. 
Yhteistyö oli päälle liimattu käsite. 

Direktiiveillä oli lokakuussa 1945 määrätty sodanaikaisten suunnitelmien mukaisesti 
japanilaiset poistamaan koulujärjestelmästään militarismin ja äärinationalismin 
indoktrinoiminen ja sotilasharjoitukset, ja opetussuunnitelmat, oppikirjat, opettajien 
oppaat ja opetusmateriaalit päätyivät tutkittaviksi. Koulujärjestelmän palveluksesta 
määrättiin erotettavaksi kaikki militaristisia, äärinationalistisia tai miehityksen 
päämäärien vastaisia ajatuksia omaavat henkilöt, mitä varten kaikki työntekijät määrättiin 
seulottaviksi. Joulukuisilla direktiiveillä kiellettiin shintolaisten oppien levittäminen 
kouluissa sekä lakkautettiin moraaliopin, Japanin historian ja maantiedon opetus 
kouluissa. Japanin koulujärjestelmän demilitarisoimisen ensimmäinen vaihe oli 
perustunut direktiiveillä määrättyyn pakkoon, ja koska sodanaikaisten suunnitelmien 
mukaan yhteiskunnallisista uudistuksista tulisi pysyvämpiä amerikkalaisten pysytellessä 
taka-alalla, päädyttiin kutsumaan koulutuslähetystö keskeisten japanilaisten 
kasvatustieteen vaikuttajien vetämiseksi mukaan koulu-uudistusajatusten hyväksymiseen 
ja julkisuuden saamiseksi koulumaailman muuttamisen tarpeellisuudelle. 
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Koulujärjestelmän uudistamiseen tähtäävät muutokset olivat kohdistuneet aluksi pääosin 
koulutuksen sisältöihin, mutta sen organisaation uudelleenjärjestäminen tuli 
koulutuslähetystön nimissä annettujen suositusten myötä yhä keskeisemmäksi. 
Koulutuksen sisällölliset ja organisatoriset muutokset pyrkivät erottamattomasti 
japanilaisten uudelleenkasvattamiseen mutta lisäksi japanilaisten tuen saamiseen koulu-
uudistuspolitiikalle. Tämän takia koulu-uudistustoimien jakamista sisällöllisiin ja 
organisaatioon kohdistuneisiin seikkoihin ei ole tarkoituksenmukaista tai mielekästä. 

Koulutuslähetystön raportissa asetetuista tavoitteista valtaosa oli saanut lain muodon 
maaliskuun lopulla 1947. Suositusraportti sekä sen tavoitteet puolestaan juontuivat sodan 
aikaisista suunnitelmista, joita tehtiin Japanin koulujärjestelmän muuttamiseksi ja 
japanilaisten myötämielisyyden saavuttamiseksi. Oppivelvollisuuden kestoa oli 
pidennetty, ja koulujärjestelmän valikoivuutta, elitismiä ja sukupuolten erottelua oli 
lähdetty purkamaan yksiraiteisella yhteisopetukseen perustuvalla järjestelmällä. 
Opettajiksi kelpasivat vain pätevät ja sopivat henkilöt, ja koulutuksen tuli perustua 
yksilön arvon kunnioitukselle ja rauhanomaisen yhteiskunnan rakentamisen periaatteille. 
Kirjoitusjärjestelmän uudistamista ei ollut kirjattu koululakeihin, mutta romajin 
opetuksen oli määrä alkaa kouluissa huhtikuun 1. päivänä 1947. Opetusministeriön valtaa 
ei ollut hajautettu huolimatta sodan aikana esitetyistä vaatimuksista, koska 
keskusjohtoista järjestelmää tarvittiin uuden lainsäädännön toimeenpanossa. Varsinaisesti 
sota-aikaisen suunnittelun yhteydessä ei ollut noussut esille vaatimus oppivelvollisuuden 
pidentämisestä tai yksiraiteisesta yhteisopetukseen perustuvasta järjestelmästä, mutta 
hankkeet olivat muotoutuneet, kun oli etsitty keinoja toisaalta japanilaisten 
uudelleenkasvattamiseksi ja toisaalta uudistuspolitiikalle kannatuksen hankkimiseksi 
japanilaisten keskuudesta. Japanin kielen romanisointiajatus oli noussut esille sodan 
aikana, mutta sitä oli pidetty kiistanalaisena mutta ilmeisen kiinnostavana hankkeena, 
koska se oli mukana CI&E:n toimenpidesuunnitelmissa vahvasti vielä vuoden 1947 
koululakien valmistumisen jälkeenkin. Vaikka amerikkalaiset perustelivat koulu-
uudistusta kansalaisten tasa-arvoisuuden periaatteilla, ja jo ensimmäisessä 
koulutusdirektiivissä oli vaadittu koulujärjestelmän perustuvan kansalaisten tasa-arvon 
prinsiipeille, ei silti japanilaisen yhteiskunnan eräitä sosiaaliryhmiä tai kansallisia 
vähemmistöjä diskriminoiviin piirteisiin kiinnitetty huomiota. Eta-kysymys oli nostettu 
esille jo helmikuussa 1942138, mutta koulutusosasto vaikeni ongelmasta139. Myöskään 
                                                           
138 The Eta: A Persecuted Group in Japan. Coordinator of Information, Psychology Division, 
Divisional Memorandum No. 12, 5.2.1942. The Occupation of Japan Part I 3-A-16. 
139 Se, että eta-kysymystä ei käsitelty CI&E:n koulutusosastolla – tai ainakaan asia ei tule ilmi 
dokumenteissa – eikä varhaisempi koulu-uudistustutkimus ole lähtenyt liikkeelle sodan ajan 
tutkimus- ja suunnittelutyöstä heijastuu vaillinaisena kritiikkinä niin sanottua koulutuksen tasa-
arvoistamista kohtaan. Hall arvosteli jo vuonna 1948, että koulutuksen tasa-arvoistamisvaatimukset 
eivät olleet tuottaneet tulosta käytännön tasolla eta-ryhmän ja ainukansan osalta. Hall 1948, 65. 
Toisaalta on huomautettava, että asiakirjalähteiden mukaan Hallkaan ei ollut pyrkinyt 
määrätietoisesti toimimaan koulutusosastolla näiden vähemmistöryhmien koulutuksen 
järjestämisen puolesta. MacArthurin päämajassa palvellut John Griffin CHAPMAN on 
väitöskirjassaan todennut, että miehitys eliminoi diskriminaatiota sallimalla eta-lasten osallistua 
koulunkäyntiin kuten muidenkin japanilaislasten. CHAPMAN 1954, 100. Yukiko KOSHIRO on 
tuonut perusteellisesti ilmi, että amerikkalaisten toteuttamassa demokratisoimispolitiikassa erilaiset 
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koulunkäyntiä rajoittaneet sodasta aiheutuneet suuret sosiaaliset ongelmat, kuten 
sotaorpojen ja katulasten kohtalo140 sekä jo sodan aikana ennakoitu nuorisorikollisuuden 
nousu141, eivät painaneet koulutusosaston työskentelyssä. Vammaisten lasten 
koulunkäyntiolosuhteisiin alettiin kiinnittää huomiota vasta kun koululainsäädäntö oli 
uudistettu142. 

Koulu-uudistuksen toimeenpanoa ohjasi japanilaisten myötämieliseksi tekemisen 
politiikka, mikä perustui sodanaikaisiin suunnitelmiin, eikä japanilaisten kanssa haluttu 
joutua ristiriitoihin pikkuseikkoina nähtyjen asioiden takia – varsinkin kun 
amerikkalaisessa yhteiskunnassa oli vallalla vastaavia ihmisten fyysisiin piirteisiin tai 
sosiaaliseen asemaan liittyneitä kansalaisia erillään pitäneitä rakenteita. Koulu-
uudistustyötä tehneet amerikkalaiset vaikenivat japanilaisten vähemmistöjen kohtelusta ja 
lastensuojelupolitiikasta muilta osin kuin lapsityövoiman käytöstä, koska ne eivät 
miehittäjienkään näkökulmasta olleet mitään kynnyskysymyksiä koulujärjestelmän 
demokratisoimisessa ja japanilaisyhteiskunnan muuttamisessa vaarattomaksi. 

Kevään 1947 koululainsäädännön voimaantulo ei merkinnyt japanilaisten 
uudelleenkasvattamiseen tähdänneen koulu-uudistuksen valmistumista. Vaikka uusi 
lainsäädäntö oli laadittu ja saatettu voimaan, oli koulu-uudistuksen käytännön 
toimeenpanossa suuria vaikeuksia, jotka saattoivat nousta japanilaisten muuttamisen ja 
amerikkalaisten päämäärille myötämieliseksi tekemisen esteiksi. Richard Finn kirjoitti 
heinäkuussa 1949 ulkoministerille Washingtoniin lähetetyn muistion, jossa hän totesi 
koulujärjestelmän uudelleenorganisoimisen kohdanneen vaikeita ongelmia. 
Amerikkalaisten hanke desentralisoida opetusministeriön valtaa paikallistasoille sai 
Finnin mukaan aikaan samanlaista vastustusta kuin desentralisaatiovaatimukset muillakin 
hallinnon aloilla, kuten esimerkiksi rahatalouden ja poliisitoimen reformien yhteydessä. 
                                                                                                                                                
fyysisiin tai sosiokulttuurisiin erotteluihin perustuneet rotuluokittelut toimivat miehittäjien ja 
japanilaisten välisenä keskinäisenä tabuna. KOSHIRO 1999. 
140 DOWER on todennut, että helmikuussa 1948 tehtyjen tilastojen mukaan Japanissa oli 123 510 
orpoa tai koditonta lasta, ja kesti vuosia, ennen kuin kaikki nämä lapset saatiin koulujärjestelmän 
piiriin. DOWER 2000, 62-64. 
141 Civil Affairs Handbook Japan Section 16: Public Welfare. Army Service Forces Manual M354-
16. Headquarters, Army Service Forces, 29.7.1944, s. 90-92. The Occupation of Japan Part I 3-B-
22. Walter Crosby Eells, CI&E:n virkailija, kirjoitti vuonna 1951 opetusministeriön raportoineen 
maaliskuussa, että 2 400 000 japanilaislasta kävi koulua vain osa-aikaisesti. Elokuussa 1950 
kouluikäisistä lähes miljoona lasta ei käynyt koulua laisinkaan, ja vuosien 1945–1949 välisenä 
ajanjaksona nuorisorikollisuus oli kuusinkertaistunut. Compulsory Education and School 
Reorganization in Japan, Walter Crosby Eells. The School Executive for November 1951. 
Educational Reform in Japan Part II 1-B-19. 
142 Esim. Monthly Summation (Draft), August 1947, s. 1. Educational Reform in Japan Part II 1-K-
275; Education in the New Japan, Vol. I. GHQ, SCAP, CI&E, Education Division, Tokyo 1948, s. 
106-107, 209-210. Educational Reform in Japan Part I 2-B-4; Something About the Education of 
the Deaf in Japan. By Ooshima-Isao, September 1950. Educational Reform in Japan Part II 1-K-45. 
Walter Crosby Eellsin mukaan vuonna 1951 vain alle 17 000 vammaista lasta sai erityisopetusta, 
vaikka vammaisten lasten määräksi arvioitiin 800 000. Compulsory Education and School 
Reorganization in Japan, Walter Crosby Eells. The School Executive for November 1951. 
Educational Reform in Japan Part II 1-B-19. 
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Paikalliset viranomaiset olivat yksinkertaisesti kokemattomia hoitamaan heille siirtyneitä 
kouluhallintoon liittyviä velvollisuuksia. Opettajien rekrytointi ja koulutus olivat 
osoittautuneet ongelmallisiksi. Opettajiin kohdistuneet puhdistukset olivat johtaneet 
siihen, että 10 % opettajista oli luopunut tehtävästään, ja huonot palkat olivat vähentäneet 
alan houkuttelevuutta. Vaikeudet olivat johtaneet ennennäkemättömään poliittiseen 
aktivoitumiseen. Romajin opetuksen suosio – erityisesti oppilaiden vanhempien 
keskuudessa – oli vastatuulessa. Kaikista suurimmat vaikeudet Finnin mielestä kuitenkin 
liittyivät koulujärjestelmän rahoittamiseen. Opetusministeriön arvioiman 65 000 uuden 
luokkahuoneen vajetta ei voitu täyttää, ja monien arvioitsijoiden mielestä 9-vuotinen 
ilmainen koulutus oli liian kallis ylellisyys japanilaisten maksettavaksi. 
Koulujärjestelmän aiheuttamien talousvaikeuksien johdosta suuret määrät 
paikallisviranomaisia jätti143 tehtävänsä, muun muassa yli sata pormestaria tai 
kyläpäällikköä oli eronnut tehtävistään. Monien japanilaisten mielestä vanhan 
koulujärjestelmän viat olisi voitu korjata ilman 6-3-3-4 -järjestelmää, radikaalia reformia 
ja tarpeetonta amerikkalaistamista, mikä oli johtanut miehityksenvastaiseen mielialaan ja 
puheisiin kolonisaatiosta. Erityisesti koulujärjestelmän arvostelukeskustelua pitivät yllä 
konservatiivit ja kommunistit.144 

Myös koulu-uudistuksen painopiste muuttui kansainvälisen tilanteen muuttumisen 
myötä. Liittoutuneiden keskinäiset suhteet joutuivat uudelleenarvioinnin kohteeksi 
lähinnä Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton vastakkainasettelun kiristymisen eli niin 
kutsutun kylmän sodan puhkeamisen jälkeen. Yhdysvaltojen ulkoministeriössä ei luotettu 
Kiinaan Aasian johtavana valtiona sen sisäisen epäyhtenäisyyden ja ristiriitojen takia145, 
ja jo vuoden 1947 loppupuolella Yhdysvaltojen poliittisen johdon keskuudessa sai tukea 
ajatus Japanista sen Aasian politiikan tukipilarina Kiinan asemesta146. Kiinan 
kansantasavallan perustaminen lokakuussa 1949 sekä Korean sodan puhkeaminen 
kesäkuussa 1950 vahvistivat Japanin merkitystä amerikkalaisjohdon silmissä. 
Amerikkalaisille tuli tärkeäksi korostaa heidän ja japanilaisten hyviä ja keskinäiseen 
kunnioitukseen perustuvia suhteita, minkä takia japanilaisten karsastamien reformien 
nopeasta toteuttamisesta tai jopa niiden vaatimisesta oltiin valmiita tinkimään 
japanilaisvastustuksen edessä maan myötämielistymis- ja demokratisoitumisprosessin 
vahvistamisessa. Tällainen uudistushanke oli epäilemättä ollut kieliuudistusvaatimus. 
Kommunismin leviämisen vastustaminen ja sen kannatuksen valvominen nousi yhdeksi 
                                                           
143 Syyskuussa 1950 ilmestyneessä opetusministeriön raportissa kuvattiin äärimmäisiin ratkaisuihin 
päätyneet tapaukset Yamanashin, Okayaman ja Kagawan piirikunnista, joissa kolme pormestaria 
oli päätynyt itsemurhaan katsoessaan itsensä vastuullisiksi yhteisönsä koulurakennushankkeiden 
epäonnistumiseen. Bricks without Straw. The Ministry of Education, 15.9.1950, s. 3, 9. Educational 
Reform in Japan Part II 1-K-2. 
144 Problems in Japan’s Educational Reform. Memorandum by Richard B. Finn, 25.7.1949. 
Transmitting Memorandum on “Problems in Japan’s Educational Reform” to Secretary of State 
from W. J. Sebald. Office of the United States Political Adviser for Japan, 26.7.1949. CUSSDCF 
mfr. 22, r. 33-49. Ks. Myös Shortage of Qualified Educational Personnel. Draft, GHQ, SCAP, 
CI&E, 28.6.1949. Educational Reform in Japan Part II 2-A-10. 
145 Japan. Policy and Information Statement. Department of State, 15.2.1947. The Occupation of 
Japan Part III 1-A-35. 
146 YOSHIKAZU 1987, 59-60; IRIYE 1997, 96-97, 101. 
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miehityspolitiikan pääteemaksi. Koulujärjestelmään antikommunistinen tendenssi 
heijastui esimerkiksi Japanissa asuneiden korealaisten koulujen päätymisellä 
erityistarkkailuun ja kiellettyihin vasemmistolaisiin järjestöihin kytkettävissä olleiden 
korealaiskoulujen lakkauttamisella147, sekä kommunisteiksi tunnettujen opettajien ja 
oppilaitosten henkilökunnan puhdistuksilla. Yhdysvaltojen ulkopolitiikan 
kommunisminvastaisessa taistelussa sotilaallisten, poliittisten ja taloudellisten 
järjestelyiden ohella painotettiin entistä vahvemmin tiedonvälitys- ja koulutusohjelmia 
erityisesti Saksassa ja Japanissa148. NISHI on muistuttanut, että Korean sodan aikana 
vierailleen toisen koulutuslähetystön matkan tarkoitus oli vahvistaa amerikkalaisten 
antikommunistisia pyrintöjä Japanissa149. 

Kun amerikkalaisjoukot poistuivat Japanista miehityksen päätyttyä vuonna 1952, 
japanilaisilla oli vapaat kädet koulujärjestelmänsä suhteen. Miehityksen päättyminen ei 
kuitenkaan merkinnyt välitöntä paluuta esimerkiksi sodanaikaisiin tai sotaa edeltäneisiin 
koulutusta määritelleisiin säädöksiin. Heinäkuussa 1948 säädetty laki koululautakuntien 
perustamisesta150, jolla miehityshallinto oli halunnut siirtää valtaa opetusministeriöstä 
paikallistasoille vaaleilla valittaville koululautakunnille, kumottiin vuonna 1956, ja sen 
ajatusta muotoiltiin uudelleen siten, että vaalien asemesta lautakunnat valittiin 
piirikunnan kuvernöörin tai kaupunginjohtajan aloitteesta151. Amerikkalaisten 
vaatimuksesta historian, kansalaistaidon, moraaliopin ja maantiedon oppikurssit oli 
yhdistetty yhteiskuntaopin oppiaineeksi vuonna 1947 demokratisoimiskasvatuksen 
nimissä, mutta miehityksen loppua kohden japanilaisten kritiikki yhdistettyä oppiainetta 
vastaan kasvoi. Opetusministeriön aloitteesta yhdistelmää alettiin purkaa, ja vuonna 1958 
opetussuunnitelmaan liitettiin yhden viikkotunnin mittainen moraaliopetus.152 
Miehityksen päättymisen jälkeen myös päätösvalta koulujen oppikirjavalinnoista palautui 
opetusministeriölle153. Konservatiivit olivat nostaneet 6-3-3 -järjestelmän 
oikaisukampanjansa kohteeksi, mutta sen kumoamiseen ei päädytty. Koulutus 
demokratisoitiin amerikkalaisvaatimuksesta, mutta muutosta seurasi uuden Japanin 
moraalisten ja eettisten arvojen ja demokratiakäsityksen sisältöjen etsintä. 154 

Koulujärjestelmä oli nähty Japanissa Meiji-restauraatiosta lähtien erittäin tärkeäksi 
sekä kansallisen yhtenäisyyden luojana että tietoiseen muutokseen ja länsimaille 
kilpailukykyiseksi pyrkivän yhteiskunnan vaatimuksiin vastaajana. Tappio toisessa 
maailmansodassa Yhdysvalloille, josta malleja oli valikoiden etsitty muun muassa 
koulujärjestelmän kehittämiseen, ja amerikkalaisten toimesta miehitysajalla 
                                                           
147 Closure of Korean School. Memorandum to Secretary of State from W. J. Sebald. Office of the 
U. S. Political Adviser for Japan, Tokyo, 21.10.1949. CUSSDCF mfr. 22, d. 53-54. 
148 Support for an Expanded Information and Education Program. Statement by Secretary Acheson. 
The Department of State Bulletin. Vol. XXIII, No. 576, 17.7.1950. Educational Reform in Japan 
Part II 1-K-28. 
149 NISHI 1982, 261. 
150 The Board of Education Law. Law No. 170, 15.7.1948. Educational Reform in Japan Part II 1-
K-13. 
151 JAPAN’S MODERN 1980, 269-270: BEAUCHAMP 1991, 32; DOWER 1979, 352. 
152 BEAUCHAMP 1991, 32. 
153 JAPAN’S MODERN 1980, 279. 
154 DOWER 1979, 351-356. 
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toimeenpannut mittavat muutokset kasvattavaan instituutioon eivät olleet ensinkään 
omiaan vähentämään koulutuskeskustelun asemaa yhteiskunnallisen ja julkisen 
mielenkiinnon kohteena – pikemminkin päinvastoin. Vaikka Michael MOLASKY on 
muistuttanut, että miehityskausi on säilynyt kautta vuosikymmenten japanilaisia kahteen 
leiriin jakavan keskustelun koetinkivenä, suurimmalle osalle japanilaisista 
amerikkalaismiehitys oli kuitenkin enemmänkin vain yksi aikakausi heidän elämässä 
kuin poliittinen ilmiö155. Ajatus on varmasti oikeansuuntainen. Miehitysajan jälkeen 
syntyneille japanilaisille aikakausi on näyttäytynyt vain sitä kaukaisempana 
menneisyytenä, mitä enemmän miehitysjoukkojen poistumisen ja heidän syntymänsä 
välissä on ollut vuosia. Japani koki perinpohjaisen muutoksen, jota seurasi voimakas 
talouskasvu ja yleinen elintason nousu. Miehityksen tärkeyttä koulutukseen, 
kasvatukseen ja koulujärjestelmään kohdistuneiden näkemysten ja toimenpiteiden osalta 
ei kuitenkaan pidä väheksyä. Amerikkalaiset miehittäjät olivat saaneet koulujärjestelmään 
kohdistettavaksi muutoksiksi uudistusohjelman, joka oli valmisteltu jo sodan aikana. 
Japanilaisten muuttamiseen kansakuntana tähdänneen toiminnan toteuttaminen oli, 
suunnitelmien mukaisesti, pääosin perustunut myötämielisten japanilaisten kanssa 
tehtävälle niin sanotulle yhteistyölle, ja kun yhteistoimintaan halukkaita japanilaisia oli 
monenlaisin miehittäjien käytettävissä olleiden keinojen avulla löytynyt, oli 
uudistuspolitiikan toimeenpaneminen ollut helpompaa. Amerikkalaiset olisivat pystyneet 
toimeenpanemaan haluamansa uudistukset myös laajasta vastustuksesta huolimatta. Usko 
koulutukseen oli vahva tilanteessa, jossa oheiskasvattajia oli vähän ja julkinen 
tiedonvälitys ja viihdeteollisuus olivat myös miehittäjien valvonnassa. 

Eiji TAKAMAE on väittänyt, että miehityksen yritys muuttaa koko kansakunnan 
ajattelutapa kuuden ja puolen vuoden kuluessa oli mahdoton tehtävä.156 Ei olekaan 
mielekästä väittää, että japanilaisten ajattelu, asenteet, arvot ja uskomukset muuttuivat 
totaalisesti miehityksen aikana, mutta noiden vuosien kuluessa amerikkalaiset onnistuivat 
istuttamaan Japanin koulujärjestelmää sellaisia kulttuurisia piirteitä, joiden 
myötävaikutuksella japanilaisajattelu alkoi muuttua kohti amerikkalaisten myönteisenä ja 
hyväksyttävänä pitämää suuntaa. Akira IRIYE on korostanut, että vaikka amerikkalaisilla 
ei ollutkaan konsensusta siitä, mitä poliittisella reformilla tai liberalismilla tarkoitettiin, 
uskottiin, että Japani voitaisiin uudistaa demokratisoimisella. Käytännössä se merkitsi 
Japanin irrottamista pan-aasialaisesta filosofista, mikä puolestaan tarkoitti japanilaisen 
ajattelun amerikkalaistamista.157 Tämä kulttuuripiirteiden juurruttaminen pääsi hyvään 
käyntiin jo miehitysvuosien aikana, ja osittain jatkui omaehtoisesti sotilasoperaation 
päättymisen jälkeen. Amerikkalaisten ja japanilaisten toisen maailmansodan jälkeisen 
                                                           
155 MOLASKY 1999, 7. Joidenkin amerikkalaisten tyrmistykseksi miehityksestä poliittisena tai 
henkilökohtaiseen elämään vaikuttaneena ilmiönä ei ole jäänyt kaikille vahvoja muistijälkiä tai 
käsityksiä. John Emmerson, joka työskenteli miehityksen ensimmäisten kuukausien aikana 
poliittisen neuvonantajan toimistossa, valitteli muistelmissaan, että japanilaisnuoret eivät tiedä 
sodasta, miehityksestä tai kenraali MacArthurista mitään. Kun hän oli 1970-luvun puolivälissä 
matkustanut taksilla Tokiossa pyytäen päästä päämajana palvelleen Dai-Ichi Buildingin tykö, 
paljastui, että nuorehkolla taksinkuljettajalla ei ollut minkäänlaisia tietoja kenraali MacArthurista 
tai päämajasta. Emmerson 1978, 278-279. 
156 TAKAMAE 2002, 347. 
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kohtaamisen merkitystä myöhemmälle koulutuskeskustelulle ja koulu-uudistukselle ei 
voida sivuuttaa. Yhteentörmäyksineen se muokkasi ja vahvisti molempien osapuolten 
käsityksiä koulujärjestelmän ja siihen sisällytetyn oppivelvollisuuden keskeisyydestä 
yhteiskunnallisena prosessina. 

Koska koulu-uudistuksessa on kyse sosiaalistavaan instituutioon kohdistuvasta 
muutoksesta, ja tämä instituutio sukupolvi toisensa jälkeen koskettaa jokaista kansalaista 
ja perhettä henkilökohtaisella tasolla, koulutuksesta – tai kouluista – on jokaisella 
näkemyksiä. Sodanjälkeisten vuosikymmenten ajan sekä yhteiskunnan että kansalaisten 
odotukset koulutusta kohtaan ovat pysyneet suurina, ja koulu-uudistuspolitiikka on 
säilynyt kuumana keskustelunaiheena158 Japanissa159. 

                                                           
158 Toisaalta Japanin koulujärjestelmä ja koulutuspoliittinen keskustelu ovat saaneet osakseen 
Yhdysvalloissa huolensekaisia katseita, ja kansallisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi yhä 
vahvemmin globalisoituvassa maailmassa amerikkalaista koulujärjestelmää on alettu arvostella 
kriittisesti tehottomuudestaan ja pinnallisuudestaan. WRAY 1999. 
159 OKAMOTO 2001, 90-94; OHMORI 2000. 



 Koulu-uudistus toteutettiin sota-aikaisten suunnitelmien 
mukaan 

Yhdysvaltojen toisen maailmansodanaikainen mielenkiinto Japanin koulujärjestelmää 
kohtaan alkoi viimeistään keskinäisten sotatoimien puhkeamisen jälkeen, ja tällä 
väitöskirjalla on osoitettu, että koulujärjestelmään kohdistetun kiinnostuksen tuloksena 
syntyneet näkemykset koulujärjestelmästä ja koulu-uudistussuunnitelmat olivat 
keskeisessä osassa sodanjälkeisessä Japanin miehityksessä ja pyrkimyksessä japanilaisten 
kasvattamiseen demokraattisen, amerikkalaisille vaarattoman yhteiskunnan kansalaisiksi. 

Amerikkalaisviranomaisille muodostui sodan aikana selväpiirteiset näkemykset 
vihollismaansa koulujärjestelmästä vahvasti nationalistisena ja militaristisena 
indoktrinaatiokanavana sekä niistä piirteistä, joihin haluttiin kohdistaa muutoksia. 
Mielenkiinto vihollismaan koulujärjestelmää kohtaan oli lähtenyt liikkeelle vihollisen 
tuntemisen tarpeesta, jotta tämä olisi tavoitettavissa psykologisen sodankäynnin 
menetelmin ja kukistettavissa. Tiedoilla pyrittiin selvittämään millaisia japanilaiset olivat, 
ja millaiseksi koulut kasvattivat ja sosiaalistivat lapset ja nuoret. 

Kuva koulujärjestelmästä rakentui pala palalta sotavuosien aikana, ja 
amerikkalaisviranomaisten suunnitelmat alkoivat kohdistua tämän järjestelmän 
hyväksikäyttämiseen taisteluissa Japanin pääsaarista ja miehityshallinnon 
pystyttämisessä. Koulujärjestelmän painoarvo kasvoi amerikkalaisviranomaisten 
silmissä. Vielä keväällä 1942 koulutusta ei luokiteltu Japanin keskeisimpien 
yhteiskunnallisten instituutioiden joukkoon, mutta suunnittelutyön edistyessä vahvistui 
näkemys, että opetusministeriö valvoi mitä kansa opiskeli, luki, näki ja uskoi. 
Marraskuussa 1944 ulkoministeriössä lyötiin lukkoon suunnitelma toimenpiteistä, joita 
kohdistettaisiin koulujärjestelmään miehityksen käynnistyttyä. Painopisteitä oli kaksi: 
opetusministeriö ja koulut. Opetusministeriön toimivaltaa piti rajoittaa, ja sen 
avainkohdat täytyi laittaa sotilasvalvontaan. Koska kaikkiin kouluihin ja 
luokkahuoneisiin ei voinut laittaa aseistettuja sotilaita silmälläpitotehtäviin, täytyi 
koulutyötä valvoa työvälineiden ja opetussuunnitelmien sekä henkilökunnan tarkkailun 
avulla. Miehityksen käynnistyttyä koulutyö piti saada alkamaan nopeasti 
koulujärjestelmän piiriin lukeutuvien ihmisten ajankäytön valvonnan takia, ja 
henkilökuntana toimisivat ne, jotka olisivat valmiita työskentelemään miehittäjien kanssa. 
Opetussuunnitelmia valmistauduttiin muuttamaan poistamalla niistä militarismia ja 
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äärinationalismia vahvimmin indoktrinoineet oppiaineet eli liikuntakasvatus sekä Japanin 
historian ja moraaliopin opetus. Lisäksi liittoutuneiden päämäärien vastaisten 
oppikirjojen käyttö piti estää. Jo sodan aikana muotoutui selväpiirteinen toimintamalli: 
amerikkalaisten oli tarkoitus pitää itsensä mahdollisimman selvästi taka-alalla muutosten 
toimeenpanossa. Suunnitelma perustui ennakko-oletukselle, että vihollismaasta löytyisi 
amerikkalaisten päämääriin myötämielisesti suhtautuvia japanilaisia, jotka olisivat 
näkyvästi esillä koulujärjestelmän muuttamisessa. 

Näiden sodan kuluessa muovautuneiden käsitysten ja määrätietoisen valmistelutyön 
tuloksena syntyneiden suunnitelmien mukaan Japanin koulujärjestelmää lähdettiin 
muuttamaan sen kukistumisen jälkeen osana sodassa lyödyn vihollismaan 
demilitarisoimista ja sen yhteiskunnan demokratisoimista. Demokratisoimisohjelman 
perustana oli amerikkalaisten käsitys demokratian sisällöstä. Tässä tutkimuksessa on 
painotettu, että jo sodanaikaisen suunnittelun yhteydessä oli nostettu esille tulevia 
koulujärjestelmän uudistamisen vaikeuksia, joihin pyrittiin löytämään ratkaisuja sekä 
sodan kuluessa että Japanin antauduttua. Merkittävin tiedostetuista tulevista ongelmista 
oli uudistusohjelmalle myötämielisten japanilaisten löytämisen tai heidän 
amerikkalaissuunnitelmille myötämieliseksi taivuttelemisen vaikeus. Pyrkimys tämän 
ongelman ratkaisemiseen ohjasi koulu-uudistuspolitiikan muotoilua ja sodanaikaisten 
suunnitelmien toimeenpanoa miehityksen käynnistyttyä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
sodanaikaisten Japanin koulujärjestelmään kohdistuneiden näkemysten ja suunnitelmien 
tuntemus onkin avain sodanjälkeisen koulu-uudistuksen ja sen toimintamekanismien 
ymmärtämiseen. 

Vaikka Japanin kukistaminen oli sotilasoperaatio, ei sosiaalistavan instituution 
muuttamista aiottu toteuttaa pelkästään sotilaallisen pakon ehdoilla, vaan japanilaiset 
haluttiin houkutella myötämielisyyteen toteutettavia yhteiskunnallisia muutoksia kohtaan. 
Viimeisen sotakesän aikana koulujärjestelmän muuttamisen valmistelun painopiste siirtyi 
suunnitelmiin, joilla japanilaisten hyväksyntä koulu-uudistuspolitiikalle voitaisiin 
hankkia, sekä valmisteluihin, miten yhteistyöhaluisia japanilaisia löydettäisiin. 
Iskusanaksi tuli uudelleenkouluttamisen käsite, ja japanilaisten suosio amerikkalaisten 
ajamille yhteiskunnallisille uudistuksille uskottiin saatavan tarjoamalla uudistuksia sekä 
vähäosaisille että erityisen konservatiivisina pidetyille väestönosille. Naisten kannatus 
koulu-uudistuspolitiikalle suunniteltiin hankittavan tarjoamalla tytöille ja naisille 
tasavertaisia koulutusmahdollisuuksia. 

Tämän tutkimuksen mukaan suunnittelutyötä voidaan pitää professionaalisena; 
suunnitelmien muotoutumista eivät ohjanneet sodanaikaiset negatiiviset, tarkoitusperin 
luodut viholliskuvat, vaan valmisteluilla pyrittiin koston asemesta japanilaisten 
vaarattomaksi tekemiseen koulujärjestelmän muuttamisen kautta. Civil Information and 
Education Section -osaston henkilökunnassa oli alusta lähtien Japanin koulumaailmaa 
tuntevia henkilöitä ja kasvatustieteen asiantuntijoita. Koulujärjestelmään liittyvä 
asiantuntemus kasvoi henkilöstön lisääntymisen myötä ensimmäisten miehityskuukausien 
aikana. Koulutusosaston henkilökuntaa ei voida pitää asiantuntemattomana tehtäväänsä, 
kuten varhaisempi koulu-uudistustutkimus on pääsääntöisesti väittänyt. 

Ongelmallisinta koulujärjestelmän uudistamisen osalta oli siirtyminen miehityksen 
tiukan kontrollin vaiheesta valvonnan vaiheeseen ja samalla varmistaa, että reformeista 
tulisi pysyviä. Koska varhaisempi koulu-uudistustutkimus ei ole riittävän perusteellisesti 
tarkastellut sodan aikana muotonsa saaneita suunnitelmia, ei japanilaisten käsittelemisen 
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laskelmallisuus ole saanut riittävää huomiota. Jotta amerikkalaisten ajamista ja 
koulutusdirektiiveillä määrätyistä uudistuksista ei olisi tullut vain väliaikaisia ja 
ainoastaan miehitysajan kestäviä, täytyi koulujärjestelmän uudistamisen olla 
amerikkalaisten ja japanilaisten yhteistyötä, tai ainakin sen tuli näyttää yhteistyöltä, jotta 
reformit voisivat tulla helpommin yleisesti hyväksytyiksi. Sotilasoperaationa 
koulujärjestelmän uudistus oli todettu jo sodan aikana vaikeaksi toteuttaa, joten koulu-
uudistuksessakin haluttiin päämäärätietoisesti siirtyä siviilipainotukseen. Käytännössä 
tämä tapahtui muun muassa siten, että vuoden 1946 alusta alkaen CI&E:n henkilökunta 
alkoi siirtyä sotilasasemastaan siviilistatukselle ja siviilivaatteisiin. Kurssin muutos 
perustui sodan aikana tehtyyn suunnitelmaan, että Japanin aseistariisuntaa seuraa 
valvonnan vaihe, jossa rajoituksia löysennetään ja vastuuta reformien toteuttamisesta 
siirrettään vähitellen japanilaisille. 

Erinomainen veto direktiivijohtoisesta uudistusmääräyspolitiikasta luopumiseen, 
koulu-uudistusajatusten markkinoimiseen ja yleisen, mutta kontrolloidun julkisen 
koulutuspoliittisen keskustelun avaamiseen oli amerikkalaisista kasvatustieteen 
arvostetuista ammattilaisista kootun lähetystön kutsuminen Japaniin. Koulutuslähetystöä 
ei tarvittu Japaniin paikkaamaan CI&E:n henkilökunnan kasvatustieteellistä tietämystä, 
kuten useat koulu-uudistuksen tutkijat ovat kirjoittaneet, vaan sen tehtävänä oli vastata 
sodan aikana muotonsa saaneeseen haasteeseen myötämielisten japanilaisten ja 
yhteistoimintahalukkuuden esille nostamisesta. Koulutuslähetystö luovutti odotetun 
suositusraporttinsa vierailunsa päätteeksi maaliskuun lopussa 1946. Tämä tutkimus on 
osittanut, että raportti toimi tehokkaana ja moniin tahoihin vaikuttaneena työvälineenä. 
Raportista tuli pelinavaaja, jossa amerikkalaisten Japanin koulujärjestelmään ja 
japanilaisten uudelleenkasvattamiseen liittyneille tähän asti toteutumatta olleille 
tavoitteille annettiin sananmuoto ja ilmiasu sekä kasvatustieteelliset perustelut jo 
toteutetuille uudistuksille ikään kuin ammatillisesti arvostettujen siviiliasiantuntijoiden 
lausumana eikä vieraan sotilasvallan edustajien sanelemana. Suositusraportti käynnisti 
julkisen, mutta tarkkaan valvotun yhteiskunnallisen koulutuskeskustelun Japanissa. 
Suosituksia käytettiin keinona perustella uudistuspolitiikkaa ja -vaatimuksia 
Yhdysvaltojen liittolaisille samalla tavalla kuin japanilaisille. Muiden liittoutuneiden 
osuus uudistuspolitiikan muotoilussa jäi vaatimattomaksi, vaikka kiinnostusta 
osallistumiseen olisi löytynyt. Raportti toimi myös CI&E:n henkilökunnan keskuudessa 
rivien suoristajana, jolla määriteltiin ja ilmaistiin yhteiset tavoitteet. Sen pohjalta 
päädyttiin työskentelemään esimerkiksi tyttöjen ja poikien yhteisopetuksen ja 
kieliuudistuksen toimeenpanon puolesta, vaikka kaikki eivät olleetkaan 
henkilökohtaisesti motivoituneita hankkeisiin. Raportin kokoamiseen kuitenkin liittyi 
piirteitä, joiden perusteella suositusraporttia ei voida pitää koulutuslähetystön Japanissa 
tekemän itsenäisen työn tuloksena. Kirjoitelman syntyyn liittyvistä epämääräisistä 
seikoista, kuten esimerkiksi sen kirjoittajien anonyymiudesta tai siitä, että 
koulutuslähetystön jäsenet eivät voineet lukea valmista raporttia ennen sen 
allekirjoittamista, japanilaisilla ei voinut olla minkäänlaisia käsityksiä. Myöskään 
koulutuslähetystön vierailun jälkeen CI&E:n palvelukseen tulleille ei välttämättä 
valotettu raportin todellista tarkoitusta. Koulutuslähetystön jäseniä ei valmennettu 
tasapuolisesti tehtäväänsä ennen Japanin matkaa, ryhmän puheenjohtaja oli turhautunut 
tehtävään Tokiossa, ja lähetystön työskentelyä varjosti eripuraisuus. 
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Koulutusosaston suhde opetusministeriön virkamiehiin ei ollut ongelmaton, mutta 
japanilaisten mahdollisuudet vastustaa amerikkalaisvaatimuksia olivat olemattomat, 
minkä molemmat osapuolet ymmärsivät hyvin. Pakkopolitiikkaa, jota loppuvuoden 1945 
direktiivit olivat edustaneet, amerikkalaiset pyrkivät välttämään sota-aikaisten 
suunnitelmien mukaisesti, ja toiminnan piti näyttää yhteistyöltä. CI&E:n upseerit 
kirjoittivat direktiivejä valmiiksi pöytälaatikkoon, ja ne otettiin sieltä esille kun 
osoittautui, että niin sanotulla yhteistyöllä ei päädytty amerikkalaisten haluamiin 
muutoksiin. Koska varhaisempi koulu-uudistustutkimus ei ole perustunut 
koulujärjestelmän uudistamisen tarkasteluun sota-aikaisen suunnittelutyön valossa, on 
amerikkalaisten tietoinen ja harkittu pyrkimys saada toiminta näyttämään yhteistyöltä 
jäänyt vaillinaisesti ymmärretyksi. Koululakien sananmuotoja hiottaessa koulutusosaston 
henkilökunnan kärsivällisyys oli koetuksella, mutta toimintatavaksi oli valittu se, että 
opetusministeriön virkailijat kirjoittivat lait, eivät amerikkalaiset. Vaikka koulutusosaston 
henkilökunnan kritiikki kohdistui opetusministeriön virkamiehiin ja heidän 
toimintatapoihinsa, saivat opetusministerit ja varaopetusministerit kantaa yhteistoiminnan 
epäonnistumisen poliittisen vastuun tekemällä tilaa seuraajilleen. Sodanaikaisten 
näkemysten mukaisesti ammattitaitoinen japanilaisvirkamiehistö pyrittiin pitämään 
tehtävissään niin pitkälle kuin oli mahdollista. Miehistön vaihtuvuus CI&E:n 
koulutusosastolla oli suurta, ja osa vastuuhenkilöiden vaihdoksista selittyy, huolimatta 
amerikkalaisten ulkonaisesta yksimielisyydestä, erilaisilla käsityksillä uudistuspolitiikan 
toimeenpanon menettelytapakysymyksistä. 

Vuoden 1946 viimeisten kuukausien aikana koulutusosasto ja opetusministeriö 
kirjoittivat luonnoksia tulevista koululaeista, vaikka Japanilainen 
koulutusuudistuskomitea antoi lakien laadintaa koskevan suosituksensa vasta joulukuun 
lopussa. Ulkopuolisille toiminnasta saattoi syntyä käsitys, että koululakeja alettiin 
valmistella vasta kun koulutusuudistuskomitea oli ottanut virallisen myönteisen kannan 
keisarillisen koulutusreskriptin kumoamiseen. Lisäksi tällä tutkimuksella on osoitettu, 
että koulujärjestelmän uudistamisen painoarvo oli muuttunut sodan aikana, mutta se 
vahvistui myös miehityksen kuluessa. Koulu-uudistuksen onnistuminen nähtiin koko 
keisarikuntaa perusteellisesti muovanneen miehitysoperaation tavoitteiden toteutumisen 
kannalta siinä määrin tärkeäksi, että miehityksen poliittisten ja taloudellisten uudistusten 
pelättiin kariutuvan, jos koulu-uudistus epäonnistuisi. 

Maaliskuussa 1947 hyväksytyt lait eivät merkinneet kaikkien sodanaikaisten 
suunnitelmien toteutumista. Amerikkalaiset olivat valmiita lykkäämään eräitä eniten 
vastustettuja uudistuksia, koska japanilaisten myötämielisyyttä reformipolitiikkaa 
kohtaan pidettiin tärkeämpänä kuin tiettyjen hankkeiden kiirehdittyä läpiviemistä. 
Japanin kielen romanisointia ei katsottu kypsäksi toteuttaa vielä, koska amerikkalaisten ja 
japanilaisten toimivia suhteita ei haluttu vaarantaa vaatimuksella, jonka uskottiin 
toteutuvan amerikkalaistoiveiden mukaisesti ajan kanssa. Myöskään opetusministeriön 
vallan hajauttamista ei runnottu läpi, koska sen organisaatiota haluttiin käyttää hyväksi 
uusien koululakien toimeenpanossa. 

Japanin koulujärjestelmän hyväksikäyttö ja siihen kohdistuneet muutostoimet oli 
suunniteltu Japanin kukistamisen avustajaksi. Koulujärjestelmän rooli muuttui teknisesti 
Japanin antauduttua, mutta amerikkalaiset pitivät muutosvaatimuksistaan kiinni samoin 
kuin muissakin kukistetuissa akselivaltioissa. Miehitys kokonaisuutena oli perusteellisesti 
japanilaista yhteiskuntaa muovannut aikakausi. Usko koulutuksen ja erityisesti 
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oppivelvollisuuskoulun kasvatusmahdollisuuksiin oli vahva. Vaikka vuoden 1947 
koululakien läpivieminen onnistui maailmansodan voittajamahdilta, eivät japanilaiset 
altavastaajinakaan olleet valmiita hyväksymään heidän perinteisten koulutuskäsitystensä 
vastaisia uudistuksia varauksetta. Meiji-restauraatiosta lähtien koulutusta on pidetty 
yhtenä yhteiskunnan keskeisimmistä instituutioista, ja miehityskauden jälkeen 
koulujärjestelmän muutostarpeet ovat olleet Japanissa jatkuvasti kuuman keskustelun 
kohteena. 



 Summary: American views, plans and actions concerning 
educational reform in Japan, 1942–1947 

 

Wartime American interest in the Japanese educational system began as early as at the 
outbreak of hostilities in December 1941. This study indicates that American wartime 
views of Japanese education and plans for educational reform played a very significant 
part in the reform of the educational system in post-war occupied Japan. 

During the Second World War, well-defined views of Japanese education as strongly 
militaristic and an ultra nationalist tool of indoctrination took form in the U.S. State 
Department, as well as clear ideas as to the features that were to be reformed. The 
wartime plans which took shape were the cornerstone for the educational reforms in 
support of the demilitarisation and democratisation process of the defeated nation. Also 
this study has proved that the Americans were aware of the problems involved in 
reforming a foreign educational system and of Japanese reluctance to accept 
modifications for the socialising institution. The most crucial problem of all was the 
question of how to find Japanese who would be responsive to the reform policy or how to 
persuade the Japanese to be responsive. Solving the problem of Japanese reluctance to the 
American educational reform policy was a main theme in the implementation of wartime 
plans. In understanding the post-war educational reform in Japan and the implementation 
of the educational policy, it is necessary to view the picture in the light of wartime 
planning. 

After the Pearl Harbor attack, the United States was dragged to the world war against 
the Axis powers. The focus of policy shifted from participation in the process of planning 
the post-war world to the means of achieving the victory over the Japanese. Interest in the 
Japanese educational system was first awakened in the context of psychological warfare, 
for the purposes of clarifying what kind of enemy the Japanese were and how to break 
their morale. All information concerning the enemy that might help in gaining victory 
was gathered, and the first intelligence reports interpreting education in Japan and in its 
colonies came out as soon as in the spring of 1942. The educational system was seen as a 
formidably efficient matrix of emperor centred unanimous nationalistic and militaristic 
indoctrination. 
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The first drafts of the instrument of surrender for Japan were written in the spring of 
1942 in the United States. In those first drafts the educational system of Japan was not 
among the most important social institutions. The importance of the school system was 
acknowledged when drafting of the documents progressed. As more information was 
gathered by intelligence organisations such as Coordinator of Information, Office of 
Strategic Services and the Office of War Information, greater importance was accorded to 
the Japanese Ministry of Education. The Ministry of Education controlled the whole 
educational system and directed the vast information and propaganda machinery. The 
Americans were under the impression that the Ministry determined what the Japanese 
studied, read, saw and believed. 

After the spring of 1944, the American views of the Japanese educational system 
began to crystallize in the State Department initial outlooks were converted into plans for 
action concerning the educational system and schools for the battle of Japan. In the 
summer and autumn of 1944, the group working for Japanese educational reform 
enlarged. At the same time, planning progressed for the removal of the system’s 
militaristic features and the purging of education personnel, both of which could prevent 
the emergence of cooperative American-Japanese relations. The planning process was 
professional. The intentionally negative wartime image of the enemy was de-emphasized, 
and instead of preparing for retribution, the planners set about making the Japanese 
innocuous through a reformed educational system. 

In November 1944 the State Department finalised the strategy for the Japanese 
educational system under occupation. There were two focuses: the Ministry of Education 
and schools. The authority of the Ministry had to be restricted and its key functions 
should be under military supervision. Because the military supervision could not be 
extended to schools and classrooms in practise, control was to be implemented through 
textbooks, teaching materials, curriculum and personnel. Officials of the educational 
system would be those who were ready to collaborate with the occupation forces. The 
teaching of the subjects that were considered most militaristic and ultra nationalistic, such 
as Japanese history, moral education and military training should be discontinued, and the 
textbooks which were not in concordance with the Allied principles should be withdrawn. 
The operation model was clear: the Americans kept themselves in the background while 
the co-operative Japanese were on the stage of reform policy. 

The occupation of Japan was planned to proceed in three separate phases. This was 
accepted as occupation policy by the State-War-Navy Coordinating Committee in the 
summer 1945. The first phase, to begin as soon as the capitulation terms were imposed 
would be followed by a period of close surveillance when the restrictions would 
progressively be relaxed as Japan demonstrates its willingness and ability to live in peace 
with other nations. The ultimate aim of the United States was to produce a Japan, which 
was a responsible member of the family of peaceful nations. The present study indicates 
that the reform of the educational institutions was not intended to be executed by means 
of military operation. Rather, the Japanese were to be persuaded to cooperate with 
American educational aims. During the summer of 1945 the plans outlined the means for 
finding co-operative officials and gaining sympathy of the Japanese for the planned social 
reforms. The watchword was re-education, and to win the support of the most 
conservative elements of society, which were the older generation and women, the idea of 
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equal educational opportunities for women was invented. The task of re-educations as 
well as finding friends for American aims was not considered easy. 

Japan capitulated unconditionally in August 1945, and the plans made for combat 
situation were revised for the new circumstances of occupation. The Japanese used the 
time between the surrender and formation of the occupation machinery for adjusting the 
imperial education system in accordance with the Potsdam Declaration. The Civil 
Information and Education Section (CI&E) was established as a special staff section for 
General Headquarters. Although the activities of CI&E emphasised civil information, it is 
evident that from the very beginning there were officers who were aware of the Japanese 
educational system and pedagogical comprehension. The expertise on education 
increased during the first months of occupation. The staff of CI&E and its Education 
Division did consist of education experts, a fact which previous studies of educational 
reform have denied. 

Japanese schools were opened on the day when the first occupation troops landed. In 
September the Ministry of Education ordered that teaching materials and textbooks be 
censored to remove passages reinforcing the fighting spirit and national defence, and 
military education was discontinued. The Americans were not contented. They claimed 
that the Japanese still adhered to a national policy that was not in accordance with the 
American aim of re-education. 

The basic educational policy of the occupation was communicated to the Japanese 
Government in the directives given during the last months of the year 1945. The 
directives tended to more effective elimination of ultra nationalism and militarism from 
the educational system and the introduction of new educational practises aimed at the 
development of a new citizenry. All teachers and educational personnel as well as the 
textbooks and curriculum were to be investigated and screened, dissemination of Shinto 
doctrines and teaching of the most critical subjects were discontinued. All these demands 
had been discussed during the wartime planning process. This study provides proof that 
the directives were initially shelved by the officers of CI&E. They were only issued when 
it was evident that so-called co-operation did not contrive to achieve American aims. 

The most crucial point in educational reform was the switchover from the strict 
demilitarisation phase to the surveillance period and to ensuring that the reforms would 
be permanent. Because in previous studies on educational reform wartime views and 
plans have not been a special focus, the calculated treatment of the Japanese has not 
received adequate attention. The critical point for the military machine was to ensure that 
the reforms would last longer than the occupation and the Japanese would be open to re-
education. Reform policy should be bilateral co-operation or at least the policy should 
look like co-operation in the eyes of the Japanese in order to get general approval for the 
educational reforms. Reform of socialising institutions was considered difficult as a 
military operation, which favoured the change over a more civilian emphasis. In practise 
this transpired in the change from the military rank to civilian status and civilian clothing 
by most of the officers of CI&E in the beginning of the year 1946. 

The invitation of the United States Education Mission to Japan, which consisted of 
distinguished American educators, was a turning point and can be considered an excellent 
initiative and a catalyst of controlled public discussion on educational policy. It is evident 
that the Mission was not needed to improve the expertise of the occupation officials as 
many of the scholars of educational reform have claimed. The Mission delivered the 
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report of recommendations concerning the educational reform at the end of its visit, and 
this anticipated and warmly welcomed report became the initial move and actual core for 
the new wave of educational reform policy. The wording, phenotype and pedagogical 
rationale was now suggested by the educational experts of high repute and not dictated by 
the representatives of a foreign military. The report also smoothed the lines in CI&E, 
which started to work for the general aims proclaimed in the report despite of its 
personnel’s personal motivations. For example the language reform and coeducation were 
official policy of CI&E after the report was published. The features of the report indicate 
that it cannot be considered an independent work of the group of American educators. It 
is noted in this study that the indefinite features, for example the anonymity of the 
writer(s), was not known by the Japanese or even by those who came to work for CI&E 
after the Mission’s visit. All the members of Mission were not informed of the contents of 
the report in Tokyo, and after the trip some members testified that differences of opinion 
concerning the reforms were significant. 

The Japanese read in the report the consolidations of the directives that had already 
been issued. It also explicated that the Americans wanted to decentralise the power of the 
Ministry of Education, reform the Japanese writing system using the Latin alphabet, 
expand compulsory education for a nine-year coeducational school period and establish a 
6-3-3-4 educational ladder. The Imperial Rescript on Education had to be invalidated and 
replaced by a new educational legislation. The concept of the recommendations had been 
on view during the war years in different forms, although the language reform had not 
been demanded by the State Department policy planners. The idea of coeducation and the 
equal educational ladder had been expressed only in more general terms. 

The Japanese Education Committee, which was formed to work with the Mission, did 
not back up all the recommendations of the Mission in its own report to the Ministry of 
Education. The Japanese report, and its concealing from the occupation officials, 
contrived a breach in American Japanese relationship and caused the Japanese Education 
Committee to be replaced by the new Japanese Education Reform Committee. Apart from 
the CI&E, the Ministry of Education and the Japanese Education Reform Committee, a 
steering committee was established, which proved to be an efficient method of policy 
implementation and persuasion of the Japanese. The relationship between the Education 
Division officials and the staff of the Ministry of Education was problematic and the 
prospects of the Japanese to object or disagree to American demands were non-existent, 
which both sides understood properly. Force politics, which the directives had 
represented, was avoided according to the wartime plans, and operation had to have an 
appearance of co-operation. The conscious and considered intention of so-called co-
operation is evident when examined in the light of wartime plans. 

The process of producing the wording of the new educational legislation was a 
tribulation for the staff of the Education Division, but the course of action had been 
chosen in wartime and the laws had to be written by Ministry of Education officials, not 
by the Americans. Some of the problems were a consequence of different cultural 
procedures for action, but the main theme was a question of power: the Americans 
dominated and the Japanese submitted. If the so-called co-operation did not advance, the 
Minister or Vice-Minister of Education was changed. The personnel of CI&E were not 
unanimous and the turnover of officials was high, for example, because of the different 
opinions concerning the methods of reform policy. 
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The drafts of the new school laws were written during the last months of the year 1946 
although the Japanese Education Reform Committee presented its recommendations at 
the end of December. External evaluators could not be aware of the fact that the new 
legislation was written before the Japanese committee had supported the repeal of the 
Imperial Rescript on Education. 

When the Japanese confirmation of the need for reform was obtained and the Japanese 
Government was pressured into the decision for supplementing financing of the 
educational reform, the new educational legislation was promulgated in the Diet at the 
end of March 1947. The new laws came into effect on 1st of April, 1947 when the new 
school year began. The American wartime aim of breaking the backbone of Japanese 
militaristic and ultra nationalistic education was reached. Education was no longer 
defined by the rescript given in the name of emperor but by the laws that emphasized the 
rights of the individual. The main instrument in the process of writing the laws and 
evoking Japanese response was the report of the United States Education Mission to 
Japan. Also this study has proved that the weight of educational reform changed in the 
American occupation policy. According to the State Department view, without success in 
the educational reform, political and economic reform in Japan could not be achieved. 

The wartime plans were written in the United States and post-war reform was carried 
out by the Americans. The occupation of Japan was in spite of all a combined Allied 
operation, and the Far Eastern Commission and the Allied Council for Japan discussed 
the educational policy. It is indicated that the report of the United States Education 
Mission was used as a justification for the American reform policy in these Allied 
forums. Influence of the Allied organizations in defining the educational policy was 
minor. The directive of the Far Eastern Commission for the Supreme Commander for the 
Allied Powers reached Tokyo in April when the new laws were already in effect. The Far 
Eastern Commission did not demand the expansion of the compulsory school for a nine-
year coeducational system, and its notion of the decentralization of the Ministry of 
Education was more moderate. The Commission did not support the romanization of the 
Japanese language. 

All wartime plans were not realized in the new legislation. During the war years, the 
Ministry of Education was the target of reform policy, but its value for the 
implementation of reforms was admitted and occupiers made use of its channels on 
command and control. Decentralisation was not hastened. The script reform was not 
hurried either, because the American Japanese relations were not to be jeopardised by a 
demand that was supposed to come to fruition in the course of time. 
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