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Johdanto 

Tarkastelen työssäni taistolaisia koulu- ja korkeakouluopetukseen suunnattuja 

vaatimuksia, erityisesti opetuksen sisältöön liittyen vuosina 1968–1975. Esimerkiksi 

olen perehtynyt Suomen Kommunistisen Puolueen (SKP) opposition 

äänenkannattajalehden, Tiedonantajan, uutisointiin. Kyseisestä lehdestä olen etsinyt 

uutisartikkeleita muun muassa 1970-luvulla kohua herättäneestä Pirkkalan 

peruskoulukokeilusta. Tiedonantajan lisäksi olen tutkinut eri nuortaistolaisten tahojen, 

kuten Sosialistisen Opiskelijaliiton (SOL) julkaisuja korkeakouluopetuksesta Suomessa. 

Aiheeni muotoutui siitä tosiseikasta, että nuorten opetuksella on tärkeä asema 

yhteiskunnassa. Nuoriso on usein nähty kansakunnan tulevaisuutena Platonin Valtiosta 

alkaen, mistä johtuen heidän opetuksensa laatua on pidetty tärkeänä. Länsimaiden 

kulttuuria on hallinnut humanistinen kasvatusihanne. Tähän kasvatusihanteeseen on 

yleisesti liitetty kolme keskeistä ihannetta: rationaalisuuden, autonomian ja kriittisen 

avoimuuden ihanteet.
1
 1900-luvun aikana Euroopassa nähtiin silti monta esimerkkiä 

valtiosta, jossa opetukseen liittyi olennaisesti ja peittelemättä kansan nuorimpien 

indoktrinaatio vallitsevaan poliittisen ideologiaan. Sanalla indoktrinaatio on vahva, 

usein kielteinen merkitys. Mikä oikeastaan lasketaan indoktrinaatioksi ja voiko opetus 

koskaan olla täysin siitä vapaa ovat myös merkittäviä käsitteeseen liittyviä kysymyksiä. 

Taistolaisuus ja nuorten vasemmistoradikalismi olivat leimallinen piirre 1960-luvun 

lopun ja 1970-luvun alun Suomessa. Noille vuosikymmenille oli ominaista myös 

suomettumisena tunnettu ilmiö, voimakkaamman valtion vaikutusvalta pienempään 

naapurimaahan. Kuinka jyrkän marxismi-leninismin omaksunut ja Neuvostoliiton 

toimia myötäilevä taistolaisuus otti kantaa silloisten oppi- ja korkeakoulujen opetukseen 

suomettumisen aikana, on mielestäni hyvä kysymys. Kun Neuvostoliittoa myötäilevä 

ilmapiiri oli tuona aikana voimissaan, mihin asioihin taistolaiset halusivat kiinnittää 

opetuksessa huomiota? Millaisia vaatimuksia he opetukselle esittivät? Ulkopuolisille 

taistolaiset vaatimukset opetuksen sisällöstä, kuten vaikkapa oppikirjoista, vaikuttivat 

helposti ideologian ujuttautumiselta opetukseen, ja samalla suomettumisen etenemiseltä. 

  

                                                           
1
 Puolimatka 2001, 35. 
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Tutkimustilanne 

Politiikan ja ideologioiden roolia sekä kirjallisuudessa että opetuksessa on tutkittu 

Suomessa paljon. 1960- ja 1970-luvuille ominainen vasemmistoradikaalinen liikehdintä 

on sekin ollut tutkimuksen kohteena. Muutamia esimerkkejä tästä ovat ANNA 

KONTULAN Historiallisessa aikakauskirjassa julkaistu artikkeli Taistolaisuus 

puberteettikapinasta takinkääntöön (2004) sekä HEIKKI MÄKI-KULMALAN 

Tampereen yliopistossa tehty tutkielma Kankeat karnevaalit – opiskelijaliike 

Tampereen Yliopistossa (1988). Niin Kontulan kuin Mäki-Kulmalan tekstejä on useaan 

otteeseen hyödynnetty taistolaisuutta käsittelevässä tutkimuksessa. 

Erityisesti 1970-luku voidaan nähdä varsin kiusallisena ajanjaksona Suomen historiassa: 

negatiivisimmin ajateltuna ajanjakso kuvasti, kuinka koko kansakunta oli ”rähmällään” 

TIMO VIHAVAISTA mukaillen. Vihavaisen kirja Kansakunta rähmällään – 

Suomettumisen lyhyt historia (1991) on yksi tunnetuimpia suomettumista koskevia 

teoksia. Vihavainen käy lävitse suomettumisen vaiheita ja sen piirteitä, maalaten varsin 

synkän kuvan silloisesta keskustelun ilmapiiristä. Kriittinen selvitys tuosta ilmapiiristä, 

sen synty ja loppu ovat Suomettumisen lyhyen historian punainen lanka, eikä 

Vihavainen juurikaan näe myönteisiä piirteitä tuon ajan Suomen ilmapiirissä. Teos on 

ollut tutkielmani kannalta sikäli merkittävä, että Vihavainen on käsitellyt siinä 

Sosialistisen Opiskelijaliiton julkaisemaa Mustaa kirjaa. Vihavaisen tarjoama tieto 

Mustasta kirjasta ei ole kovinkaan kattavaa, mutta kuitenkin huomattavaa. 

Koulu oli 1960- ja 1970-lukujen taitteessa merkittävän poliittisen huomion kohteena. 

Vuonna 1959 alkuun lähtenyt peruskoulukeskustelu jakoi oikeistoa ja vasemmistoa, 

edellisten vastustaessa ja jälkimmäisten puoltaessa peruskoulusuunnitelmia. Asian 

edetessä hallituksen esitykselle 1967 kaikki puolueet olivat periaatteessa peruskoulun 

kannalla, mutta erimielisyyttä esiintyi muun muassa eri oppiaineiden opetuksesta. 

Vuosien 1972–1977 välillä kunnat alkoivat siirtyä peruskoulujärjestelmään.
2
 

Koulujärjestelmän yhtenäistymisen lomassa 1970-luvun puolivälissä niin kutsuttu 

Pirkkalan moniste keräsi hetkellisesti kohua ja mediahuomiota ympärilleen. JARI 

LESKISEN Kohti Sosialismia! Pirkkalan peruskoulun marxilainen kokeilu 1973–1975 

(2016) tarjoaa nimensä mukaisesti kenties kattavimman selonteon Pirkkalan 

peruskoulussa tapahtuneesta kokeilusta. Kyseessä oli kouluhallituksen rahoittama 

                                                           
2
 Kivinen 1988, 203–211. 
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kokeilu, jossa muun muassa 5. luokkalaisille oli annettu marxilais-leninististä historian 

opetusta. Siinä käytetyn 95-sivuisen opetusmonisteen tultua julki kokeilusta syntyi 

kansallinen skandaali.
3
 Syntyneen kohun ja itse kokeilun analysoimisen lisäksi 

Leskinen tuo ilmi, kuinka eräät tahot (SDP:n äärilaita, taistolaiset) tuon ajan Suomessa 

pyrkivät ja toivoivat koko maan opetuksen kokonaisvaltaista uudistamista marxilaisella 

opetuksella. Teoksessaan Leskinen keskittyy myös tapauksen julkitulon aikaan saamiin 

seurauksiin tuon ajan Suomessa.  

Monet taistolaiset ovat vuosikymmeniä myöhemmin kirjoittaneet niin itse liikkeestä 

kuin tuon ajan poliittisesta ilmapiiristäkin. Merkittävä teos etenkin taistolaisesta 

opiskelijaliikkeestä on MATTI HYVÄRISEN väitöskirja Viimeiset taistot (1994). 

Hyvärinen on tutkinut väitöskirjassaan taistolaista opiskelijaliikettä haastattelemalla 

esimerkiksi SOL:ssa toimineita henkilöitä. Kyseessä on ollut narratiivinen haastattelu: 

kertomuksien kerääminen opiskelijaliikkeestä ja niissä esiintyneen retoriikan, 

symboliikan ja muiden ominaisuuksien analysointi. Hän sivuaa väitöskirjassaan myös 

SOL:n historiaa aina sen perustamisesta alkaen, ja Vihavaisen tavoin käsittelee myös 

hieman SOL:n 1970-luvun julkaisuja Mustaa kirjaa ja Taisteluohjelmaa. Edellinen 

julkaisu oli käytännössä SOL:n keräämä todistusaineisto korkeakouluopetuksen 

”antikommunistisesta sisällöstä” ja jälkimmäinen järjestön poliittinen manifesti. 

Hyvärisen Alussa oli liike (1985), joka on puolestaan selonteko 1970-luvun 

opiskelijaliikkeestä ja taistolaisuudesta. Kirjalla on yhteisiä piirteitä Vihavaisen 

Kansakunta rähmällään -teoksen kanssa. Niin Hyvärinen kuin Vihavainen ovat 1970-

luvun aikalaisia, ja Hyvärinen itse oli vaikuttamassa tuon ajan opiskelijaliikkeessä. 

Taistolaista liikettä ja sen ideologiaa Hyvärinen on tutkinut teoksessaan hyvinkin 

syvällisesti, ja muussa tutkimuskirjallisuudessani on viitattu runsaasti Alussa oli 

liikkeeseen kuin myös Viimeisiin taistoihin. 

Taistolainen nuoriso oli johtavassa asemassa myös Suomen Teiniliitossa (Teiniliitto), 

oppikoulujen oppilaiden etujärjestössä. PAAVO KÄRENLAMPI on kirjoittanut 

Teiniliitosta kattavan tutkimuksen Taistelu kouludemokratiasta: Kouludemokratian 

aalto Suomessa (1999). 1960- ja 1970-luvun taitteessa järjestö kampanjoi 

lähidemokratiaa Suomen kouluihin, eli kouludemokratiaa ja kouluneuvostojen 

perustamista. Keskeiseksi kiistaksi Teiniliiton ja kouludemokratiaa vastustaneen 

                                                           
3
 Leskinen 2016, 11–14. 
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Opettajien Ammattijärjestön välillä kehittyi kysymys ristiinäänestyksestä. Sen tullessa 

voimaan oppilaat valitsisivat enemmistöllään kouluneuvostoihin niin oppilaiden kuin 

myös opettajien edustajat. Kärenlampi keskittyykin kirjassaan juuri kouludemokratiaan 

ja sitä ajaneeseen Teiniliittoon, joka oli tuolloin nuortaistolaisten hallinnassa. Teiniliitto 

oli vuodesta 1939 vuoteen 1984 toiminut Suomen oppikoulujen oppilaiden 

valtakunnallinen järjestö, jonka korvaamiseksi perustettiin Suomen lukiolaisliitto. 

Kärenlampi on tutkinut myös kouludemokratiaan aikoinaan kielteisesti suhtautunutta 

Opettajien Ammattijärjestöä. 

MARJA TUOMINEN on tehnyt Teiniliitosta, kouludemokratian aallosta ja etenkin sen 

taustalla vaikuttaneesta 1960-luvun valtakulttuurin ja vastakulttuurin törmäyksestä 

tutkimuksen Me kaikki ollaan sotilaiden lapsia. Sukupolvihegemonian kriisi 1960-luvun 

suomalaisessa kulttuurissa (1991). Vasemmistolaisen liikehdinnän taustalla on nähty 

muun muassa kapinaa sodassa olleita ikäluokkia vastaan. Tämän näkökulman 

mukaisesti Tuominen on tutkinut, kuinka sukupolvien erot vaikuttivat taistolaisuuden ja 

Teiniliitonkin taustalla. 

Opiskelijaliikettä ovat tutkineet myös MARJA JALAVA tutkimuksessaan The 

University in the Making of the Welfare State (2012) ja LAURA KOLBE teoksessaan 

Eliitti, traditio, murros – Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 1960–1990 (1996). 

Tuomisen tutkimuksen ohella ne ovat antaneet tälle tutkielmalle runsaasti taustatietoa 

tuon ajan opiskelijaliikkeestä. Eliitti, traditio, murros keskittyy pääasiallisesti Helsingin 

ylioppilaskunnan historiaan, mutta antaa myös yleistä tietoutta opiskelijaliikkeestä. 

Jalava sen sijaan on tutkinut yliopiston roolia osana suomalaisen 

hyvinvointiyhteiskunnan kehitystä, ja kertoo myös yhteiskunnan ja yliopiston suhteesta 

keskenään tuona aikana. Tietoutta koulutuksen kehityksestä Suomessa 1900-luvulla on 

tarjonnut myös OSMO KIVISEN Koulutuksen järjestelmäkehitys – Peruskoulutus ja 

valtiollinen kouludoktriini Suomessa 1800- ja 1900-luvulla (1988), erityisesti liittyen 

peruskoulun kehitykseen 1960- ja 1970-luvun aikana. 

Matti Hyvärisen tavoin myös KIMMO RENTOLA vaikutti aikoinaan taistolaisessa 

nuorisoliikkeessä. Tutkimuksessaan Vallankumouksen aave – Vasemmisto, Beljakov ja 

Kekkonen 1970 (2005) Rentola keskittyy tarkastelemaan vallankumouksen 

mahdollisuutta Suomessa vuonna 1970, ja suurlähettiläs Aleksei Beljakovin osallisuutta 

kumouksellisissa suunnitelmissa. Sen lisäksi Rentola kiinnittää paljon huomiota myös 
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SKP:n hajaannukseen, ja siihen kuinka taistolaisuus vaikutti nuorisoliikkeeseen. 

Rentolan teoksen lisäksi olen hyödyntänyt myös Politiikassa vuonna 1990 julkaistua 

artikkelisarjansa Nuortaistolaisuuden synty ensimmäistä osaa, joskin rajallisesti. 

SKP:n historian tutkimusta on tehnyt myös VELI-PEKKA LEPPÄNEN. 

Tutkimuksessaan Kivääri vai äänestyslippu? Suomen kommunistisen puolueen 

hajaannus 1964–1970 (1999) Leppänen käy lävitse SKP:n sisäistä historiaa 

nimenomaan sen hajaannuksen aikana, mistä johtuen se on mainiota 

tutkimuskirjallisuutta myös taistolaisuuden alkujuurista. Hajaannuksesta huolimatta 

SKP:n kahtiajako ei johtanut kuitenkaan uuden puolueen perustamiseen, mutta 1970-

luvun alussa taistolainen vähemmistö muotoutui puolueen sisällä kiinteäksi ryhmäksi. 

Taistolaisuuden, nuortaistolaisuuden ja opiskelijaliikehdinnän tutkimuksen lisäksi olen 

tarvinnut tutkimusta tietenkin siitä ydinkäsitteestä, mihin tutkielmani on keskittynyt: 

opetuksesta. Sen ja muiden lähelle liittyvien käsitteiden kohdalla olen nojannut TAPIO 

PUOLIMATKAAN ja hänen kahteen teokseensa Kasvatus ja filosofia (1999) sekä 

Opetusta vai indoktrinaatiota? – Valta ja manipulaatio opetuksessa (2001). Opetuksen 

käsitteen ohella monet muut hyvinkin latautuneet termit ovat tutkielmassani oleellisia, 

kuten indoktrinaatio. Puolimatkan teokset ovatkin auttaneet tätä tutkielmaa tehdessä 

selventämään muun muassa näiden kahden käsitteen välistä suhdetta, sekä yleistä 

filosofiaa opettamisen taustalla. Käytännössä tämä on auttanut analysoimaan 

esimerkiksi sitä, mikä taistolaisten ymmärrys opetukseen liittyvästä oikeistolaisesta 

propagandasta oli. 

Tutkimustehtävä ja keskeiset käsitteet 

Vastaan tutkielmassani seuraaviin kysymyksiin: 

1. Millainen oli taistolainen kuva opetuksen asemasta ja tilanteesta 

tarkasteluaikana? 

2. Kuinka taistolaisten vaatimuksissa haluttiin vaikuttaa opetukseen? 

Tutkimuskysymykseni ovat yhteen liittyneitä, elleivät peräti päällekkäisiä. Käytännössä 

ne ovat erilaisia näkökulmia tai lähestymistapoja taistolaiseen näkemykseen opetuksesta 

kokonaisuudessaan. Taistolaiset vaatimukset opetuksen suhteen ovat käytännössä 

seurauksia, joiden takana on taistolainen kuva ajan opetuksesta ja siinä nähdyistä 

epäkohdista. Syy ja seuraus ovat taas käännettävissä näkökulmiin mitä ja miten: 
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millaisena taistolaiset tuon aikaisen opetuksen näkivät, mitkä asiat siinä koettiin 

ongelmallisiksi ja miten sitä tulisi muuttaa? 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni liittyy edellä mainittuun näkökulmaan mitä. 

Konkreettisesti tämä näkökulma ilmenee muutamien alakysymysten kautta. Niihin 

vastaaminen rakentaa taistolaista käsitystä opetuksesta, ja tämä käsitys vaikutti 

vaatimusten takana. Täydellisen taistolaisen maailmankuvan rekonstruointi vaatimusten 

sisällön perusteella ei ole ollut tietenkään tavoitteeni. Tehdyistä havainnoista on silti 

mahdollista hahmotella taistolaista kuvaa opetuksesta ja sen asemasta Suomessa. 

Alakysymyksiä ovat esimerkiksi: millaiseksi tuon ajan opetus koettiin Suomessa, ja 

millaisia epäkohtia siinä nähtiin? Toisin sanoen miksi opetusta tulisi muuttaa. 

Toinen käsittelyluku liittyy toisen tutkimuskysymykseni pohjalle, ja näkökulmaan 

miten. Tästä näkökulmasta tähtään siihen, kuinka opetusta tuli taistolaisten mielestä 

muuttaa. Tarkoituksenani on ollut niin kartoittaa hieman taistolaisia keinoja opetukseen 

vaikuttamiseen, mutta etenkin millaisia taistolaisten vaatimukset opetuksen suhteen 

itsessään olivat. 

Keskeisinä käsitteinä tutkielmassani esiintyvät taistolaisuus, nuortaistolaisuus, 

suomettuminen, opetus ja opiskelu. Yhtälailla tärkeitä käsitteitä ovat myös oppilas ja 

opiskelija. Taistolaisuuden termi tuli SKP:n vähemmistöryhmän keulakuvana 

toimineesta Taisto Sinisalosta. Vaikka alkuperä olikin SKP:n sisäisessä kahtiajaossa ja 

Sinisalon johtamassa oppositiossa, joka nojautui niin henkisesti kuin aineellisesti 

marxilais-leniniläiseen neuvostopuolueeseen, hakeutui taistolaiseen liikkeeseen myös 

joukko nuoria.
4
 Liikkeeseen kuuluneista nuorista on käytetty termiä nuortaistolaiset. 

Heidän keskeisimpiä toimintajärjestöjään olivat 1965 perustettu SOL ja Suomen 

Demokraattinen Nuorisoliitto (SDNL). Edellinen oli nimenomaisesti taistolaisten 

opiskelijoiden liike,
5
 josta tuli vuoden 1971 liittokokouksen myötä SKP:n opposition 

liittolainen.
6
 SDNL:ssa taistolaiset nuoret olivat sen sijaan vähemmistössä.

7
 

Tutkielmassani taistolaisuus käsitteenä ymmärretään juuri tältä pohjalta, eli marxismi-

leninismin aatteen jakaneena liikkeenä. Tämä liike käsitti kansanedustajia, kuten SKP:n 

vähemmistöryhmän ja muiden vasemmistopuolueiden radikaaleja. Taistolaisuus 

                                                           
4
 Nevakivi 2009, 291. 

5
 Kontula 2004, 234. 

6
 Hyvärinen 1994, 27. 

7
 Kontula 2004, 234. 
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merkitsee tutkielmassani siten SKP:n vähemmistön muodostamaa taistolaisuutta, mutta 

myös opiskelijoiden ja oppilaiden edustamaa nuortaistolaisuutta. Viitatessani 

taistolaiseen opiskelijaliikkeeseen käytän kuitenkin termiä nuortaistolaisuus 

erottaakseni sen puoluepohjaisesta taistolaisuudesta. Tässä tutkielmassa olen keskittynyt 

pääasiassa nuortaistolaisuuteen, koska taistolaiset nuoret ja opiskelijat olivat suoremmin 

tekemisissä opetuksen kanssa. 

Monet hyödyntämäni taistolaiset kannanotot ovat olleet koulutuspoliittisia ulostuloja tai 

koko suomalaista koulutusjärjestelmää ruotivia kannanottoja. Käsitteet koulutus ja 

koulutusjärjestelmä ovat olleet kuitenkin aivan liian laajoja tutkimustehtäviäni varten. 

Tarkoitukseni ei ole ollut keskittyä taistolaisten mielipiteisiin esimerkiksi oppilaitosten 

käytännön järjestelyistä, rahoituksesta tai rakenteista. Tavoitteeni on ollut tarkastella 

taistolaisia kannanottoja opetuksen sisällöstä niin korkeakouluissa kuin ensimmäisellä 

ja toisella asteella lähdeaineistoni rajoissa. Mitä opetus tai tarkemmin sanoen 

opettaminen oikeastaan merkitsee? Filosofisia määritelmiä opettamisen käsitteelle on 

monia. Analyyttinen, hermeneuttinen ja kriittinen perinne määrittelevät opettamisen eri 

tavoin. Ensimmäinen, eli analyyttinen filosofia etsii opettamisen loogisesti 

välttämättömiä ehtoja. Kriittinen filosofia pitää analyyttisen filosofian määrittely-

yrityksiä liian abstrakteina ja epäyhteiskunnallisina ja kiinnittää enemmän huomiota 

opetuksen yhteiskunnallisiin ehtoihin. Hermeneuttisessa traditiossa huomio 

kohdistetaan tulkinnallisiin prosesseihin opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksessa.
8
 

Puolimatka on pohtinut käsitteen merkitystä seuraavaan tapaan.  

Olennaista on pohtia miten opettamisen ja oppimisen käsitteet liittyvät tietämiseen ja 

uskomiseen, koska näiden käsitteiden avulla voidaan kasvatuksellisesti hyväksyttävä 

opetus erottaa indoktrinaatiosta. Opetus on neutraali yleiskäsite, joka voi viitata yhtä 

hyvin sekä taitojen että uskomusten opettamiseen. Uskominen ei ole kuitenkaan tiedon 

vastakohta vaan eräs tiedon edellytyksistä. Kasvatuksellisesti hyväksyttävän opetuksen 

päämääränä ei ole pelkästään saada oppilasta uskomaan tiettyjä asioita, sillä uskomuksia 

voidaan levittää myös esimerkiksi propagandan tai indoktrinaation avulla. Suhde tietoon 

erottaa kasvatuksellisesti hyväksyttävän opetuksen muista tavoista levittää uskomuksia.
9
 

Opetuksen tulee myös opetustavoillaan edistää oppilaan valmiuksia tietää kyseinen asia. 

Ei riitä, että hän oppii muistamaan tai toistamaan sen. Kasvatuksellisesti hyväksyttävän 

                                                           
8
 Puolimatka 2001, 26. 

9
 Puolimatka 2001, 26–27. 
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opetuksen seurauksena oppilas pystyy lopulta oikeuttamaan uskomuksensa tavalla, joka 

tekee noista uskomuksista tietoa.
10

 Tällainen oppiminen on hedelmällisintä ymmärtää 

prosessina, jonka seuraus on tuleminen tietoiseksi eri asioista. Vastaavasti opettaminen 

voitaisiin siten määritellä toiminnaksi, joka pyrkii edistämään tätä prosessia.
11

 

Tutkimuksessani lähestyn taistolaisten kannanottoja opetukseen näiden määritelmien 

pohjalta: opettaminen on toimintaa, joka pyrkii edistämään oppilaan oppimista eli 

tietämään tulemista. Niinpä en ole rajannut lähdemateriaaliani vaikkapa vain 

oppikirjojen sisällöstä tehtyihin huomautuksiin, vaan olen tarkastellut kannanottoja 

myös laajemmista asioista, jotka vaikuttavat olennaisesti opetukseen. Tällaisia ovat 

muun muassa oppilaan tai opiskelijan hyvinvointiin liittyvät tekijät tai opetuksen 

toteutumiseen käytännössä vaikuttavat asiat, kuten opetustilat.  

Näiden määritelmien tarkoituksena on ollut selventää, mitkä ainesosat tekevät 

opetuksesta kasvatuksellisesti hyväksyttävää tai indoktrinaatiota. Taistolaisten 

kannanotoissa olen keskittynyt siihen, millaisena opetus (tällaisen viitekehyksen kautta 

ymmärrettynä) nähtiin ja kuinka siihen haluttiin vaikuttaa. Kuinka esimerkiksi 

taistolaisten mielestä silloinen opetus ei edistänyt oppilaiden tulemista tietoiseksi 

vallitsevasta luokkayhteiskunnasta. Oikeistolaiset tahot puolestaan näkivät Pirkkalan 

tapauksen marxistisen indoktrinaation ulottautumisena kouluihin. 

Indoktrinaation käsite on ilmennyt jo muutaman kerran tässä tutkielmassa. Vaikka 

käsite ei tästä eteenpäin esiinnykään yleisemmin tutkielmassani, on se sitäkin 

tärkeämpi. Tämä johtuu jo siitä yksinkertaisesta syystä, että käsitteeseen liittyy hyvin 

negatiivinen konnotaatio. Tässä tutkielmassa sitä korostaa sekin asia, että indoktrinaatio 

on helppo mieltää kasvatuksellisesti hyväksyttävän opetuksen täydeksi vastakohdaksi. 

Joka tapauksessa olen tässäkin kohtaa nojautunut Puolimatkaan. Tiivistäen voidaan 

todeta, että kasvatuksellista opetusta luonnehtii tasapainoinen suhde opettajan 

auktoriteetin ja oppilaan autonomian, tietokokonaisuuksien opettamisen ja rationaalisen 

avoimuuden, maailmankatsomuksellisen laaja-alaisuuden ja perustelujen välillä. 

Indoktrinaatiossa on auktoriteettiin perustuva hallinta muodostunut kehitystä estäväksi 

kontrolliksi, opetussisällöistä on tullut harhaan johtavia yksinkertaistuksia, menetelmät 

edistävät epäkriittistä uskomusten omaksumista ja ristiriita opettajan todellisten ja 
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julkilausuttujen tarkoitusten välillä pakottaa panostamaan piilovaikuttamisen muotoihin 

ja estää rationaalisesti avoimen vuorovaikutuksen oppilaiden kanssa.
12

 

Opetusta ei ole, jollei ole oppilasta. Oppilas on se, jonka on tarkoitus opetuksessa oppia. 

Oppilas on aito toimija eikä vain opetuksen kohde. Arkikielessä nuorista oppilaista 

käytetään myös nimiä koululainen ja oppivelvollinen. Hieman vanhemmista oppilaista 

käytetään myös nimeä opiskelija.
13

 Tutkielmassani nojaan tähän kahtiajakoon 

lähdeaineistoni johdosta. Opiskelijalla viittaan pääasiassa korkeakouluopiskelijoihin, 

joiden järjestönä ja joiden puolesta toimimiseen SOL keskittyi. Oppilaalla itsessään 

tutkielmassani tarkoitetaan niin ensimmäisen kuin toisen asteen koulujen oppilaita, 

kuten kansa-, perus- ja oppikoulujen oppilaita. Pelkästään oppikoulujen oppilaista 

puhuminen ei olisi tutkielmassani mielekästä, vaikka tutkielmalleni keskeinen 

Teiniliitto olikin ennen kaikkea Suomen oppikoululaisten etujärjestö. Muistiossaan 

ensimmäisen ja toisen asteen koulujen yhteiskunta-aineiden opetuksesta Teiniliitto tuli 

ottaneeksi kantaa myös kansa-, perus- ja ammattikoulujenkin opetukseen. 

Tiedonantajassakin saatettiin usein puhua yleensä ”koululaisista” tai ”kouluista” sen 

tarkemmin erittelemättä, mutta toisaalta joissakin uutisissa keskityttiin lähinnä 

korkeakoululjen opiskelijoiden tai oppikoulujen oppilaiden toimintaan. 

Suomettuminen liittyy tutkimukseni historialliseen kontekstiin. Aikoinaan käsite 

merkitsi sanalla sanoen ajautumista Suomen kaltaiseen asemaan. Suomettumistermin 

syntyhistoriaa katsoessa voidaan todeta, ettei puhe yleensä varsinaisesti koskenut 

Suomea. Jo 1950-luvulta lähtien puhuttiin sen sijaan siitä mahdollisuudesta, että Länsi-

Euroopan suuret valtiot saattaisivat joutua suhteessaan Neuvostoliittoon samaan 

asemaan kuin sen pieni naapurimaa Suomi.
14

 Usein käsite sisälsi vain sen merkityksen, 

että Neuvostoliitolla oli Suomeen nähden tosiasiallinen ”holhous- tai veto-oikeus”. 

Havainnollisesti tämä ilmeni yöpakkasten aikaan vuosien 1958 ja 1959 vaihteessa ja 

vuoden 1961 noottikriisissä. Painotukset vaihtelivat jossakin määrin: Pierre Hassnerin 

näkemyksen mukaan ”suomettunut” maa oli ”nimellisesti riippumaton, mutta altis 

Neuvostoliiton painostukselle, jos sitä harjoitetaan”. Michel Tatun mielestä 

suomettuminen taas oli tilanne, jolle oli ominaista ”Neuvostoliittoon kohdistuvan 

kriittisen asennoitumisen vähentäminen ja poistaminen”. Walter Laqueurin mielestä 
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käsite tarkoitti ”prosessia tai olotilaa, jossa Neuvostoliiton ystävyyden säilyttämiseksi 

verhoutuneena maan suvereenisuus vähenee”.
15

 Tutkielmassani käsite on ymmärretty 

nimenomaan edellisten määritelmien pohjalta, eli käytännössä Neuvostoliiton 

vaikutusvaltana Suomen sisäisiin asioihin, mikä ilmeni esimerkiksi Neuvostoliittoa 

myötäilevänä kritiikittömänä keskusteluna. Taistolaisten intresseissä oli tietenkin kiistää 

suomettumisen tosiasiallisuus, kuten että suomalaiset olisivat ulkopoliittisesta 

tilanteesta johtuen pakotettuja vaikenemaan Neuvostoliiton ihmisoikeusongelmista. 

Aikarajaukseni on perustunut taistolaisuuden voimakkaimpaan nousun aikaan. 

Taistolaisuuden voidaan katsoa saaneen vähintäänkin käsitteenä alkunsa vuonna 1968, 

kun Neuvostoliitto miehitti Tšekkoslovakian. SKP:n enemmistö oli tuolloin 

uudistusmielisellä linjalla ja tuomitsi teon, mutta puolueen vanhakantainen vähemmistö 

antoi miehitykselle varautuneen hyväksyntänsä. Nämä linjaerot johtivat SKP:n sisäisen 

opposition aktivoitumiseen.
16

 Tästä taas seurasi Tiedonantajan perustaminen.
17

 1970-

luvun lähestyessä loppuaan sosialismin viehätys alkoi hiipua.
18

 Samalla taistolaisuuskin 

alkoi liikkeenä heikentyä: SKP erotti kaikki oppositioon kuuluneet kansanedustajat 

1981. Tämä tutkimus rajoittuu kuitenkin vuoteen 1975, jolloin Pirkkalan monisteen 

julkitulo aiheutti maassa paljon kohua. Kokeilun seuraukset saattoivat jäädä vaisuiksi 

sen ympärillä pyörineeseen kohuun verrattuna. On kuitenkin ollut mielenkiintoista 

selvittää, kuinka Tiedonantajassa kohusta uutisoitiin ja kuinka kyseiseen kokeiluun 

suhtauduttiin etenkin taistolaisten vahvojen mielipiteiden vuoksi. 

Lähteet ja menetelmät 

Lähdeaineistoni koostuu nuortaistolaisten julkaisemasta aikalaiskirjallisuudesta sekä 

taistolaisen Tiedonantajan uutisista ja artikkeleista. SOL:n ja Teiniliiton aineisto avaa 

näkökenttää nuortaistolaisiin vaatimuksiin, joita on ollut mielenkiintoista verrata 

Tiedonantajan tarjoamaan antiin. Ensinnäkin olen analysoinut Sosialistisen 

Opiskelijaliiton julkaisua SOL:n taisteluohjelma Suomen Opiskelijoille – Opiskelijoiden 

etujen puolesta: demokratian ja tieteen puolesta imperialismia vastaan! : opiskelijoiden 

joukkovoimalla - työväenluokan rinnalla suurpääomaa ja oikeistoa vastaan! 

(Taisteluohjelma). Kyseinen kirjanen oli nimensä mukaisesti SOL:n 9. 

liittokokouksessa vuonna 1973 hyväksymä ”taisteluohjelma” Suomen opiskelijoille: 
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eräänlainen kriittinen manifesti Yhdysvalloista ja silloisesta koulutusjärjestelmästä. 

Samalla se oli omien sanojensa mukaan ”osoitus marxilais-leniniläisen metodin 

voimasta ja oikeutuksesta”, ja siitä, miksi juuri SOL on kyennyt laatimaan 

opiskelijoiden etujen mukaisen ohjelman. 

Toinen dokumenttini on SOL:n työvaliokunnan koulutus- ja tiedepoliittisen jaoston 

vuotta myöhemmin kokoama ja monistettu Musta kirja: todistusaineisto imperialismin 

ja äärioikeiston vaikutuksesta Suomen korkeakouluopetuksessa (Musta kirja). Musta 

kirja oli osa SOL:n aloitetta ”Korkeakoulut vastaamaan opetuksensa sisällöstä” vuonna 

1973. Nimensä mukaisesti kyseessä oli syytekirjelmä, johon oli koottu lista SOL:n 

mielestä ”antikommunismia,” ”imperialismia” ja muita moraalisesti, tieteellisesti sekä 

poliittisesti tuomittavia asioita sisältävistä kirjoista Suomen korkeakouluissa.
19

 

Käyttämäni kappale ei ole tosin alkuperäinen, SKP:n Uudenmaan piirissä painettu 

kappale, vaan Johan Beckman Instituten uusintapainos vuodelta 2006. 

Kolmas aikalaisdokumenttini on Suomen Teiniliiton aikoinaan julkaisema Ensimmäisen 

ja toisen asteen koulujen yhteiskunnallisen opetuksen uudistamista pohtineen 

asiantuntijatoimikunnan muistio. Se oli aikoinaan Teiniliiton, Ammattikoululaisten 

liiton, Iltaopiskelijain liiton ja Finlands Svenska Skolungdomsförbundin asettaman 

toimikunnan raportti opetuksen uudistamisesta Suomen kouluissa. Tarkalleen sanoen 

muistio oli osa Teiniliiton vuoden 1972 kampanjaa yhteiskuntaopin, taloustiedon ja 

kansalaistiedon opetuksen uudistamisesta Suomen eri kouluasteilla, kuten 

peruskouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa. Motiiveiksi raportin esipuheessa 

mainittiin muun muassa, että Suomen koululaitos oli ”jäänyt jälkeen yhteiskunnan 

vaatimuksista opetuksen tason ja sisällön suhteen” ja että ”yhteiskunnallinen opetus 

kouluissa on määrältään vähäistä ja sisällöltään yksipuolisen oikeistolaista, vaikka se 

kätketäänkin puolueettomuuden kaapuun”.
20

 

Tukevana lähdekirjallisuutena olen käyttänyt myös silloisen lehtimiehen Andres Küngin 

kirjaa Mitä Suomessa tapahtuu vuodelta 1976 ja Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n 

(SYL) julkaisua Suomen ja Neuvostoliiton korkeakoulu- ja tiedeyhteistyö vuodelta 

1978. Näitä julkaisuja olen käyttänyt vain rajallisesti ja pääasiassa tuomaan 

lisänäkemystä Pirkkalan kohusta ja SOL:n Mustasta kirjasta. Niin kutsuttu SYL-

                                                           
19

 Vihavainen 1991, 170–185. 
20

 Teiniliitto 1972, 3. 



14 

 

moniste oli tarkoitettu tietopaketiksi kevään 1978 neuvottelukokouksen pohjalta 

Suomen ja Neuvostoliiton välisen korkeakoulu- ja tiedeyhteistyön kehittämiseksi. 

Küngin teos sen sijaan oli analyysi Suomen silloisesta sisä- ja ulkopoliittisesta 

tilanteesta. Kirjassaan Mitä Suomessa tapahtuu Küng tarkasteli muun muassa Suomen 

ja Neuvostoliiton välisiä suhteita, mutta myös Suomen sisäisiä tapahtumia, kuten 

Pirkkalan monisteen aiheuttamaa kohua. 

Tiedonantaja syntyi 1968 SKP:n vähemmistön eli taistolaisten pää-äänenkannattajaksi 

SKP:n järjestöllisen kahtiajakautumisen myötä. SKP:n vähemmistö koki SKP:n ja 

Suomen Kansan Demokraattisen liiton yhteisen äänen kannattajan, Kansan Uutisten 

sisällön ongelmalliseksi, koska SKDL:n jäsenyys ei edellyttänyt kommunistisen 

aatemaailman hyväksymistä. Lehden puoluekantaisuutta pidettiin liian heikkona, ja 

SKP:n vähemmistö katsoi lehden toteuttavan vain yleistä tiedottamistehtävää. 

Tiedonantaja sitä vastoin ilmoitti jo perustamisestaan lähtien noudattavansa jyrkkää 

marxilais-leninististä luokkataisteluohjelmaa. Lehteä luettiin varsin paljon. Taistolaisen 

vähemmistön kannanottoja seurattiin senkin takia, että niiden katsottiin heijastelevan 

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen näkemyksiä. 1980-luvulla lehden painos oli 

kohonnut jo yli 20 000 kappaleen.
21

 

Tiedonantajan uutiset ja artikkelit olen valikoinut vuosien 1968–1975 väliltä 

sattuneiden esimerkkitapausten kautta muodostamaan taustaa lähinnä puoluepohjaisen 

taistolaisuuden kannanotoista. Nämä kannanotot olen etsinyt lehdestä muutamien 

yksittäisten, mutta opetuksen kannalta olennaisten tapahtumien ja asioiden kautta. Olen 

selvittänyt Tiedonantajan uutisia ja artikkeleja kolmen kuukauden tarkkuudella jokaisen 

opetukseen liittyneen tapauksen kohdalla: 

1) Niin sanotun ”puseropykälän” (laki poliittista kantaa ilmaisevien puseroiden ja 

poliittisten tunnusten kantamisesta Suomen kouluissa) kumoaminen vuonna 

1968.
22

 

2) Taisto Sinisalon eduskuntakysymys Maantietoa lukiolaisille -oppikirjasta 1971, 

joka johti lopulta kirjan pois vetämiseen.
23
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3) Kouluneuvostojen perustaminen 1973, joiden puolesta Teiniliitto vahvasti 

kampanjoi. 

4) Pirkkalan peruskoulukokeilussa käytetty moniste, joka johti eduskuntakyselyyn 

1975. 

Tarkoituksenani ei ole ollut etsiä vain uutisointia kyseisistä tapauksista, vaan yleisesti 

opetukseen liittyviä artikkeleita lehdestä. Tapauksia olen siten käyttänyt kuin 

johtolankoina, sillä oletettavasti opetukseen liittyvä uutisointi on ollut esillä esimerkiksi 

Pirkkalan monisteen aiheuttaman kohun aikana. Kyseiset neljä tapausta ovat myös 

ajallisesti varsin hyvin hajautuneita: 1968, 1971, 1973 ja 1975. Lehtikirjoitusten ja 

aikalaiskirjallisuuden valikoinnille ja käytölle on ollut yhteinen näkökulmani tutkia 

taistolaisuutta muutoksenhaluisena ja aktiivisena toimintana. Olen keskittynyt 

taistolaisten vaatimuksiin ja niiden sisältöön, niin sanottuihin ”ulosanteihin”. 

Edustavuus on ollut toinen kriteerini lähdeaineistoni valinnassa. Lähdeaineistoni riittää 

kuvaamaan taistolaisuuden eri rintamien vaatimuksia: yhtäältä niin nuortaistolaisten 

opiskelijoiden kuin yleisesti taistolaisia vaatimuksia opetuksen suhteen. 

Taisteluohjelman, Mustan kirjan ja Teiniliiton muistion analyysi muodostaa tutkielmani 

fokuksen, jota Tiedonantajasta etsityt uutisartikkelit täydentävät. Tiedonantajan kautta 

mukaan lukeutuu näin myös taistolaisten kansanedustajien ja muiden aktiivien 

vaatimuksia opetuksen suhteen. 
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1. Vääristynyt opetus, kurja opiskelu 

1.1 Uusvasemmistolaisuudesta taistolaisuuteen 

1970-luku on ymmärretty politisoitumisen, ellei jopa ylipolitisoitumisen aikana. 

Opiskelijaliike oli tämän politisoitumien kaikkein hurjin keskus. 1970-luvulla oli 

poliittista aktiivisuutta, toisin kuin politiikkaa vieroksuvalla 1980-luvulla.
24

 Toisaalta jo 

1960-luvulla Suomeen oli rantautunut uusvasemmistolaisena liikkeenä tunnettu aalto. 

Uusvasemmistolainen liike maailmalla käynnistyi monista eri puroista: varhaisimpina 

virtoinaan muun muassa ydinkokeiden vastustaminen ja kansalaisoikeusliike. 

Rotusortoa vastaan protestoivien opiskelijoiden törmätessä poliittisen toiminnan 

rajoituksiin kampuksillaan syntyi varsinainen toimintaoikeuksiensa puolesta taisteleva 

opiskelijaliike esimerkiksi Berkeleyn yliopistossa. Vietnamin sodan kasvava vastustus 

ja opiskelijaliike punoutuivat yhteen, tai toisin sanoen kasvoivat rinnakkain.
25

 

Uusvasemmistolaisuus kiinnitti huomion ihmisten välistä eriarvoisuutta ylläpitäviin ja 

lisääviin ilmiöihin, jotka se näki kapitalistisen talousjärjestelmän aiheuttavan. Tämän 

mukaisesti liike ryhtyi tukemaan ja arvostamaan niitä voimia, jotka toimivat 

kansainvälistä imperialismia vastaan. Esimerkkeinä näistä vastavoimista olivat 

kapitalististen maiden työväenliike ja kolmansien maiden vapautumisliikkeet.
26

 

Juuri uusvasemmistolaisen liikkeen johdosta poliittinen keskustelu lisääntyi ja 

polarisoitui Suomessakin 1960-luvulla. Uusvasemmistolainen liike korosti demokratiaa 

korkeakouluissa, kouluissa ja työpaikoilla. Niinpä myös suomalaiselle nuorisolle 

kansainväliset opiskelijaliikkeet toimivat malleina aktivoitumiselle niin korkeakouluissa 

kuin koulumaailmassa.
27

 Uusvasemmistolainen ”syntymätodistus” rakentui kolmelle 

erolle perinteisestä vasemmistosta, ja niiden merkeissä hahmottui myös 

nuortaistolaisuus. Ne olivat ensinnäkin tuki kolmannen maailman kumousliikkeiden 

aseelliselle toiminnalle ja oman yhteiskunnan sorto- ja kontrollipiirteiden korostaminen. 

Lisäksi liikettä leimasi irtautuminen vasemmistopuolueiden sisäisen korjaamisen 

ajatuksesta. Sen sijaan uusvasemmisto oli itse ikään kuin puolue tai ainakin sen ydin.
28

 

Suomalainen opiskelijaliike kävi kuitenkin läpi muutoksen anti-autoritäärisestä, löyhästi 

organisoidusta uusvasemmistosta totalitäärismieliseksi, hierarkkiseksi marxismi-
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leninismiksi 1970-luvun alussa.
29

 Tämä seikka voidaankin nähdä selkeimpänä erona 

muualla ilmaantuneeseen eurokommunismin aaltoon. Olennaisinta lienee kuitenkin 

nähdä taistolaisuus osana politisoitumisen prosessia, joka alkoi jo edellisellä 

vuosikymmenellä uusvasemmistolaisen aallon myötä. 

Taistolaisuuden ilmaantuminen poliittiseen keskusteluun 1971 oli osoitus SKP:n 

puolueen sisäisen kiistan vakinaistumisesta ja kärjistymisestä.
30

 SKP:n kahtiajako 

voidaan nähdä tuloksena pitkästä kehityksestä, jonka siemenet oli kylvetty jo 1940-

luvun lopulla. Niin sanottu kansallinen aspekti oli puolueen sisällä ja pinnan alla 

kupliva kysymys, johon ei saatu vastausta. Yhtäältä oli kyse siitä, kuka määrittelisi 

kommunistipuolueiden kansalliset ja kansainväliset rajat ja paljonko kuuluisi kunkin 

puolueen kansalliseen liikkumavaraan ja harkintavaltaan. Toisekseen oli kyse 

suomalaiskansallisesta puolesta, esimerkkinä suhtautuminen talvi- ja jatkosotiin, joissa 

olivat taistelleet myös monet suomalaiskommunistit Suomen armeijan riveissä. Kun 

käypää vastausta dilemmaan ei saatu, vallitsevaksi suhtautumistavaksi Neuvostoliittoa 

vastaan käydyn sodan tai vähintään oman henkilökohtaisen osuuden vähättely, ellei 

peräti täysi vaikeneminen. Kommunistit joutuivat kamppailemaan 

”kansallisuuskysymyksensä” parissa poikkeuksellisenkin pitkään. 1960-luvulla 

puolueeseen revennyt skisma liittyi juuri siihen, missä määrin käsitys Neuvostoliiton 

Kommunistisen Puolueen (NKP) ylivoimaisesta kokemuksesta ja vankkumattomasta 

johtoroolista oli virheetön. Erilaisiin painotuksiin NKP:n suhteen kätkeytyi merkittävä 

erimielisyyksien siemen.
31

  

Tšekkoslovakian miehitys oli hyvä esimerkkitapaus niin SKP:n kahtiajaosta kuin tästä 

skisman yhdestä olemuksesta. SKP:n opposition suora ja puoluejohdon ohittava 

yhteydenpito NKP:n edustajiin oli miehityksen aikana tunnettu asia. Mahdollisesti sen 

ansiosta oppositio saattoi heti radion varhaisuutisten jälkeen koota joukkonsa 

ilmaisemaan Varsovan liiton miehitystoimille ”solidaarisuutensa”. Siitä sekä 

taistolaisten vastustuksesta huolimatta SKP:n politbyroon lopullinen ja miehitystä 

paheksuma julkilausuma meni lävitse puolueen kokouksessa. Sinisalon ja muiden 

taistolaisten eriävän mielipiteen mukaan Neuvostoliiton toimenpiteille olisi tullut 
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määritellä selvä tuki.
32

 Yhtenä ja parhaimpana esimerkkinä tästä lienee Tšekkoslovakian 

miehitys, jolla tehtiin kirkas ero enemmistöön. Samalla se kuvasi kiistatta SKP:n 

taistolaisten painotusta puolueen suhteisiin NKP:n kanssa: linja kulki kuin 

yhtäläisyysmerkkinä NKP:stä taistolaisille. 

Uusvasemmistolaisuuden muuttuminen luokkatietoiseksi liikkeeksi oli moniaineksinen 

ja monikerroksinen prosessi, jolla oli erilaisia lähtöpisteitä. Vallankumouksellinen 

nuortaistolaisuus koki vuosina 1969–1970 poliittisen menestyksen, jolloin idealistinen 

nuoriso radikalisoitui. Yhä suurempi osuus opiskelevasta nuorisosta ryhtyi 

kannattamaan SKP:n vähemmistöläistä linjaa, ja opiskelijoiden vasemmistoliikkeessä 

hegemonia siirtyi SKP:n taistolaiselle siivelle.
33

 Yhtenä siirtymän syynä näyttäytyy 

uusvasemmistolaisen liikkeen pettymys vasemmistoenemmistöön perustuneeseen 

kansanrintamahallitukseen, jolle radikaali nuoriso oli asettanut toiveita uudistuksista.
34

 

Innostus kääntyi pian syväksi pessimismiksi, kun kansanrintamahallituksen politiikka ei 

ollut tarpeeksi edistyksellistä. Ainoana perinteisenä vasemmistoryhmittymänä SKP:n 

vähemmistö alkoi sanoutua irti kansanrintamahallituksen kompromissipolitiikasta 

eduskunnan muututtua porvarienemmistöiseksi vuonna 1970. Poliittisista ryhmistä vain 

sillä tuntui olevan suora ja katkeamaton yhteys vallankumouksen suuriin ja kiehtoviin 

myytteihin vuosilta 1917 ja 1918.
35

  

SKP:n vähemmistön edustaessa äärimmäistä vasenta laitaa maan puoluekartalla se 

samalla tarjosi mahdollisuuden protestoida hegemoniseksi koettua porvarillista 

kasvatusmentaliteettia vastaan.
36

 Nuortaistolaisuus järjestyi keväällä 1971 

taistolaisuudesta erilliseksi liikkeekseen omine lehtineen, organisaatioineen ja 

kulttuureineen.
37

 Nuortaistolaisten keskeisiä toimintajärjestöjä olivat SOL ja SDNL.
38

 

SOL nousi nuortaistolaisen suunnan johtoon ankaran taistelun jälkeen, ja siitä tuli 

vuoden 1971 liittokokouksen tuloksena SKP:n opposition liittolainen. Vaikka SOL 

edusti ylioppilaskuntien vaaleissa selvää vähemmistöä korkeakouluopiskelijoista, oli se 

epäilemättä 1970-luvun opiskelijamaailmaan leimallisimmin vaikuttanut järjestö 

siitäkin huolimatta, ettei SOL:n valtakunnallinen kannatus ylittänyt edes 20 prosentin 
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rajaa. 1970-luku oli kuitenkin vasemmistoryhmien vahvaa aikaa: ne saivat esimerkiksi 

1974–1975 ylioppilaskuntien vaaleissa 42 prosenttia äänistä. Yliopistokohtaisesti 

Tampereen yliopisto oli vasemmistolaisin. SOL:n uusi jäsenjärjestö Tampereen 

yliopiston marxilaiset ryhmät (TYMR) sai 1972 ensimmäisissä vaaleissaan 18 

prosenttia äänistä, jotka riittivät edustajiston neljästäkymmenestä paikasta kahdeksaan. 

Suurimmillaan SOL:n kannatus Tampereella oli 1975, jolloin se sai yli tuhannella 

äänellä 23 prosenttia äänistä. Yhdessä muun vasemmiston kanssa kannatus oli yhteensä 

noin 56 prosenttia.
39

 

Opiskelijoiden liikkeenä SOL:n katse suuntautui tietenkin korkeakouluopetuksen ja 

opiskelun tilanteeseen Suomessa. Kahden vuoden kuluttua liittokokouksesta vuonna 

1973 SOL julkaisi Taisteluohjelma -nimisen manifestinsa. Taisteluohjelmassa SOL 

kiinnitti huomiota korkeakouluopiskelun ja -opiskelijoiden kurjaksi nähtyyn asemaan 

Suomessa. Tätä havainnollistamaan SOL listasi kirjaseen vajaa sata näkemäänsä 

korkeakouluopiskelun ongelmaa ja epäkohtaa, antaakseen ”konkreettisen kuvauksen 

opiskelijoiden asemasta ja elinolosuhteista”. Kirjasen esipuheessa painotettiin SOL:n 

asemaa kaikkien opiskelijoiden edun puolesta kamppailevana järjestönä ja korostettiin, 

ettei SOL laatinut Taisteluohjelmaa käyttääkseen opiskelijoita omien etujensa 

ajamiseen.
40

 Taisteluohjelma oli tarkoitettu järjestön ulkopuolelle suunnatuksi 

kannanotoksi, eli järjestöön kuulumattomille opiskelijoille. Kirjassa tuotiin esille SOL:n 

asemaa edistyksellisenä ja opiskelijan etua ajavana järjestönä.
41

 Kirjasen takakanteen oli 

esimerkiksi ilmoitettu järjestön pää-äänenkannattajan, Soihdunkantajan ja teoreettisen 

julkaisun Soihdun ilmestymiskerrat ja hinnat.  

Vuoden kuluttua Taisteluohjelman ilmestymisestä SOL julkaisi myös syytekirjelmän 

nimeltä Musta kirja – Todistusaineisto imperialismin ja äärioikeiston vaikutuksesta 

Suomessa. Sana ”syytekirjelmä” lienee ehkä kuvaavin termi teoksesta, sillä kyseessä ei 

ollut kovakantinen kirja. Alun perin se oli monistettu SKP:n Uudenmaan piirissä. 

Syytekirjelmän alussa SOL:n työvaliokunnan koulutus- ja tiedepoliittinen jaosto 

määritteli ensin ”antikommunistisen propagandan” päätyypit eri muodoissaan 

loppuosan käsittäessä listan lainauksia Suomen korkeakouluissa käytettävistä 

oppikirjoista. Niillä osoitettiin, kuinka imperialismi ja äärioikeistolaisuus vaikuttivat 

                                                           
39

 Hyvärinen 1994, 27–31. 
40

 SOL 1973, 3–5. 
41

 SOL 1973, passim. 



20 

 

suomalaisessa opetuksessa. Sen lisäksi Mustassa kirjassa vaadittiin enemmän 

oppikirjoja Neuvostoliitosta ja sosialistisista maista Suomen korkeakouluihin.
42

 

Oppikoulujen oppilaita edustaneessa Teiniliitossakin nuortaistolaisen liikkeen menestys 

oli erinomainen. 1970-luvun alulla nuortaistolaiset pääsivät johtavaan asemaan 

kyseisessä järjestössä.
43

 Tämä kehitys oli lähtenyt alkuun jo 1960-luvun viimeisimpinä 

vuosina. Syksyllä 1969 päätoimittajaksi valittu, aluksi sitoutumaton Risto Repo löytyi 

pian valintansa jälkeen SKP:n vähemmistön riveistä. Samoin kävi myös Tiedonantajan 

toimitussihteerille. 1973 hyväksytty uudistus määritteli Teiniliiton tarkoitukseksi 

”demokraattisena, anti-imperialistisena ja itsenäisenä oppilaiden etujärjestönä järjestää 

ja kasvattaa oppilaista toimintaan rauhan, demokratian ja yhteiskunnallisen edistyksen 

puolesta”. Ajautuminen SKP:n taistolaisen vähemmistösiiven mukaan ei ollut mikään 

sattuma tai luonnonoikku. Taistolaisuus edusti juuri äärimmäistä vasenta laitaa maan 

puoluekartalla. Kansandemokraattiselle nuorisolle Teiniliitto tarjosi jo valmiin ja 

tehokkaan organisaation, joka oli helppo saada palvelemaan poliittisia päämääriä.
44

  

Kuten yhteiskunnassa yleensä, myös poliittisissa liikkeissä nuorison merkitys on 

keskeinen liikkeen tulevaisuuden kannalta. Taistolaisen nuorison ja opiskelijaliikkeen 

muotoutuminen ei jäänyt SKP:n vähemmistöltä huomaamatta. SKP:n ja kommunistisen 

nuorison välisten siteiden painottaminen oli yleinen aihe Tiedonantajassakin. Lehdessä 

seurattiin ja uutisointiin ahkerasti niin SOL:n kuin Teiniliitonkin toiminnasta, ja 

nuorison osuus työväenluokan taistelussa oli pohdinnan aihe muun uutisoinnin ohella. 

”Osallistuessaan aktiivisesti kommunistiseen rakennustyöhön, neuvostonuoriso näkee 

siinä kansainvälisen velvollisuutensa” alkoi neuvostoliittolaisen professori M. V. 

Baglain vuoden 1971 Porin työläisseminaarissa pitämä puhe. Samana vuonna puhe 

julkaistiin Tiedonantajassa kahtena osana ja suomeksi käännettynä otsikolla 

Työläisnuorison ja opiskelijoiden liitto lujittuu. Puheessaan Baglai painotti nuorison 

asemaa kaikista taistelutahtoisimpana vallankumouksellisten joukkona ja Marxia 

lainaten korosti työväenluokan tulevaisuuden riippuvan kokonaan kasvavan 

työläissukupolven kasvatuksesta. Hänestä tuon aikainen nuorison liikehdintä lisäksi 

heijasti vallitsevan porvarillisen yhteiskunnan syvää kriisiä. Baglain puheella oli 

selvästi painoarvoa taistolaiselle liikkeelle. SDNL:n viivyttelyn puheen julkaisun 
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suhteen mainittiin kirvoittaneen paljon keskustelua, mistä johtuen Tiedonantaja oli 

lopulta asian hoitanut SDNL:n toimintaa kritikoiden.
45

 

Samoilla linjoilla oltiin myös Lauri Rossin artikkelissa SKP ja opiskeleva nuoriso. 

”Nuoriso on joutunut yhä selvempään ristiriitaan kapitalistisen yhteiskunnan monien 

epäkohtien kanssa” kuului Rossin kirjoituksen alku, jossa myöskin korostettiin nuorison 

asemaa sosialismin puolesta käytävässä taistelussa. Kirjoituksessaan Rossi lisäksi 

mainitsi nuorison laaja-alaisen hakeutumisen kansandemokraattiseen liikkeeseen vasta 

viime vuosina tapahtuneeksi ilmiöksi.
46

 Tämä ja Baglain puheen ajoitus viestivät 

nuortaistolaisuuden muotoutumisesta 1970-luvun alussa. Tärkeintä on kuitenkin 

huomioida, että taistolaisen nuorison merkitys liikkeelle huomioitiin. Samalla radikaalia 

nuorisoa pidettiin taistolaisen liikkeen olennaisena osana. 

1970-luvun alkupuoli oli joka tapauksessa nuorison politisoitumisen aikaa. Niin sanottu 

taisteleva nuoriso nousi omaksi rintamakseen vasta 1960-luvun lopulla kiinteytyneen 

taistolaisuuden rinnalle. Nuortaistolaisuus oli yhtä aikaa sekä SKP:n vähemmistön 

liittolainen että oma rinnakkainen kehityslinjansa, mutta yhtäältä osa poliittista liikettä, 

jota voidaan nimittää yleisesti taistolaisuudeksi. On toisaalta tärkeää ymmärtää, ettei 

ajan nuorison ja opiskelijoiden poliittinen liikehdintä ollut yksinomaan nuortaistolaista. 

Nuortaistolaiset pääsivät hegemoniseen asemaan ajan poliittisesti aktiivissa nuorisossa 

ja opiskelijakunnassa, johon liittyi yhtäältä ympäristö- ja rauhan aktivismia, 

demokratian korostusta ja tasa-arvoajattelua. Erilaiset aktivismin linjat punoutuivat 

yhteen ja vuorottelivat keskenään siinä heterogeenisessä opiskelijaliikkeessä, joka 1970-

luvulla oli voimissaan. 

1.2 SOL ja opiskelun kurja tilanne 

SOL:n toiminta ja sen marxilais-leninistinen ideologia saivat Taisteluohjelmassa paljon 

huomiota, mutta manifesti oli tarkoitettu myös ohjelmaksi paremman 

korkeakouluopetuksen puolesta. Korkeakoulutuksessa nähtiin niin paljon parannettavaa, 

että kirjasen alkuun listattiin runsaat sata nähtyä ongelmaa ja epäkohtaa. Sanoilla 

”nähdyt sata ongelmaa ja epäkohtaa” on tietenkin merkittävä painoarvo. Vaikka monet 

SOL:n mainitsemista ongelmista ja epäkohdista olivatkin aikanaan aiheellisia, on 

vähintäänkin niiden taustalla erotettavissa runsaasti poliittista ideologiaa. SOL:lle tämä 
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ei ollut mikään salaisuus, sillä järjestö totesi avoimesti olevansa marxilais-leninistisen 

aatteen järjestö
47

. SOL:n näkemien ongelmien ja epäkohtien todenperäisyyden 

selvittäminen ei ole tämän tutkielman tehtävänä, vaan se, mitä epäkohtia ja ongelmia 

taistolainen SOL korkeakoulujen opetuksessa näki. 

Miltei sata Suomen korkeakoulutuksen epäkohtaa ja ongelmaa oli varsin pitkä luettelo. 

Taisteluohjelman ensimmäisessä luvussa ne oli jaoteltu kuuden eri alaluvun alle: 

1. ”Opiskelu on ankaraa työtä” 

2. ”Opiskelijoiden sosiaalinen ja taloudellinen asema huononee” 

3. ”Opiskelijat saavat epätieteellistä ja pirstoutunutta opetusta” 

4. ”Opiskelun aineelliset edellytykset ovat kehnot” 

5. ”Opiskelijoilla ei ole oikeuksia eikä vaikutusmahdollisuuksia oppilaitoksissaan” 

6. ”Opiskelijat elävät valheellisessa, väkivaltaisessa ja näköalattomassa 

yhteiskunnassa” 

7. ”Vaikeutuvat olosuhteet nostavat opiskelijat taisteluun” 

Tässä käsittelyluvussa Taisteluohjelman alaluvut 1, 2, 4 ja 5 ovat kiistatta 

olennaisimmat, ja myöhemmin myös alaluku 3. Ensi töikseni erittelen sitä, kuinka 

korkeakouluopiskelun tilanne Suomessa oli taistolaisen SOL:n mielestä ”kurja”: 

opiskelijoiden ja korkeakouluopiskelun olosuhteet olivat maassamme huonolla tolalla. 

Kuinka korkeakouluopiskelun käytännön realiteetteihin liittyi paljon ongelmia ja 

epäkohtia. Keskityn aluksi erittelemään vain tätä puolta alalukujen 1, 2, 4 ja 5 avulla. 

Taisteluohjelman alaluvut 3 ja 6 kertovat vastaavasti enemminkin siitä, kuinka SOL:n 

mielestä yhtäältä korkeakouluopetus ja yhteiskunta, jossa opiskelijat elivät, olivat 

vääristyneitä. Sana ”kurjat” ja ”vääristynyt” kantavat molemmat vahvan negatiivisen 

konnotaation, mutta SOL:n Taisteluohjelman varsin voimakkaassa retoriikassa se ei 

ollut mitenkään ihmeellistä.
48

 

Alalukujen 1, 2, 4 ja 5 alla SOL toi esille siis opiskelijoiden, opiskelun ja opetuksen 

käytännön ongelmia: mitä ihmisen näköalasta riippumattomia ongelmia ja epäkohtia 

niihin sisältyi. Näissä kohdissa mainittuja korkeakouluopetuksen vaikeuksia kenenkään 

oli varsin hankala kiistää, elleivät sitten faktalliset tiedot kertoneet täysin päinvastaista. 

Sen sijaan alaluku 3 sisältää enemmänkin puolueettoman tahon näkökannasta katsoen 
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selkeämmin subjektiivisia (ihmisen näköalasta johtuvia) ja SOL:n ideologiaan 

perustuvia asioita. SOL:n mielestä näin ei tietenkään ollut. Kaikki hieman alle sata 

ongelmaa ja epäkohtaa koettiin yhtä realistisiksi ja todenmukaisiksi ongelmiksi, koska 

vain marxilais-leninistinen tiede ja tutkimus pystyivät (porvarillisesta tieteestä poiketen) 

selvittämään maailmaa puhtaan totuudenmukaisesti.
49

 

Ensimmäisellä alaluvulla, ”1. Opiskelu on ankaraa työtä”, SOL pyrki tuomaan heti ilmi, 

ettei opiskelu ollut todellakaan helppoa. Opiskelijoiden työajan mainittiin olevan 

epäsäännöllinen, mitä haittasi ennestään opiskelijoiden pakko käydä ansiotyössä 

opiskelunsa rahoittamiseksi. Opintojen jälkeen sen sijaan vaivasi vaikeus saada 

koulutusta vastaavaa työtä.
50

 Opiskelu miellettiin siten jo itsessään kovaksi työksi, jota 

lisäksi haittasivat monet sosioekonomiset epäkohdat. Näiden ongelmien esille tuominen 

SOL:n toimesta kuului olennaisesti 1970-luvun ilmapiiriin. Elinkeinorakenteen 

murroksen ja suurten ikäluokkien liikehdinnän seurauksena muuttoliike kaupunkeihin ja 

rajojen ulkopuolelle kiihtyi. Ajanjakso oli myös hyvinvointivaltion rakentamisen 

huippukautta, sillä sosiaalipoliittinen lainsäädäntö laajeni ja tulonsiirrot 

moninkertaistuivat. Kolmas näkyvä piirre 1970-luvulla oli yhteiskunnan 

politisoituminen. Politiikka näkyi, tuntui ja oli läsnä miltei kaikkialla. Se miellettiin 

luonnolliseksi osaksi ihmisten arkipäivää ja toimintaa peruskoulusta yliopistoihin tai 

urheiluelämästä tiedotusvälineisiin.
51

 

Seuraavan alaluvun, ”2. Opiskelijoiden sosiaalinen ja taloudellinen asema huononee” 

alle SOL eritteli lukuisia sosioekonomisia ongelmia, jotka piinasivat opiskelijoita ja 

opiskelua. Niiden avulla SOL toikin esille opiskelijoiden elämää ja heidän työtään, eli 

opiskelua haittaavia ongelmia ja epäkohtia. Niiden huomattavan määrän vuoksi olen 

jakanut ne kahteen kategoriaan: taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Tarkoituksenani 

on ollut helpottaa kokonaiskuvan muodostamista niistä asioista, joista johtuen SOL näki 

opiskelun ja opiskelijoiden tilanteen huonoksi. Taloudellisiksi epäkohdiksi olen lukenut 

suoraan opiskelijan rahalliseen varallisuuteen vaikuttavat epäedulliset tekijät. 

Sosiaalisiin epäkohtiin olen lukenut sen sijaan monet elämän laatua haittaavat 

käytännölliset, terveydelliset ja oikeudelliset tekijät. 
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Taloudelliset epäkohdat Sosiaaliset epäkohdat 

”Opiskelijoiden kulutustaso on alhainen” 

”Opintotuki on lainamuotoista” 

”Opintolaina ei kata opiskelu- ja 

elinkustannuksia” 

”Opintotuen riittämättömyys pakottaa 

ansiotyöhön” 

”Opiskelijoiden velkataakka kasvaa” 

”Elinkustannukset nousevat”
52

 

 

”Asuntopula ja korkeat vuokrat koettelevat 

opiskelijoita” 

”Opiskelijat asuvat ahtaasti” 

”Opiskelijoiden asuntojen varustetaso on 

alhainen”
53

 

”Vuokralaisten asema on turvaton” 

”Opiskelijoiden asunto-olot eristävät 

heidät muista työtätekevistä” 

”Yli 7000 lapselta puuttuu päivähoito” 

”Opiskelijoiden ravinto on yksipuolista” 

”Opiskelijoiden terveys järkkyy” 

”Terveyspalveluja on liian vähän” 

”Kunnalliset oikeudet puuttuvat” 

(SOL 1973, 13–17) 

Suomi koki 1950- ja 1960-luvuilla erittäin järeän rakenteellisen myllerryksen. Tultaessa 

vuoteen 1970 entinen pientilavaltainen maatalousmaa oli jo aivan selvästi 

kaupunkimaisiin elinkeinoihin painottunut yhteiskunta, ja samana ajanjaksona 

teollisuustuotanto oli monipuolistunut ja jalostusasteeltaan kohentunut. Yhteiskunnan 

rakenteellisen muutoksen (alkutuotannosta palveluammatteihin) kohdalle ajoittui myös 

maassa- ja maastamuuton raju aalto. Suomen sisäinen muuttoliike sai aikaan muun 

muassa sen, että 1970 suomalaisia asui ensi kertaa enemmän kaupungeissa kuin 

maaseudulla. Kuten äkkimuutokset aina, uudet vahvat trendit toivat muun muassa 

lisääntyvää häilyvyyttä, irrallisuutta ja tukun ennen kokemattomia sosiaalisia 

ongelmia.
54

 Suurten ikäluokkien syntymän myötä rakennemuutokselle loi paineita myös 

väestönkehitys. Yhteiskunnan ensimmäiset reaktiot väestörakenteen muutokseen olivat 

perhekeskeisiä: tulonsiirtoja ja asuntoja lapsiperheille, perhepolitiikan perusteiden 

uudelleenarviointia. Kuitenkin jo 1960-luvun lopulla väestönkehitys alkoi vaatia 

toimenpiteitä myös työpolitiikassa ja korkeakouluissa. 1960-luvun alussa Suomen 

korkeakoulujen kirjoissa oli noin 25 000 opiskelijaa, vuonna 1965 noin 40 000 ja 
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syksyllä 1967 heitä oli 49 970.
55

 Yliopistomaailmassakin ilmeni herkästi vuosina 1967 

ja 1968 suomalaisen rakennemuutoksen aiheuttama paine. Samaan aikaan kun 

maaseutupohjainen yhtenäiskulttuuri oli sotien jälkeen hajaantunut, oli sen 

maailmankuvaa edustaneiden osakuntien valta murtunut.
56

  

Tämä konteksti huomioiden ei ole mitenkään ihme, että SOL listasi huomattavasti 

sosioekonomisia ongelmia 1970-luvulla. Parantamisen varaa suomalaisten 

korkeakouluopiskelijoiden elämässä nähtiin monella eri tapaa: yhtäältä opiskelijan 

elämää hankaloittivat heikko opintotuki ja siitä seuraavat taloudelliset ongelmat. Niiden 

lisäksi häntä haittasivat myös monet sosiaaliset ongelmat. Taloudelliset ja sosiaaliset 

ongelmat ovat yleensä niitä asioita, jotka konkreettisimmin vaikuttavat ihmisen 

elämään. Ei ole siten yllättävää, että sellaisia ilmaantui kasvukipuina nopean 

yhteiskunnallisen murroksen aikana ja että ne näkyivät myös SOL:n vaatimuksissa. 

SOL ei nähnyt ongelmia ainoastaan opiskelijoiden elämässä ja opiskelussa, vaan siellä 

missä he opiskelivat: korkeakouluissa ja niiden tarjoamassa opiskeluympäristössä. 

Neljännen alaluvun ”Opiskelun aineelliset edellytykset ovat kehnot” seikat olen jakanut 

kolmen kategorian alle: tilankäyttöön, henkilöstöön ja oppimateriaaleihin liittyviin 

ongelmiin. 

Tilankäyttö Henkilöstö Oppimateriaalit 

”Tilat ovat riittämättömät” 

”Humanistis-

yhteiskuntatieteellisillä 

aloilla tilanne on 

sietämätön” 

”Kauppakorkeakouluissa 

tilat ovat vähentyneet jopa 

puoleen” 

”Luonnontieteiden 

laitoksilla tilat ovat täysin 

”Opettajista on ankara 

pula” 

”Humanistis-

yhteiskuntatieteellisillä 

aloilla tilanne on vaikein” 

”Ammatillisista 

oppilaitoksissa on puute 

pätevistä opettajista” 

”Opettajavajaus heikentää 

opiskelun tuloksia” 

”Kurssikirjoja on vaikea 

saada” 

”Humanistis-

yhteiskuntatieteellisten 

alojen laitosmäärärahat 

ovat mitättömän pienet”
59

 

”Kojeiden hankinta on 

usein mielivaltaista ja 

tuhlailevaa” 
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riittämättömät” 

”Tekniset ja lääketieteelliset 

alat ovat muita paremmassa 

asemassa” 

”Tiloja käytetään 

perusteettomasti” 

”Lukupaikkojen puute 

vaikeuttaa opintoja” 

”Sosiaali-, virkistys- ja 

järjestötilojen puute on 

huutava” 

”Tilat ovat usein kaukana 

toisistaan” 

”Korkeakoulujen 

rakennukset eivät usein 

vastaa tarkoitustaan” 

”Opistoissa tilanne on 

vaikea”
57

 

”Tilapäisten opettajien 

määrä on kasvanut 

nopeasti” 

”Virkoja perustetaan usein 

mielivaltaisesti” 

”Henkilökuntaa on liian 

vähän”
58

 

 

(SOL 1973, 23–28) 

Resurssien rajallisuudesta aiheutuva henkilöstöpula ja etenkin tilankäytön ongelmat 

olivat toistuva teema. Yhtäältä tiloja oli korkeakouluissa niiden tarpeita nähden aivan 

liian vähän, mutta sen lisäksi niitä myös hyödynnettiin huonosti. Mielenkiintoisesti 

kohdassa ”Tiloja käytetään perusteettomasti” mainittiin yhtenä syynä, että juuri 

professorit laativat huonetilaohjelmat laitosten uusiin tiloihin: 

”Koska professorit laativat huonetilaohjelmat laitoksien uusiin tiloihin, on 

opettajien huoneilla usein kohtuuton osuus”
60

 

Konkreettisena esimerkkinä tästä todettiin Helsingin yliopiston käyttöön vuonna 1972 

otetussa uudessa matematiikanlaitoksessa olleen 39 opettajien huonetta, mutta vain 2 

luentosalia ja yksi seminaarihuone. Tilojen puutteesta kärsivät etenkin 
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humanistisyhteiskunnalliset ja oikeustieteelliset alat.
61

 Vastaavasti teknisten ja 

lääketieteellisten alojen koettiin olevan paremmassa asemassa suhteessa muihin, joskin 

niidenkään ei nähty olevan ongelmista vapaita: 

”Näilläkin aloilla (tekniset ja lääketieteelliset alat) vasta perustetuissa 

tiedekunnissa ja yksiköissä tilanne on heikompi, koska joudutaan usein 

toimimaan vuosia väliaikaisissa ja riittämättömissä tiloissa.”
62

 

Tilankäytön lisäksi myös henkilöstön puutteen mainittiin olevan merkittävä ongelma. 

Tästä ongelmasta ja myös varojen kovasta puutteesta kärsivät etenkin 

humanistisyhteiskuntatieteelliset alat: kyseisillä tiedekunnilla mainittiin olevan aivan 

liian vähän opettajia opiskelijoita kohti sekä mitättömät laitosmäärärahat. Toisessa 

ääripäässä joillakin aloilla syyllistyttiin SOL:n mielestä jopa tuhlailevaan ja 

mielivaltaiseen varainkäyttöön. Esimerkiksi Helsingin yliopiston lääketieteelliseen 

tiedekuntaan kerrottiin hankitun kalliita elektronimikroskooppeja, joita käytettiin hyvin 

harvoin.
63

 Osa laitehankinnoista todettiin jokseenkin tragikoomisessa sävyssä, sen 

viestien samalla koetusta professorien mielivallasta korkeakouluissa: 

”Esimerkkejä mielivaltaisesta kojemäärärahojen käytöstä on runsaasti 

alkaen patologian laitosten rottasaunasta professorien päähänpinttymänä 

aina lihanjalostusteollisuuden perustamaan lihateknologian laitokseen, 

jossa opetus ja tutkimusmäärärahoin vähitellen hankittiin makkaratehtaan 

välineistö. Nyt laitoksen määrä on tuottaa 1500 kg makkaraa päivittäin.” 

Vähäinen opintotuki, korkeakoulujen henkilöstön puute ja tilankäytön epäkohdat eivät 

olleet ainoita opiskelijain ongelmia SOL:n Taisteluohjelmassa. Opiskelijain oikeudet ja 

vaikuttamismahdollisuudet koettiin myöskin riittämättömiksi. Alaluvussa ”5. 

Opiskelijoilla ei ole oikeuksia eikä vaikutusmahdollisuuksia oppilaitoksissaan” SOL 

mainitsi noin kymmenen seuraavanlaista ongelmakohtaa: 
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”Opiskelijoilla ei ole takeita sanan- ja mielipiteen vapaudesta” 

”Kokoontumis- järjestäytymisvapautta rajoitetaan” 

”Opiskelijat ovat jatkuvan mielivallan uhan alaisia” 

”Monet opiskelijat eivät tunne päätöksentekoprosessia” 

”Professorivaltainen hallinto on oikeuksien puuttumisen syy” 

”Nykyinen hallintokoneisto täydentää itseään” 

”Nykyinen hallinto on esteenä opetuksen kehittämiselle” 

”Opintoyhteistyön umpikuja” 

”Yleisellä ja yhtenäisellä äänioikeudella valitut laitosneuvostot ovat osoittaneet 

demokraattisen hallinnon rajattomat mahdollisuudet” 

(SOL 1973, 28–31) 

SOL:n mainitsemista asioista erottuu yksi selkeä teema: yliopistot ovat liian 

professorivaltaisia, mistä johtuen opiskelijoiden oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet 

ovat puutteelliset. Korkeakouluissa nähtiin vallitsevan professorien yksinvalta kaikilla 

hallinnon tasoilla, ja ammatillisissa oppilaitoksissa valta oli keskittynyt oppilaitosten 

rehtoreille. Tästä seurasi SOL:n mukaan ensinnäkin, ettei opiskelijalla ollut tehokkaita 

keinoja saada oikeutta kokiessaan mielivaltaista kohtelua. Korkeakoulujen säännösten 

mukaan ei ollut esimerkiksi mahdollista valittaa asioissa, jotka koskivat yliopistollisia 

opinnäytteitä, tutkintoa tai oppiarvon myöntämistä. Vastaavasti oikaisukeinot, kuten 

kantelu kanslerille, julkinen kuulustelu ja neuvottelut arvostelun suorittaneen kanssa 

nähtiin tehottomina keinoina vaikuttaa.
64

  

Ajan opiskelijat pitivätkin diskriminaation vaaraa erittäin konkreettisena monissa 

tilanteissa ja korostivat, ettei voimassa olevien käytäntöjen mukaan opiskelijalla ollut 

mahdollisuutta osoittaa diskriminaation tapahtuneen tai muullakaan tavoin vaatia 

itselleen oikeutta vääryyden kohteeksi jouduttuaan. Tämän katsottiin johtuvan osaksi 

opiskelijoiden pelokkaasta asenteesta ja opettajakunnan keskinäisestä solidaarisuudesta 

sekä siitä, että hallintojärjestelmä soi opettajalle runsaasti mahdollisuuksia käyttää 

valtaansa nk. epämiellyttävää opiskelijaa kohtaan. Samalla se riisti opiskelijoilta 

mahdollisuuden osallistua mukaan vallankäyttöön tarpeeksi suurin joukoin ja selusta 

turvattuna.
65
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Toiseksi professorivaltaisen hallinnon koettiin täydentävän itseään professorien 

vastatessa kaikista virkanimityksistä ja ehdolle panoista virkoja täytettäessä. Tämä 

hallinto koettiin myös esteenä opetuksen kehittämiselle sekä opiskelijain ja opettajien 

väliselle opintoyhteistyölle. Valta-asemassa olevien professorien välinpitämättömyys 

nähtiin olevan avainasemassa: 1960-luvulla perustettujen opintoyhteistyöelinten 

epäonnistumisen syynä pidettiin pohjimmiltaan professorien yliolkaista tapaa sivuuttaa 

näiden elimien ehdotukset.
66

 Asiasta mainittiin muualla Taisteluohjelmassa tuomalla 

esiin, kuinka professoreilla on valtaa huonetilasuunnitelmiin ja kuinka osa 

laitehankinnoista oli ”professorien päähänpinttymiä”. Positiivisena vasta-argumenttina 

SOL mainitsi Taideteollisen oppilaitoksessa hyödynnetyn hallintouudistuksen, jossa 

kaikkien hallintoelinten valinta tapahtui yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella, 

johtaneen myönteisiin uudistuksiin. Taideteollisessa oppilaitoksessa olivat sekä 

viihtyvyys että työskentelyn halu lisääntyneet ja opintosuoritusten määrä kasvanut 

osoituksena toimivasta yhteistyöstä opiskelijoiden ja opettajien välillä.
67

 

Suomalaista korkeakoulupolitiikkaa värittivät 1970- ja 1980-luvulla 

hallinnonuudistustaistelu, korkeakoulututkintojen uudistaminen sekä ylimmän 

opetuksen kaikinpuolinen laajentuminen. Radikaali, korkeakoululaitoksen 

demokratisoimista vaatinut opiskelijaliike sai Suomessa vahvan jalansijan. Asetelman 

keskiöön nousi korkeakoulujen hallinnon uudistaminen eli luopuminen perinteisestä 

professorivetoisesta hallintomallista ja muiden ryhmien ottaminen mukaan 

päätöksentekoon.
68

 Demokratian ihanne ja koulumaailma nivoutuivat 1970-luvulla 

yhteen niin korkea- kuin oppikouluissakin. Suomalainen koulumaailma oli 1970-luvulle 

saakka perinteisellä tavalla autoritäärinen, eikä oppilailla ollut sananvaltaa opetuksen 

sisältöön sen enempää kuin käytännön järjestelyidenkään suhteen. Voitiin väittää, että 

koulutyö kehitti passiivista asennetta, haluttomuutta ja vieraantumista itsenäisestä 

toiminnasta.
69

 Eduskunnan vuonna 1971 hyväksymän lain myötä oppikouluihin oli 

valittava yhtäläisesti opettajista ja oppilaista koostuva kouluneuvosto yhtäläisellä 

äänioikeudella. Kouludemokratia ulottui niin pitkälle, että neuvostot saivat päättää niin 
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lukujärjestykseen, oppikirjojen valintaan, koulun varainkäyttöön kuin oppilaan 

oikeusturvaan liittyvistä asioista.
70

 

Tiedonantajassa uutisoitiin niin SOL:n kuin muidenkin opiskelijaliikkeiden toiminnasta 

vuoden 1973 alussa. Uutisointi ja artikkelit liittyivät monesti meneillään olleeseen 

korkeakoulujen hallintouudistukseen ja lopulta sen puolesta julistettuun opiskelijoiden 

lakkoon.
71

 Uutisartikkelissa Sivistysvaliokunta vesitti hallinnonuudistusta – opiskelijat 

ryhtyvät lakkoon kamppailun kerrottiin edenneen opiskelijoiden lakkoon, kun ”oikeisto 

ja sen painostama kepu” olivat estäneet hallinnonuudistuslain eduskunnan 

sivistysvaliokunnassa.
72

 Opiskelijoilla kerrottiin olevan myös työläisten ja opettajien 

tuki kamppailussa demokraattisesta hallintouudistuksesta, jonka avulla korkeakouluihin 

saataisiin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus.
73

 Helsingin keskuslakkotoimikunnan ja 

Tampereen Keskustoimintakomitean antama tuki opiskelijoille uutisoitiin sekin 

Tiedonantajassa näyttävästi. Korkeakoulujen hallinnon demokratisoimisen todettiin 

liittyvän koko demokratian laajentamisen puolesta käytävään kamppailuun.
74

 SOL:n 

manifesti korkeakouluopetuksen ongelmista oli olennainen näyte järjestön toiminnasta 

niin sanotun opintodemokratialiikkeen aikana. 

Opiskelu korkeakouluissa oli siten yhtäältä huonolla tolalla, mutta sen lisäksi 

opiskelijoiden oikeudet olivat rajalliset. Yhteenvetona SOL:n kuva Suomen 

korkeakouluopiskelun tuon aikaisista realiteeteista koostui käytännössä muutamasta 

toistuvasta teemasta. Epäkohtien kirjo voidaan tiivistää seuraaviksi teemoiksi: 

- Opiskelijoiden sosioekonominen asema on huono, mikä haittaa niin heidän 

opiskeluaan kuin yleistä elämäänsäkin. 

- Opiskelun edellytykset ovat korkeakouluissa riittämättömät. Erityisesti 

humanistis-yhteiskuntatieteelliset alat kärsivät tästä ongelmasta eniten. 

- Korkeakoulujen hallinto on professorivaltainen, ja siten opiskelijoiden keinot 

vaikuttaa ovat hyvin rajalliset. 

SOL ilmaisi selkeästi, että opiskelijoiden sosioekonomiset vaikeudet sekä 

korkeakoulujen resurssien ja tilojen ongelmat liittyivät korkeakoulujen sen aikaiseen 

                                                           
70

 Ahonen 2012, 160. 
71

 Tiedonantaja 25.1.1973. Tiedonantaja 10.2.1973. 
72

 Tiedonantaja 20.2.1973. 
73

 Tiedonantaja 24.2.1973. 
74

 Tiedonantaja 25.1.1973. 



31 

 

hallintomuotoon. Professorien yksinvalta nähtiin yhtenä esteenä asioiden korjaamiselle. 

Opiskelun ongelmia pidettiin osittain seurauksena oppilaitosten autoritaarisuudesta, ja 

kuten myöhemmin tulee ilmi, myös ilmentyminä laajemmasta konfliktista. Samalla 

niiden avulla osoitettiin, ettei korkeakouluopiskelu ollut hyvällä tolalla Suomessa. 

Kyseessä ei ollut vain paremman korkeakouluopetuksen puolesta kampanjointi, vaan 

ongelmat esitettiin Taisteluohjelmassa myös perusteluina koulutusjärjestelmän 

uudistamiselle. 

1.3 Yksilökeskeinen ja yhteiskunnasta irrallinen opetus 

SOL:n esittämien korkeakouluopiskelun sisällöllisten ongelmakohtien kohdalla 

järjestön poliittinen ideologia oli vahvasti esillä. Tarkalleen sanoen näin oli 

Taisteluohjelman alun alaluvuissa 3, 6 ja 7. Näistä ensimmäinen, alaluku ”3. Opiskelijat 

saavat epätieteellistä tai pirstoutunutta opetusta” kohdalla keskityttiin nimenomaisesti 

opetuksen laatuun. Toisaalta siinä esitettiin myös opiskelun ja opiskelijoiden käytännön 

ongelmia. Nämä liittyvät toki enemmän niin sanottuun opiskelijoiden ja opiskelun 

käytännön realiteetteihin, joita käsittelin aiemmassa luvussa. Kyseinen alaluku sisältää 

kuitenkin runsaammin SOL:n löytämiä ja opetuksen sisällöstä kumpuavia ongelmia, 

joita olen pyrkinyt tässä erittelemään. Sen lisäksi olen tuonut mukaan toisen 

päälähteeni, Teiniliiton Ensimmäisen ja toisen asteen koulujen yhteiskunnallisen 

opetuksen uudistamista pohtineen asiantutijatoimikunnan muistion. 

Alaluku ”3. Opiskelijat saavat epätieteellistä ja pirstoutunutta opetusta” epäkohdat 

voidaan periaatteessa jakaa kahteen leiriin: opetuksen asiasisällön ongelmiin ja 

opetusmetodeihin ja rakenteisiin liittyviin ongelmiin. 

Opetuksen asiasisällön ongelmat Opetusmetodeihin ja rakenteisiin 

liittyvät ongelmat 

”Arvo- ja tavoitekysymykset pyritään 

sivuuttamaan” 

”Monet opiskelijat saavat kelvotonta ja 

vanhentunutta tietoa” 

”Tieteen valjastaminen suuryritysten 

palvelukseen vääristää opetuksen” 

”Sosialististen maiden tutkimuksesta 

”Joillekin opinnot ovat ohjaamatonta 

suorituspisteiden keräilyä” 

”Opiskelu ja tutkimus ovat liian erillään” 

”Opisto-opiskelijoille ei ole turvattu 

etenemismahdollisuuksia” 

”Tutkintojen vaatima työmäärä vaihtelee 

kohtuuttomasti” 
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vaietaan” 

”Demokraattista kansalaiskasvatusta ei 

anneta” 

”Äärioikeistolainen ja kansojen välistä 

ystävyyttä vahingoittava opetus on 

yleistä” 

”Monille opinnot eivät anna 

ammattipätevyyttä” 

”Monille opinnot antavat liian kapea-

alaisen ammattitaidon” 

”Opiskelutyön tavoitteet ovat epäselvät” 

”Työelämä ei aavaa opiskelijoille 

innostavaa näköalaa” 

”Opiskelijat eivät saa riittäviä 

yleistietoja” 

”Ammatillisten oppilaitosten opetus on 

jälkeenjäänyttä ja koulumaista” 

”Teoria ja käytäntö ovat erillään – 

harjoittelusta puuttuu mieli” 

”Muistitieto on ylikorostetussa asemassa – 

kuulustelut ja karsinnat mielivaltaisia” 

”Luentojen kuuntelu ja tenttiluku 

hallitsevat työskentelyä” 

”Tiedekunta- ja osastojako ehkäisee 

järkeviä aineyhdistelmiä – 

ongelmakeskeinen ja tieteiden välinen 

opetus puuttuu” 

”Oppimisvaikeuksia ei kyetä poistamaan – 

näennäisoppiminen kukoistaa” 

 

 

 

 

 

(SOL 1973, 17–23) 

Suurin osa SOL:n huomioista kohdistui itse opetettavaan asiaan, joskin myös 

opetusmetodeista ja rakenteistakin oli huomautettu. Korkeakouluopiskelua pidettiin 

aivan liian jäykkärakenteisena (esimerkiksi tiedekuntarajojen vuoksi)
75

 ja 

käytännöiltään yksipuolisena, koska sen nähtiin perustuvan pääasiassa luentoihin ja 

tentteihin lukemiseen
76

. Nämä mainitut asiat nousevat omaan valoonsa, kun otetaan 

Taisteluohjelman esipuhe huomioon: 

”Massaluennot ja mekaaninen ulkoluku hallitsevat opiskelua. Hajanainen 

ja vanhentunut opetus ei takaa ammattitaitoa ja tieteellistä pätevyyttä. 

Hallinnollinen harvainvalta ja oikeusturvan puuttuminen estävät 

opiskelijoita saamasta aikaan muutoksia.”
77
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”Tällaisessa koulutusjärjestelmässä, tällaisessa yhteiskunnassa, 

tällaisessa maailmassa suomalaisilta opiskelijoilta evätään 

totuudenmukainen tieto; heidät halutaan ohjata kuuliaisiksi työntekijöiksi 

vallitseviin oloihin.”
78

 

SOL:n korkeakouluteoreetikkojen, kuten Yrjö Engenströmin, Antti Kasvion ja Kari 

Toikan mielestä kapitalismin valtiomonopolistisella tasolla oli merkittävä vaikutus 

koulujärjestelmään niin yleisesti kuin korkeakoulutuksessa. Missä tahansa yhteisössä 

opetuksen perustehtävät olivat tuottaa työvoimaa, valita yksilöitä tiettyjä tehtäviä ja 

valta-asemia varten ja saada heidät sisäistämään vallitsevat normit ja arvot. 

Myöhäiskapitalismin ajalla, joka perustui yhä enemmän automaatioon ja korkeaan 

teknologiaan, yliopistot eivät ainoastaan tuottaneet työntekijöitä ja toimineet 

”porvarillisien arvojen indoktrinoijina”. Ne toimivat myös ”tietotehtaina” tuottaen 

taloudellisesti arvokasta uutta tietoa, jota voisi ostaa ja myydä markkinoilla. Niinpä 

monopolit olivat kiinnostuneet yliopistoista uudella tavalla, toivoen hyötyvänsä 

tieteellisen tutkimuksen saavutuksista.
79

  

Opiskelijaradikalismin tunnusomaisin piirre oli antiautoritaarisuus, kunnioituksen puute 

perinnettä kohtaan ja valmius asettaa kyseenalaiseksi menneisyyden säännöt ja tavat. 

Kun keskustelu vasemmiston politiikasta voimistui vuosien 1967–1968 välillä, 

yhteiskunnallisen ja poliittisen vallankäytön analyysi lisääntyi. Suomeen italialaisen 

marxistin Antonio Gramscin hegemonian käsite tuli ruotsalaisen uusvasemmiston 

välityksellä, josta Suomeen levisi myös vaikutusvaltainen porvarillisen indoktrinaation 

käsite.
80

 Gramsci lähti siitä, että perinteinen ekonomistinen suhtautuminen tahdon ja 

toiminnan ilmaisuihin, poliittisiin ja älyllisiin aloitteisiin, oli ”vähintäänkin 

kummallinen”. Hän korosti, että hegemonia on luonteeltaan yhtä aikaa ja välttämättä 

sekä eettis-poliittinen että taloudellinen, ja arvosteli ekonomistisia tulkintoja sen seikan 

unohtamisesta, että ns. ”kansan uskomuksilla” ja uskomuksilla yleensä on samanlaista 

lujuutta kuin aineellisilla voimilla.
81

 Taisteluohjelmassakin SOL:n tarkoituksena ei ollut 

vain epäkohtien esille tuominen, vaan samalla porvarillisten arvojen vallan ja sen 

indoktrinoivan luonteen paljastaminen Suomen korkeakouluissa. Se, että Suomen 

korkeakouluopetus oli nuortaistolaisten mielestä vanhentunutta ja metodeiltaan 
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rajoittunutta, ei ollut vain korjattava epäkohta. Tällainen opetus nähtiin myös osana 

laajempaa prosessia, jonka tarkoituksena oli ohjata opiskelijoita ”kuuliaisiksi 

työntekijöiksi vallitseviin oloihin”, koska yliopistojen sisällä koettiin toimivan 

monopolien vaikutusvalta. 

Edellinen asia tulee esille etenkin opetuksen asiasisältöön liittyvissä ongelmissa ja 

epäkohdissa. Monien alojen opetukseen nähtiin heijastuvan pyrkimys suunnata tiede 

palvelemaan vain yritysvoittojen kasvattamista.
82

 Samalla eri alojen tutkimuksessa ja 

opetuksessa koettiin olevan pyrkimys sivuuttaa arvo- ja tavoitekysymykset, mikä 

palveli myös niiden säilyttämistä kapea-alaisina
83

. Näihin epäkohtiin liittyi SOL:n 

mukaan olennaisesti tieteen, tutkimuksen ja opetuksen irrallisuus ”yhteiskunnallisesta ja 

tuotannollisesta käytännöstä”
84

. Lisäksi ne olivat ”irrallaan yhteiskunnallisten 

perusongelmien selvittelystä”
85

. Toisin sanoen mitä tuli esimerkiksi yhteiskunnassa 

nähtyihin epäkohtiin, tieteen ja opetuksen koettiin jättäytyvän ulkopuolelle niiden 

pohdinnasta. Korkeakouluopetus oli muillakin tavoin SOL:n mielestä muusta 

yhteiskunnasta irrallinen: niiden opetuksessa ei annettu demokraattista 

kansalaiskasvatusta. Siten suomalaiset korkeakoulut eivät olleet sitoutuneita 

kasvatukselliseen vastuuseen opiskelijoiden suhteen:
86

 

”Korkeinta opetusta antavat laitokset ovat vetäytyneet kasvatuksellisesta 

vastuusta. Ne eivät yritäkään taata opiskelijoiden kehitystä kansanvallan 

ja ihmisyyden aktiivisiksi edistäjiksi.”
87

 

Valtion nuorisotyölautakunta oli aloittanut vuonna 1965 erityisen suunnittelu- ja 

tutkimustoiminnan, jonka tuloksena syntyi nk. valtakunnallinen nuorisotutkimus. 

Seuraavana vuonna opetusministeriö asetti toimikunnan tutkimaan nuorisotyön asemaa 

valtion ja kuntien hallinnossa. Tietoja käytettiin muun muassa lakijärjestelmän 

luomiseen, jolla nuorison järjestötoiminta kytkettiin tehokkaasti valtiokoneiston 

taloudelliseen ohjaukseen. Myös kansalaiskasvatuksen keskus aloitti vuonna 1965 

suunnittelutyön, jonka tähtäimessä oli nuorisopoliittinen suunnitelma seuraavan 

vuosikymmenen tarpeisiin. Näiden kolmen tiiviisti toisiinsa liittyneiden projektin 
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keskeisestä sisällöstä välittyi käsitys nuorisosta negaation kautta, eli puuttuvien 

ominaisuuksien perusteella: nuori ei ole kypsä, ei aikuinen, ei valmis, ei osaa, ei tiedä. 

Toisaalta hän ei ole lapsikaan, mutta puuttuvien ominaisuuksien hankkiminen on nuoren 

tavoite. Valmis ihminen on tuottaja, kuluttaja, vaikuttaja. Tähän nuoren on kasvettava: 

hän on opetuksen ja kasvatuksen objekti, ei subjekti.
88

 SOL:n kielteisyys 

”massaluentoja” ja ”yritysten hyötyihin tähtäävää korkeakouluopetusta” kohtaan oli 

siten jossain määrin kritiikkiä myös tällaista vallitsevaa näkemystä vastaan. 

Jos ajan nuorisopolitiikkaa oli ohjannut tällainen näkemys, on sinänsä ymmärrettävää, 

että myös opetuksessakin vallitsivat samansuuntaiset käsitykset. Nuorille oppilaille ja 

opiskelijoille välittyi samalla kuva opetuksesta yksisuuntaisena, ylhäältä alas 

ohjautuvana tiedon kaatamisena yhteiskuntaa varten. 1960-luvulla radikaali 

opiskelijaliike tarjosikin yksilöille mahdollisuuden toimia subjekteina
89

. 

SOL:n mukaan yhteiskunnasta irrallisuuden lisäksi korkeakouluopetuksen sisällössä oli 

muitakin puutteita: sosialistisissa maissa tehty tutkimus oli korkeakouluissa selvästi 

marginaalissa. SOL:n mukaan esimerkiksi tutkintovaatimusten kirjallisuudesta vain 

pieni osa oli peräisin Neuvostoliitosta tai muista sosialistisista maista. Syypäänä 

neuvostokirjallisuuden vähäisyydelle nähtiin korkeakoulujen johto, joka tietoisesti 

ylläpiti oppikirjojen epätasapainoista tilannetta:
90

  

”Professorikunnan ja oppilaitosten johdon maailmankatsomus torjuu 

jyrkästi sosialistisissa maissa saavutetut tieteelliset tulokset, koska se 

näkee niiden teoreettiset, filosofiset ja yhteiskunnalliset lähtökohdat omaa 

valtaansa uhkaavina, historiallisesti uutta yhteiskuntajärjestystä 

edustavina. Näin professorikunnan ja oppilaitosten johdon 

maailmankatsomus estää opiskelijoita tutustumasta inhimillisen tiedon 

korkeimpiin saavutuksiin…”
91

 

SOL:n mukaan korkeakoulujen vanhoilliseksi mielletty johto esti opiskelijoita 

tutustumasta neuvostotieteen saavutuksiin. Sitä vastoin ”äärioikeistolaista ja kansojen 

välistä ystävyyttä vahingoittava opetus” oli yleistä. Opiskelijat joutuivat päivittäin 

huomaamaan, kuinka ”tavattoman laajalle on levinnyt poliittista taantumusta, 
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kansalliskiihkoa, ihmisten välistä eriarvoisuutta, militarismia ja muita rauhan- ja 

ihmisyydenvastaisia aatteita palvelevaa opetusta”.
92

 SOL:n mielestä korkeakouluopetus 

ei ollut ainoastaan puutteellista. Sen lisäksi se sisälsi joukon kielteisiä piirteitä. Näiden 

käsittelyyn olen keskittynyt myöhemmin SOL:n julkaiseman Mustan kirjan pohjalta, 

jonka tarkoitus oli nimenomaan tuoda julki ”ihmisvihamielisen” sisällön olemassa olo 

korkeakoulujen oppikirjoissa.  

Kuten korkeakouluopiskelun käytännön realiteettien suhteen, myös SOL:n käsityksen 

korkeakouluopetuksen sisällöstä voidaan nähdä rakentuvan pääasiassa kolmelle 

teemalle: 

- Opetus, ja sitä myötä opiskelukin tapahtuu liian jäykästi ja kapea-alaisesti. 

- Eri alojen opetus on yhteiskunnasta ja laajemmista konteksteista irrallinen. 

- Opetus sisältää runsaasti valheellista ja yhteistä hyvää haittaavaa tietoa. 

Mielenkiintoisesti Taisteluohjelmassa ei esiintynyt niin keskeisesti yksilökeskeisyyden 

teemaa verrattuna Teiniliiton muistioon yhteiskuntaopetuksesta ensimmäisen ja toisen 

asteen kouluissa. Korkeakouluopetuksen nähtiin sisältävän vääristynyttä tietoa, mutta ei 

niinkään individualismin ihannointia. SOL:n kuvassa kiinnitettiin enemmänkin 

huomiota opetuksen epäyksilöllistävään luonteeseen: korkeakoulujen opiskelijoita 

nähtiin koulutettavan mekaanisesti ja massoittain vain yrityksiä varten, eikä tilaa 

yhteiskunnallista vastuuta opettavalle demokraattiselle kansalaiskasvatukselle ollut.  

Opetuksen yksilökeskeisyys ja samalla myös yhteiskunta olivat Teiniliiton 

Ensimmäisen ja toisen asteen koulujen yhteiskunnallisen opetuksen uudistamista 

pohtineen asiantuntijatoimikunnan muistiossa olennaisia termejä. Kansakoulujen, 

ammattikoulujen sekä keski- ja oppikoulujen yhteiskuntaopetuksen muistiossaan 

Teiniliitto oli tutkinut eri kouluaineiden opetussuunnitelmia. Nämä kouluaineet olivat: 

- Peruskoulun kansalaistaito 

- Peruskoulun yhteiskuntaoppi ja taloustieto 

- Keskikoulun ja lukion yhteiskuntaoppi ja taloustieto 

- Ammattikoulujen kansalaistieto 

- Ammattikoulujen ammattitalous 
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Jokaisen aineen opetussuunnitelmasta Teiniliitto käsitteli aineen opetukselle varatut 

tuntimäärät, julkilausutut tavoitteet, sisällön jakautuminen (eli mihin aiheisiin 

opetuksessa keskitytään) ja sisällön läpikäymisen periaatteet. Lopuksi jokaisen aineen 

opetussuunnitelmasta katsottiin, mistä niiden peruskäsitteistö koostui ja millainen kuva 

yhteiskunnasta niissä annettiin. 

Monien opetussuunnitelmien kohdalla Teiniliitto nosti esiin niiden tavan antaa 

painoarvoa yksilöllisyydelle. Peruskoulun kansalaistaidon opetukseen kuului 

peruskansalaistaitojen (käyttäytyminen, liikenne- ja terveyskasvatus jne.) lisäksi 

talouskasvatusta (varojen ja omaisuuden hoitoa, elämänurasta, säästämisestä jne.). 

Kyseisestä oppiaineesta Teiniliitto totesi muistiossa esimerkiksi seuraavaa, keskeiset 

termit lihavoinnilla korostaen:
93

 

”Opetus alkaa siis omaisuuden kunnioittamisesta, se korostaa rahan 

säästämisen merkitystä samoin kuin yrittelijäisyyttä, jolla tarkoitettaneen 

nimenomaan yrityksen perustajan ja omistajan yrittelijäisyyttä. 

Taloudellisen toiminnan muodot tuodaan esiin pelkästään yksilön 

ratkaisuina ja toimenpiteinä: yksilö kuluttaa, säästää, yrittää suunnittelee 

ja täyttää veroilmoitusta.”
94

 

Talouskasvatuksen lisäksi yksilökeskeisyys oli Teiniliiton mielestä korostuneessa 

asemassa kansalaistaidossa silloinkin, kun opetettiin arjen vaaroilta (tulipalot, liikenne 

jne.) suojautumista: 

”Tällainen suojautuminen opetetaan näkemään yksilökohtaisena asiana 

sen sijaan, että vaarat tai epäkohdat opetettaisiin näkemään 

yhteiskunnallisena ja poliittisena toimintana.”
95

 

Opetussuunnitelmassa ei esimerkiksi esitetty työtapaturmien syiksi kehnoja 

työolosuhteita tai turvalaitteiden puutetta. Sen sijaan todettiin opetussuunnitelmassa 

väitettävän, että ”näiden tapaturmien yleisimpiä syitä ovat varomattomuus, 

tietämättömyys, taitamattomuus, väsymys, huolimattomuus jne. – kaikki yksilön, 

työntekijän ominaisuuksia”. Kansalaistaidon opetussuunnitelman nähtiinkin antavan 

kuvaa yhteiskunnasta, jossa sekä vastuu että ongelmat nähdään yksilöllisinä, taikka 
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”monia vaaroja ja yksilökohtaisia ratkaisuja sisältävänä, hyvin mystisenä 

kokonaisuutena”.
96

  

Samansuuntaisesti yksilö nähtiin peruskäsitteenä myös Ammattikoulujen 

kansalaistiedossa, jossa sen todettiin olevan jälleen hallitseva käsite.
97

 Keskikoulun ja 

lukion yhteiskuntaopin ja taloustiedon opetussuunnitelmia Teiniliitto ei pitänyt niinkään 

yksilökeskeisinä sisältönsä puolesta, vaan totesi aineiden sisältöä leimaavan 

enemmänkin ”juridinen, valtionhallintoon keskittyvä ote”. Yksilökeskeisyyden 

mainittiin olevan kuitenkin mukana näissäkin aineissa, koska niissä valtiosta 

opettaminen alkoi teemasta ”kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet 

kansanvaltaisessa yhteiskunnassa”.
98

 

Yksilö oli siten käsite, joka Teiniliiton mukaan leimasi vahvasti suomalaista 

yhteiskuntaopetusta. Yksilöstä oli luonnollisesti lyhyt matka yrittelijäisyyden 

käsitteeseen. Peruskoulun kansalaistaidon kohdallakin opetuksen nähtiin korostavan 

yrittelijäisyyttä, ja nimenomaan yrityksen perustajan ja omistajan yrittelijäisyyttä.
99

 

Myös Ammattikoulujen ammattitalouden opetussuunnitelmasta Teiniliitto oli tehnyt 

havainnon, että aine oli jo tavoitteissaan erittäin yrittäjäkeskeinen
100

. Yritys tulkittiin 

kyseisen opetussuunnitelman peruskäsitteeksi, eikä opetussuunnitelmassa nähty 

annettavan juuri minkäänlaista yhteiskuntakuvaa, vaan ”pikemminkin kritiikittömän 

yrittäjämyönteistä ja pelkästään porvarillisen kansantaloustieteen termeillä ja 

lähtökohdilla rakennettua informaatiota talous- ja tuotantoprosessista Suomessa”.
101

  

Yksilökeskeisyyden teema liittyi selkeästi yhteiskuntajärjestelmän kokonaisvaltaisen 

tarkastelun puutteeseen opetussuunnitelmissa, mikä oli käytännössä sama asia kuin 

SOL:n Taisteluohjelmassa ilmennyt yhteiskunnasta irrallisen opetuksen teema. 

Esimerkiksi peruskoulun kansalaistaidon opetussuunnitelmassa ei mainittu missään 

kohtaa edes kehotettavan määrittelemään oppilaalle, mitä tarkoittaa käsite 

yhteiskunta.
102

 Peruskoulun yhteiskuntaopin ja taloustiedon opetussuunnitelman 

kohdalla taas todettiin, että ”yhteiskuntajärjestelmää ei tarkastella 

                                                           
96

 Teiniliitto 1972, 12. 
97

 Teiniliitto 1972, 34. 
98

 Teiniliitto 1972, 27. 
99

 Teiniliitto 1972, 11. 
100

 Teiniliitto 1972, 35. 
101

 Teiniliitto 1972, 37. 
102

 Teiniliitto 1972, 11. 



39 

 

kokonaisvaltaisesti”.
103

 Tämä ilmeni esimerkiksi siten, ettei opetussuunnitelmassa 

käsitelty väestöryhmien ja luokkien välisiä, kuin ei myöskään kansainvälisiä 

ristiriitojakaan.
104

 Puute yhteiskuntajärjestelmän kokonaisvaltaisesta tarkastelusta 

todettiin ilmenevän myös ammattikoulujen kansalaistiedon
105

 ja ammattitalouden 

opetussuunnitelman kohdalla.
106

 Teiniliiton muistiossa oli siten tarkoitus 

havainnollistaa, kuinka yksilökeskeisyys oli vallalla suomalaisissa yhteiskunta-aineissa. 

Tämä asia toimi vastaavasti kuin antiteesinä yhteiskunnan kokonaisvaltaisuuden 

tarkastelulle: yhteiskunta tuli vasta yksilön jälkeen. 

Mitä ”yhteiskunnan kokonaisvaltaisella tarkastelulla” sitten haettiin? Teiniliiton mukaan 

peruskoulun yhteiskuntaopin ja taloustieteen opetussuunnitelmassa ei käsitelty 

esimerkiksi yhteiskunnallisia ristiriitoja tarpeeksi. Tällaisia olivat Teiniliiton mielestä 

muun muassa sosialismin ja kapitalismin välinen kamppailu, ja ristiriidat eri 

väestöryhmien välillä.
107

 Ennen kaikkea opetussuunnitelmassa ei tuotu esille 

”suuryritysten ja työntekijöiden perusvanlaatuista eturistiriitaa”. Yhteiskunnallisten 

ristiriitojen lisäksi opetussuunnitelmassa ei käsitelty Teiniliiton mielestä tarpeeksi 

luokkarakennetta ja siitä johtuvia vallitsevia eriarvoisuuksia.
108

 Sellaisiin 

peruskäsitteisiin, kuten vaikkapa yhteiskuntaluokka, ei keskitytty opetuksessa 

tarpeeksi.
109

 Samoin siinä ei huomioitu ”tuotannollisen ja taloudellisen järjestelmän 

perustavanlaatuista merkitystä”, eikä ihmisen riippuvuutta ympäröivästä luonnosta, sen 

rajallisista resursseista ja sen väärin- ja liikakäytöstä johtuvia ongelmia.
110

 Toisin 

sanoen ihmisen suhde ympäristöönsä nähtiin jätettävän opetuksessa vähälle huomiolle.  

Sotavuosina syntyneet ikäpolvet olivat vielä pieniä ja mahtuivat perinteiseen 

järjestelmään. Monet radikaaleista kuuluivat ainakin toisen polven sivistyneistöön. 

1950-luvulla silmään pistävät pappien, upseerien, sotaveteraanien ja professoreiden sekä 

tyttäret että pojat. Monet radikaalit tulivat kodeista, joissa oli ollut voimakkaita 

aatteellis-isänmaallisia ja maanpuolustusmyönteisiä tunnelatauksia.
111

 Huomattava osa 

nuorisosta etsi identiteettinsä eri pohjalta kuin edeltävä sukupolvi. Vanha ei kelvannut, 
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edellisen sukupolven havaittiin aiheuttaneen toisen maalimansodan kauhut, 

kehitysmaiden riiston ja luonnon saastuttamisen. Täten kumouksellisen 

opiskelijaliikkeen syntyä voi selittää edellisen sukupolven ideologian 

vastavaikutukseksi nousseena fundamentalismina.
112

 Tämän taustan mukaisesti myös 

edellä mainitut asiat korostuivat Teiniliiton huomioissa yhteiskunta-aineiden 

opetuksessa. Opetuksen sisällössä kiinnitettiin huomiota erityisesti siinä nähtyihin 

porvarillisiin arvoihin. Kuin vastapainona niiden individualistiselle luonteelle, ihmisen 

sidoksia ympäristöönsä tahdottiin korostaa. 

Teiniliitto totesi yhteiskunnan kokonaisvaltaisen tarkastelun puuttuvan myös muista 

opetussuunnitelmista. Ammattikoulujen kansalaistiedon opetussuunnitelmassa ei 

käsitelty yhteiskuntaa riittävästi kokonaisuutena
113

, eikä keskikoulun ja lukion 

yhteiskuntaopin vastaavassakaan eritelty yhteiskunnan luokkarakennetta sekä siinä 

vallitsevia eriarvoisuuksia. Esimerkkeinä jälkimmäisestä mainittiin käsitteiden luokka, 

ristiriita ja muutos mainitsematta jättäminen. Myöskään käsitteitä talousjärjestelmä, 

kapitalismi ja sosialismi ei määritelty opetussuunnitelmassa, eikä siinäkään huomioitu 

luonnonvarojen yhteiskunnallista hyväksikäyttöä.
114

 Yhteiskuntakuvan puutteen ja 

samalla sen kokonaisvaltaisen tarkastelun todettiin loistavan poissaolollaan myös 

ammattitalouden opintosuunnitelmassa. Sitä vastoin kyseisen opintosuunnitelman 

yhteiskuntakuvaa pidettiin kritiikittömän yrittäjämyönteisenä ja ”pelkästään 

porvarillisen kansantaloustieteen termeillä ja lähtökohdilla rakennettua informaatiota” 

sisältävänä.
115

 

Teiniliiton ja SOL:n näkemykset porvarillisten arvojen valta-asemasta koulujen 

opetuksessa mukailivat yleistä taistolaista näkökantaa Tiedonantajassa. Osana 

Pirkkalan monisteen synnyttämän kohun vasta-argumentointia Tiedonantajassa tuotiin 

voimakkaasti esille elinkeinoelämän vaikutusta Suomen kouluissa. Esimerkiksi 

kokonaisen aukeaman kattavassa artikkelissa Oikeiston propagandavyöry kouluihin – 

sos. dem. johto antanut siunauksen todettiin heti alkuun suurpääoman propagandan 

etenevän etenkin kerrottaessa taloustieteistä oppilaille. Kansallis-Osake-Pankin (KOP) 

kouluissa järjestämät taloustietokilpailut ja STK:n taloustieto ry:n opettajille tuottama 

oheismateriaali ja tausta-aineistot nähtiin esimerkkeinä oikeistopropagandan 
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levityksestä Suomen kouluissa.
116

 Tiedonantajassa haluttiin ilmiselvästi osoittaa, kuinka 

räikeämpää oikeistolaisten tahojen harjoittama propaganda oli verrattuna Pirkkalan 

peruskoulukokeiluun.
117

 Useiden ”kommunististen ja sosiaalidemokraattisten 

kansanedustajien”, kuten Pirkko Työläjärven, Tellervo Koiviston ja Mirjam Vire-

Tuomisen uutisoitiin tehneen asiasta eduskuntakyselynkin.
118

  

Kohua Pirkkalan koulumonisteesta ja oppikirjojen antikommunistista sisältöä pidettiin 

myös osana äärioikeiston kampanjaa Neuvostoliiton Voiton päivää vastaan. Kyseessä 

oli yhtäältä Helsingin Sanomissa ja muissa ”oikeistolehdissä” ollut kirjoittelu asiasta, 

kuten myös kansanedustaja Erkki Häkämiehen (kok.) eduskuntakysely Savonlinnan 

opettajankoulutuslaitoksen uudesta lastentarhanopettajankoulutuksesta. Häkämies oli 

kiinnittänyt kysymyksessään huomiota siihen, että koulutus mainitussa laitoksessa oli 

uskottu ”radikaalisosialistien ja kommunistien käsiin”.
119

 Uutisia ja artikkeleita 

oikeistopropagandasta Suomen kouluopetuksessa oli Tiedonantajassa varsin monta 

Pirkkalan kohun aikoihin. Tarkoitus oli tietenkin osoittaa, kuinka tilanne opetuksessa oli 

taistolaisten mielestä pikemminkin päinvastainen: marxilais-leninistisiä opettajia 

vainottiin ja opetus sisälsi paljon jopa äärioikeistolaisia elementtejä. 

Yhteiskunnan käsitteleminen kokonaisvaltaisesti liittyi niin Teiniliitolla kuin SOL:lla 

loppujen lopuksi yhteiskunnan tarkasteluun sen talousjärjestelmän, luokkarakenteen ja 

muiden makrotason suhteiden pohjalta. Sitä tuli tarkastella laajana kokonaisuutena, ja 

ennen kaikkea siitä tulisi erottaa sen pohjalla vaikuttavat suuret rakenteet: 

talousjärjestelmä ja siitä johtuvat yhteiskuntaluokat. Yhtäältä yhteiskunnassa tuli nähdä 

taustalla vaikuttavat (ellei peräti keskenään kamppailevat) ideologiat, kuten kapitalismi 

ja sosialismi. Sen lisäksi myös sen laajemmat suhteet muun muassa ympäristöön ja 

rajallisiin resursseihin tulisi huomioida opetuksessa. Yksilökeskeisyys, ja sen olemus 

opetuksessa oli osoitus tällaisesta yhteiskunnallisen tarkastelun puutteesta. Se oli 

samalla yhteiskunnan kokonaisvaltaisen tarkastelun antiteesi: yhteiskunnan nähtiin 

olevan vain joukko atomistisia yksilöitä. Jokainen yhteiskunnan jäsen vastasi itse 

toiminnastaan ja sen seurauksista itselleen, eikä niinkään seurauksista muille. 
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Teiniliiton ja SOL:n mielestä opetus niin Suomen korkeakouluissa kuin alemmilla 

oppiasteilla sisälsi kuitenkin aivan muuta. Opetuksen koettiin heijastelevan porvarillista 

arvomaailmaa, jossa yksilö ja yritysmaailma olivat etusijalla suhteessa yhteiskuntaan. 

Alemmilla oppiasteilla yksilökeskeisyyden korostus oli yhteiskunnan kokonaisvaltaisen 

tarkastelun puutteessa Teiniliiton mielestä vallitsevaa. Vaikka muistiossa ei niin suoraan 

sanottukaan, kyseessä oli varmastikin epäilys kouluopetuksen sisältävän porvarillisen 

maailmankuvan iskostamista. Tämä kaikki nähtiin tarkoituksellisena toimintana, ja 

SOL:n sanoin pyrkimyksenä ohjata opiskelijoita ”kuuliaisiksi työntekijöiksi vallitseviin 

oloihin”. Teiniliiton kritiikistä sen sijaan välittyi epäilys, että kouluaineissa 

yksilökeskeisyydellä, yrittäjyydellä ja omaisuuden arvostamisella pyrittiin iskostamaan 

oppilaille vallitsevan porvarillisen yhteiskunnan normit. 

Käytännössä niin yksilökeskeisyyttä, yrittäjyyttä kuin omaisuuden kunnioitusta pidettiin 

osana laajempaa teemaa, joka oli yhteiskunnan kokonaisvaltaisen tarkastelun puute. 

Edellä olevat piirteet nähtiin seurauksena tästä, ja sekä SOL:n että Teiniliiton kritiikin 

kärki kohdistui siihen. Opetuksen nähtiin maalaavan ihmisestä kuvaa itsenäisenä ja 

atomisena ”oman onnensa seppänä”, mikä heijasteli porvarillisia arvoja. Opetus oli siten 

perustaltaan porvarillisen aatemaailman mukainen. Yksilökeskeisyys, yrittäjyys ja muut 

käsitteet opetettiin oppilaille kuin itsestäänselvyyksinä. Edes korkeakouluissa näitä 

asioita ei pyritty SOL:n mielestä kyseenalaistamaan esimerkiksi tarkastelemalla 

yhteiskuntaa kokonaisuutena ja ihmistä siinä vaikuttavana osasena. Sen sijaan 

opetuksen nähtiin olevan kiinteästi yhteyksissä suurpääoman tarpeisiin. 

Suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutoksen volyymin kasvaessa alkoivat paineet 

kohdistua korostetusti sodan jälkeen varttuneeseen nuorisoon. Nyt tarvittiin ennen 

muuta työvoimareserviä ja materiaalisen jatkuvuuden turvaajaa – mutta myös 

ideologisen jatkuvuuden, sillä sodanjälkeisessä aatteiden ja arvojen 

uudelleenjärjestelyssä nuoriso sai merkityksen, jota sillä aikaisemmin ei ollut. 

Sosiaalistaminen yhteiskunnan ja tulevaisuuden palvelukseen aloitettiin pontevin ottein. 

Seurauksena nuorisotutkimus ja -politiikka kadottivat joksikin aikaa nuorison 

näkyvistään, eikä muun muassa ”epäaktiiviseksi väestönryhmäksi” miellettyjä 

opiskelijoita nähty esimerkiksi tulevaisuuden potentiaalisina asunnontarvitsijoina.
120
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Nuorisopolitiikka tähtäsi nuorten sopeuttamiseen yhteiskunnan tarpeisiin, sen sijaan että 

olisi ottanut nimenomaan nuoret tavoitteekseen. 

SOL:n käsitykset opetuksesta vain nuorten kouluttamisena tulevaa työpaikkaa varten, ja 

Teiniliiton huomiot opetuksen yksilö- ja yrittäjäkeskeisyydestä peilautuvat tätä vasten 

olennaisesti. Tuon ajan nuoriso tunsi kuin itsensä yllä leijuvan paineen, jonka ulottautui 

heihin myös opetuksen kautta. Vähintäänkin niin Taisteluohjelmassa kuin Teiniliiton 

muistiossa on nähtävissä, että opetuksen koettiin painostavan nuoria ennalta määriteltyä 

tulevaisuutta varten. Opetus tähtäsi nuortaistolaisten mukaan koululaisten ja 

opiskelijoiden asettamiseen ikään kuin riviin muiden yhteiskunnan jäsenien kanssa sen 

sijaan, että se antaisi heille eväitä tulla itsenäiseksi, mutta ympäristönsä tiedostavaksi 

osaksi yhteiskuntaa. 

1.4 Arvovapaan opetuksen savuverho 

Puolueettomuus, objektiivisuus ja arvovapaus olivat tyypillisiä termejä taistolaisessa 

retoriikassa, niistä puhuttaen yleensä negatiivisessa sävyssä. Toistuva teema oli, että 

puolueettomuuteen ja objektiivisuuteen vetoaminen oli vain oikeistovoimien ovela 

juoni. Tämän juonen tarkoituksena nähtiin olevan nimenomaan yhteiskunnan 

puolueellisuuden ja äärioikeiston harjoittaman antikommunismin peittäminen. 

Tiedonantajan julkaisemassa Antikommunismin koneisto ja opit artikkelisarjassa A. 

Voronov totesi tämän varsin tyhjentävästi: 

”Erästä antikommunismin luomaa myyttiä ylläpidetään ja levitetään 

erityisen huolellisesti. Tämä myytti on se että tällaista propagandaa ei 

muka ole olemassakaan. On muka vain ’objektiivista’ tiedotustoimintaa, 

’puhdasta’ tiedettä, yhteiskunnallisen ajattelun ’vapaata’ ilmaisua, jota 

mikään ei kahlitse ’pluralistisessa’, moniarvoisessa yhteiskunnassa.”
121

 

Kun suomalaisen yhteiskunnan johdon ja valtakulttuurin arvomaailma oli 1900-luvun 

alkupuolella idealistinen ja nationalistinen, opettajien valikoituminen ammattiinsa oli 

suosinut näistä aatteellisista lähtökohdista tulevia yksilöitä. Koululaitosta pidettiin 

yhteiskuntaa säilyttäviin instituutioihin kuuluvana järjestelmänä. Syntyi myytti 

objektiivisesta ja arvovapaasta opetuksesta. Myytti puolueettomasta opetuksesta oli 

                                                           
121

 A. Voronov, ”Antikommunismin koneisto ja opit osa 1” (art.). Tiedonantaja 30.9.1971. 



44 

 

ensimmäisiä kritiikin kohteita kumouksellisen opiskelijaliikkeen aloittaessa aktiivisen 

toiminnan 1960-luvun lopulta alkaen.
122

 

Radikaalit opiskelijat eivät uskoneet heille opetetun tieteen objektiivisuuteen. He 

väittivät, että detaljitieto ilman kokonaiskuvaa saattaa johtaa harhaan ja että 

informaation oli siedettävä vastainformaatiota. Professorivalta korkeakouluissa merkitsi 

käytännössä opetuksen asenteellisuutta; hegemoniset tulkinnat määräsivät myös 

korkeakouluissa sen, mikä tieto oli olennaista ja mikä ei.
123

 Niinpä SOL:kin näki, että 

opetuksessa rajoituttiin käsittelemään vain teknisiä ja menetelmällisiä ongelmia, ja 

”irrottamaan tosiasiat yhteiskunnallisista ja historiallisista syy-yhteyksistään”.
124

 

Korkeakouluissa harjoitetussa tieteessä ja opetuksessa ei tullut keskittyä vain ongelmiin 

ja pelkkien menetelmien kehittelyyn. Tiede ja opetus tuli nähdä kokonaisuudessaan 

osana yhteiskuntaa, sen ominaisuuksia ja sen ongelmia. Tieteeseen ja opetukseen tuli 

luoda kontekstia näkemällä se osana laajempaa historiallis-yhteiskunnallista taustaa. 

Tieteen irrallisuus yhteiskunnasta olikin toistuva teema myös SOL:n 

Taisteluohjelmassa. SOL:lle tämä teema linkittyi kuitenkin vahvasti toiseen teemaan, 

joka oli tieteen arvovapauden ongelma. Teiniliiton muistio sisälsi myös samankaltaisia 

teemoja, jotka tosin nähtiin enemmänkin opetukseen kuin itse tieteeseen liittyen. Tälle 

oli tietenkin luonnollinen selitys: Teiniliitto toimi ensimmäisen ja toisen asteen 

oppilaiden järjestönä, ja nämä oppiasteet ovat lähinnä epäsuorasti liitoksissa tieteeseen 

ja tutkimukseen. SOL:n mielestä esimerkiksi Suomen korkeakoulujen opetuksessa 

vaikuttivat peräti epätieteelliset piirteet, jotka ilmenivät perustavanlaatuisina ongelmina 

korkeakouluissa.
125

 Toistuvana ongelmana mainittiin juuri tieteen ja tutkimuksen 

arvovapaus, joka ilmeni niin tieteessä itsessään kuin myös korkeakoulujen 

opetuksessa.
126

 Teiniliiton muistiossakin todettiin vastaavasti suoraan: 

”On luovuttava vaatimuksesta, jonka mukaan koulun tulee olla 

’epäpoliittinen’ tai ’puolueeton’ Tämä vaatimus ei voi koskaan toteutua, ja 
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sen muodollinen ylläpitäminen palvelee vain koulun todellisen luonteen 

peittäjänä.”
127

 

Teiniliiton muistiossa opetuksen epäpoliittisuus ja puolueettomuus nähtiin vain 

valeasuna ”koulun todelliselle luonteelle”. SOL:n mielestä tämä asiaa näyttäytyi myös 

tieteessä, tarkemmin sanoen sen tavoitteiden puutteessa:  

”Opetusta ja tutkimusta hallitsevaksi opiksi on kohotettu käsitys 

’arvovapaasta tieteestä’, jonka mukaan tavoitekysymykset eivät lainkaan 

kuulukaan tieteen piiriin.”
128

 

Tieteen arvovapauden ja puolueettomuuden periaatteesta nähtiin seuraavan myös 

tavoitteellisuuden puute: tieteeltä puuttui jokin suurempi päämäärä. SOL:n mielestä 

tieteen arvovapaudesta seurasi sekin, että tieteen alat säilyivät irrallisina 

yhteiskunnallisista perusongelmista ja olivat siten kykenemättömiä niitä selvittämään. 

Samalla se ei kyennyt antamaan opiskelijoille ihanteita ja vastauksia opiskelun ja 

yhteiskunnallisen työn peruskysymyksiin. Tämä ilmeni sekasortona ja mielivaltana 

opetuksen teoreettisissa lähtökohdissa. Käytännössä ongelma näkyi muun muassa 

tutkintovaatimusten jatkuvana hätäisenä muuttamisena ilman johdonmukaisuutta ja 

toisaalta vanhentuneiden ainesten säilyttämisenä.
129

  

Taisteluohjelman loppupuolella SOL availi Suomen korkeakoulujen tutkimuksessa ja 

samalla myös opetuksessa ilmeneviä epätieteellisiä piirteitä asiakohtaisesti. 

Käytännössä niiden sanoma liittyi johonkin kolmesta seuraavasta teesistä: tiede sisältää 

vääristynyttä tietoa, tieteen maailmankuva on erheellinen ja tiede on amoraalista. 

Tiede sisältää 

vääristynyttä tietoa 

Tieteen maailmankuva 

on erheellinen  

Tiede on amoraalista 

”1. Todellisuuden anti-

intellektuaalinen 

sivuuttaminen nojaamalla 

myytteihin ja 

uskomuksiin” 

”2. Objektiivisen, ihmisen 

tietoisuudesta riippumatta 

olemassa olevan 

todellisuuden ja 

objektiiviseen totuuteen 

pyrkimisen kieltäminen 

mahdottomana” 

”5. Arvojen ja tosiasioiden 

mekaaninen erottaminen 

toisistaan” 
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”3. Ilmiöiden keskinäisen 

riippuvuuden ja 

vuorovaikutuksen 

kieltäminen, osien 

mekaaninen irrottaminen 

kokonaisuudestaan, 

olennaisten rakenteiden 

hukuttaminen irrallisiin 

’faktoihin’” 

 

”4. Ilmiöiden tarkastelu ’ei 

niiden liikkeessä, vaan 

lepotilassa, ei oleellisesti 

muuttuvaisina, vaan 

kiinteinä, ei elävinä vaan 

kuolleina’” 

”6. Tieteen moraalisen ja 

poliittisen vastuun 

kieltäminen, opetuksen ja 

tutkimuksen sisällön 

määrääminen ’tieteen 

sisäisistä kriteereistä 

käsin’, piittaamatta siitä 

mitkä ovat kansojen 

elämän ja tulevaisuuden 

polttavia ongelmia” 

(SOL 1973, 133–134) 

Pääosa SOL:n kritiikistä keskittyi tieteen maailmankuvan erheellisyyteen. Tieteen 

koettiin tutkivan kohteitaan irrottamalla ne suuremmista vuorovaikutussuhteista ja 

kiistävän objektiivisen todellisuuden olemassaolon. Se oli näin ollen subjektiivista ja 

moniarvoista. Nämä asiat eivät sisältyneet SOL:n kuvaan tieteestä ja tutkimuksesta, 

vaan ne koettiin nimenomaan tyypilliseksi porvarilliselle tieteenkuvalle. Oikean tieteen 

mainittiin sen sijaan pyrkivän totuuden tavoitteluun. Todellisen tieteen uskottiin myös 

paljastavan monia porvarillisen ajattelun kannalta epämiellyttäviä tosiasioita siitäkin 

huolimatta, että tieteellisiä totuuksia pyrittiin SOL:n mielestä sivuuttamaan esimerkiksi 

”käsitteillä leikittelyn” avulla.
130

  

Moniarvoisuuden lisäksi tieteen nähtiin tarkastelevan kohteitaan keinotekoisesti 

kokonaisuuksista irrallisina. Friedrich Engelsiä lainaten SOL totesi tällaisen 

ajattelutavan edustajista, että heille ovat ”oliot ja niiden ajatuskuvat, käsitteet, erillisiä ja 

muuttumattomia, jähmeitä, kerta kaikkiaan annettuja esineitä, joita on tutkittava 

peräkkäin, mutta toisistaan riippumatta”. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että kyseisen 

ajattelutavan mukaisesti opetettiin vain irrallista tietoa ja tekniikoita kytkemättä niitä 

tieteen kokonaiskuvaan.
131

 Samalla ilmiöt irrotettiin kehitysprosessistaan, ja lisäksi 

tieteessä syrjäytettiin myös historiallinen ja yhteiskunnallinen kehitys ja niiden 

lainmukaisuudet. Tämä nähtiin tyypillisenä etenkin ”nykyaikaiselle porvarilliselle 
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yhteiskunta- ja käyttäytymistieteelle”. Esimerkeistä räikeimpänä SOL mainitsi 

porvarillisen historian, jonka tehtävä ”tuntui olevan historiallisen kehityksen 

esittäminen sattumanvaraisena peräkkäisten kuninkaiden, sotien ja vuosilukujen 

joukkona”. 
132

 SOL koki, että porvarillinen tiede kohteli asioita irrallisina laajemmasta 

kontekstistaan, ja siten keskittyi tarkastelemaan niitä rajallisina ilmiöinä. Se ohitti näin 

marxistisen tieteen tarjoaman holistisen teorian yhteiskuntien materiaalisesta perustasta. 

Kokonaisuuksien lisäksi tiede rajasi pois tutkimuksestaan myös moraaliset näkökulmat. 

SOL:n mukaan tälle piirteelle oli ominaista näkemys, että ”oikeata ja väärää, 

tavoiteltavaa ja torjuttavaa ei voida tieteellisin, objektiivisin perustein erottaa toisistaan, 

ja että tällaiset pohdinnat eivät kuulu tieteen piiriin”.
133

 Moraalirealistien mielestä 

arvojen ja normien perusta on todellisuudessa. Ne eivät ole pelkkiä inhimillisiä 

sopimuksia, keksintöjä tai ajatuksellisia rakennelmia.
134

 Tällainen käsitys maailmasta 

huokui SOL:n tekstistäkin: tieteen tulisi vastata realistisesti kysymykseen, mihin 

ihmiskunnan tulisi pyrkiä ja mitä välttää. Subjektiivinen tai toisin sanoen relativistinen 

käsitys, ettei arvoja voida määritellä objektiivisesti, nähtiin ennen kaikkea porvarillisen 

tieteen keinotekoisena temppuna irrottaa tieteenteko yhteiskunnallisesta vastuusta:  

”Tämän kestämättömän tempun (arvojen ja tosiasioiden erottaminen) 

tarkoituksena on vapauttaa porvarillinen tiede yhteiskunnallisesta 

vastuustaan.”
135

 

SOL:lle arvovapaa ja pelkkiin teknisiin kysymyksiin keskittyvä tiede oli vain naamio. 

Sen taakse vetäytyvät tutkimus ja opetus, jotka SOL:n mukaan tähtäsivät ihmisten ja 

ympäristön tuhoamiseen, saattoi saada tieteen nimen ”ainoastaan imperialismilta ja sen 

lakeijoilta”. Opiskelijaliikkeen yhdessä opettajien ja tutkijoiden kanssa oli asetuttava 

taistelemaan korkeakouluopetuksen ”tieteellistä anarkiaa” ja torjuttava ”erilaisten 

teoreettisten lähtökohtien ja katsomussuuntien mielivaltainen sirottelu opetukseen”.
136

 

Arvojen erottaminen tosiasioihin keskittyvästä tieteenteosta johti näin edellisessä 

käsittelyluvussa mainittuun asiaan: tieteen ja korkeakoulutuksen irrallisuuteen 

yhteiskunnasta ja vastuun pakoiluun. 

                                                           
132

 SOL 1973, 13. 
133

 SOL 1973, 133–134. 
134

 Puolimatka 1999, 111. 
135

 SOL 1973, 134. 
136

 SOL 1973, 134. 



48 

 

Tieteen nähtiin toisaalta myös sisältävän haitallisia aineksia, kuten ”myyttejä ja 

uskomuksia”. Esimerkkeinä näistä mainittiin ”rasismin ja fasismin tueksi kehitellyt 

perättömät aaterakennelmat joidenkin rotujen ylemmyydestä” ja ”joidenkin kansojen 

historiallisista valloitustehtävistä”. Mukaan luettiin myös sellaisetkin tilanteet, kuin 

”uskonnon varjolla pyritään torjumaan ongelmien tieteellinen selvittäminen”.
137

 

Edellinen lausahdus oli selkeä viittaus 1940-luvun kansallissosialismin aatteisiin ja 

jälkimmäinen suoraan uskontoihin, joiden molempien koettiin vaikuttavan tieteessä 

aktiivisesti. SOL:lle niin äärioikeistolaisuus kuin uskonnollisuus edustivat 

antikommunismia, joka itsessään oli ”poliittisesti merkittävin tieteenvastainen 

suhtautumistapa”
138

. Rinnastamalla antikommunismin myös tieteen vastaiseksi 

ajatteluksi SOL esitti samalla käänteisen argumentin: kommunismi on myös tieteeseen 

perustuvaa ajattelua, tai vähintäänkin sen puolella. 

Kaikki edelliset seikat nähtiin siten porvarillisen tieteen ongelmina, joiden seuraus oli 

tieteen pako yhteiskunnallisesta vastuustaan. Tieteen kääntyminen sisäänpäin ja 

keskittyminen vain omiin periaatteisiinsa oli SOL:n mielestä kuin savuverho, jonka 

tarkoitus oli vääristää todellista maailmankuvaa. Samalla se myös oikeutti 

edesvastuuttoman, ympäristöä ja ihmisyhteisöjä vahingoittavan tieteen harjoittamisen. 

Marxismi-leninismiin pohjautuva tiede taas oli SOL:n mielestä tietenkin vastapaino 

porvarilliselle tieteelle, jonka ”taantumuksen ja rappion kehitelmät”
139

 tulivat aiemmin 

ilmi. Marxismi-leninismin tieteeseen liittyi olennaisesti maailman tulkitseminen 

materialistisesta näkökulmasta ja moniarvoisuuden torjunta: 

”Maailma ei ole jumalien luomus, vaan ikuista materiaa, jonka liikunnan 

ja muotojen monimutkaisimmatkin ilmentyvät ihminen voi oppia 

hallitsemaan. Totuus on jakamaton eikä salli mitään ’moniarvoisuutta’.”140
 

Moniarvoisuus ja puolueettomuus käsitteinä merkitsivät taistolaisuudessa yhtäältä 

porvarillisten arvojen kätkemistä yhteiskunnassa. Sen avulla pyrittiin esimerkiksi 

salaamaan valtion luokkakantaisuus ja esittämään porvarilliset arvot ylivallassaan 

yksittäisinä ja näennäisen objektiivisina faktoina. Moniarvoisuus merkitsi 

arvosubjektivismia: ”porvarit väittävät tämän mukaan, että kaikki ovat osittain oikeassa 
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ja osittain väärässä”, kuten eräässä Tiedonantajan artikkelissa asia muotoiltiin.
 

Kyseisessä artikkelissa tämän ajattelun nähtiin olevan ristiriidassa marxismi-leninismin 

kanssa, joka perustui totuudelliseen maailmankuvaan todellisuudesta ihmisen tajunnan 

ulkopuolella.
141

 

On mielenkiintoista huomata, että arvojen moninaisuus opetuksen sisällössä johti 

nuortaistolaisten mielestä siinä nimenomaan arvojen puutteeseen. Kun kaikki olivat 

”osittain oikeassa ja osittain väärässä”, seurauksena oli, ettei mitään yksittäistä arvoa 

voinut laittaa toisten edelle ja siten opetuksen ohjenuoraksi. Poikkeuksena tästä oli 

tietenkin moniarvoisuuden ihanne itse eräänlaisena ”arvojen arvona”. Moniarvoisuus ei 

merkinnyt SOL:n tai Teiniliiton mielestä niinkään arvojen puutetta, vaan arvojen ja 

samalla opetuksen tarkoituksen katoamista. Arvojen puutteella tarkoitettiin siten 

tarkemmin sanoen arvojen määräämän ohjauksen puutetta opetuksessa ja tieteenteossa. 

SOL ei nähnyt niinkään porvarillisten arvojen vallanneen opiskelua ja tiedettä (ellei 

sitten arvovapautta itsessään lasketa arvoksi). Arvojen puutetta pidettiin nimenomaan 

merkkinä porvarillisesta vaikutuksesta, jonka tarkoitus oli antaa kuva näennäisestä 

objektiivisuudesta. Tosiasiassa tieteen koettiin toimivan näin vain porvarien, 

suuryritysten ja imperialismin välineenä voittojen maksimoinnille, minkä seurauksena 

ihmiset ja ympäristö kärsivät. Tällainen tiede ei ollut pelkästään haitallista, vaan myös 

puutteellista SOL:n näkökulmasta. Sen mukaan tieteessä käsiteltiin asioita vain 

mekaanisesta näkökulmasta erillisinä, keskinäisistä vuorovaikutuksista ja 

riippuvuuksista irtonaisina ilmiöinä. Tiede, tutkimus ja samalla korkeakoulujen opetus 

keskittyivät vain syy-seuraus -suhteiden tarkasteluun eivätkä niiden tarkoituksiin tai 

merkityksiin. SOL:n näkökulman mukaan porvarillisen tieteen tulokset jäivät näin 

laajemmista yhteyksistä irrallisiksi omassa arvotyhjiössään, rajoittuneisuudessaan ja 

näennäisessä puolueettomuudessaan. Ainoastaan marxilais-leninistisen tieteen nähtiin 

kykenevän korkeammalle totuuden tasolle. 

Kuten alussa todettiin, epäpoliittisuus, puolueettomuus ja arvojen puute olivat myös 

Teiniliiton kritiikin kohteita yhteiskunta-aineiden opetuksessa. Naamion taakse 
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vetäytyminen, eli objektiivisuuteen ja puolueettomuuteen perustuva opetus tulkittiin 

selkeästi vain oikeistolaiseksi silmänkääntötempuksi
142

: 

”On luovuttava vaatimuksesta, jonka mukaan koulun tulee olla 

’epäpoliittinen’ tai ’puolueeton’. Tämä vaatimus ei voi koskaan toteutua, 

ja sen muodollinen ylläpitäminen palvelee vain koulun todellisen luonteen 

peittäjänä.”
143

 

”Yhteiskunnallinen opetus kouluissa on määrältään vähäistä ja 

sisällöltään yksipuolisen oikeistolaista, vaikka se kätketäänkin 

puolueettomuuden kaapuun.”
144

 

Sitä vastoin muistiossa todettiin, että opetukseen pitäisi lisätä nimenomaan poliittista ja 

yhteiskunnallista keskustelua. Lisäksi opetuksen tulisi ”asettua tukemaan selvän 

puolueellisesti rauhaa ja sotaa vastaan, kansanvallan laajentamista harvainvaltaa 

vastaan, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolustamista riistoa ja sortoa vastaan”.
145

  

Epäpoliittisuus, puolueettomuus, arvovapaus ja muut hyvin lähellä olevat käsitteet 

ilmenivät Teiniliiton muistiossa moneen otteeseen eri opetussuunnitelmien kohdalla. 

Peruskoulun yhteiskuntaopin ja taloustiedon opetussuunnitelman sisällöstä todettiin 

esimerkiksi seuraavaa: 

”On ilmeisesti oletettu, että nyky-yhteiskunta voidaan kuvailla 

puolueettomasti, siten että kaikki eturyhmät ja aatesuunnat voivat 

hyväksyä kuvauksen.”
146

 

Teiniliiton mielestä edellinen ei pitänyt paikkaansa, sillä muistiossa todettiin heti: 

”On selvää, että nyky-yhteiskuntaa ei voida kuvailla tai selvitellä 

puolueettomasti, siten että kaikki yhteiskunnan etupiirit voisivat 

kuvaukseen tyytyä.”
147

 

Puolueeton kuvaus yhteiskunnasta todettiin alkujaan mahdottomaksi konseptiksi. 

Pikemminkin opetussuunnitelman koettiin johdattavan ajattelemaan laatijoiden arvojen 
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ja käsitysten mukaisesti. Tällainen ”arvojen verhoaminen puolueettomuuden harsoon” 

nähtiin vaarallisena.
148

 Tämän ”harhakuvitelman” todettiin hallitsevan esimerkiksi 

Ammattikoulujen kansalaistiedon opetussuunnitelmaa.
149

 

Kun maaliskuun 1970 eduskuntavaaleissa vasemmisto menetti enemmistöaseman, 

mahdollisuudet sosialistisen politiikan tekemiseen heikentyivät. Tilanne voimisti 

Suomessa valtarakenteiden (perustuslaki, virkamiehet, tuomioistuimet, valtionyhtiöt 

jne.) analyysia, josta puolestaan kumpusi porvarillisten arvopäämäärien kritiikki. Kuten 

SKDL:ään sosiaalidemokraattien kautta siirtynyt Antero Jyränki totesi, ”riippumatta 

valtiollisten vaalien tuloksesta suurempi osa yhteiskunnallista valtaa näyttää aina 

pysyvän porvareilla”.
150

 Samansuuntaisesti myös SOL:n pyrkimyksissä korostui 

pyrkimys uudistaa rakenteista alkaen koko korkeakoulumaailma, jonka porvarillisia 

juonteita pyrittiin näennäisellä arvovapaudella peittelemään. Tieteen ja samalla myös 

opetuksen puolueettomuus oli taistolaisen Teiniliiton ja SOL:n mielestä lähinnä myytti. 

Porvarillisen tieteen nähtiin hyödyntävän tätä myyttiä myös paetakseen sille kuuluvaa 

vastuuta koko yhteiskuntaa, ellei peräti ihmiskuntaa kohtaan. Seurauksena tiede ja 

opetus olivat arvoista irrallaan ja vailla niiden moraalista ohjausta. Erilaiset 

ympäristöongelmat olivat tästä selkeä merkki. Ne katsottiin olevan edesvastuuttoman 

tieteen ja teknologian aikaansaannoksia, kun jälkimmäisistä kumpikaan ei enää 

keskittynyt palvelemaan niinkään ihmisiä ja yhteiskuntaa kuin yritysten voittoja. 

1.5 Suomalainen opetus: neuvostovastaisuutta ja antikommunismia 

Nuortaistolaiset näkivät, että arvovapaan, moniarvoisen, puolueettoman ja objektiivisen 

yhteiskuntakäsityksen verhoon ei kätkeytynyt vain puolueellisuus oikeistolaista 

arvomaailmaa kohtaan. Sen lisäksi sen nähtiin kätkevän käynnissä oleva äärioikeiston 

hyökkäys, jonka katsottiin ilmenevän yhtäältä neuvostovastaisuutena kuin 

antikommunismina. ”Tämä (antikommunismin luoma) myytti on se, että tällaista 

(antikommunistista) propagandaa ei muka ole olemassakaan”, totesi A. Voronov 

Tiedonantajassa julkaistussa Antikommunismin koneisto ja opit –artikkelissaan.
151

 

SOL:n mielestä Äärioikeistolaista ja ”kansojen välistä ystävällisyyttä vahingoittava” 

opetus oli yleistä korkeakouluissa. Opetuksen koettiin sisältävän niin ”kansalliskiihkoa, 
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militarismia, ihmisten välistä eriarvoisuutta ja muita rauhan- ja ihmisyydenvastaisia 

aatteita” palvelevaa sisältöä.
152

 Teiniliiton muistiossa taas otettiin kantaa ”mm. 

suurpääomaa ja imperialismia ihannoivan, maamme ystävällisten naapuruussuhteitten ja 

virallisen ulkopolitiikkamme vastaisen opetusaineksen” poistamisen puolesta.
153

 Myös 

Tiedonantajassakin kiinnitettiin huomiota oppikirjojen sisältöön. Uutisessa Oikeiston 

propagandavyöry kouluihin – sos. dem. johto antanut siunauksen todettiin kouluissa 

vaikuttavan uskonnon varjolla toimiva neuvostovastainen kirjallisuus ja ”sotahenkisen 

turvallisuuspolitiikan solutus kouluihin”. Tämän organisoijana kerrottiin olevan 

Suomen Kadettikunta ry.
154

 

Kansainvälisen opiskelijavallankumouksen marxilais-leniniläinen propaganda ja anti-

imperialismi tarvitsivat vihollisen, ”kapitalistis-imperialistisen” yhteiskuntajärjestelmän 

edustajineen. Demokratian ja edistyksen voimat hakivat taistelussaan sosialismin 

puolesta antiteesiä, konservatiivista ja säilyttävää vihollista. Kun opiskelijaliikkeen 

tulkittiin heijastavan luokkavastakohtaisuuksien kärjistymistä, kansanvaltaiset voimat 

siirtyivät sosialismiin vain hävittämällä kehityksen jarruksi asettuneen oikeiston. 

Opiskelijaliike haki kaikkialla maailmassa vihollisen niistä piireistä, jotka edustivat 

teollisia ja teknologisia tuotantovoimia, elinkeinoelämää ja ”suurpääomaa” tai olivat 

ankkuroituneet kansallisten autoritaaristen hallintojärjestelmien ylläpitämiseen.
155

 

Avoimen marxilais-leninistisenä opiskelijaliikkeenä myös SOL kiinnitti näkyvästi 

huomiota ”antikommunistisiin” ja ”neuvostovastaisiin” piirteisiin Suomen 

korkeakouluissa ja niiden tarjoamassa opetuksessa. Teiniliiton muistiossa vastaavia 

termejä ei käytetty. Sen sijaan SOL:n Taisteluohjelmassa molemmat esiintyivät usein, 

mutta vielä keskeisimmin vuotta myöhemmin julkaistussa Mustassa kirjassa. 

Esimerkkeinä antikommunismin muodoista Mustassa kirjassa esiteltiin korkeakoulujen 

oppikirjoista kerätty joukko lainauksia. Tieteenalakohtaisesti Mustaan kirjaan päätyneet 

oppikirjat, joista Mustan kirjan lainaukset olivat peräisin, jakautuivat seuraavasti: 

Historia 11 Matematiikka 1 

Kansantalous 4 Oikeustiede 6 

Kasvatustieteet 8 Poliittinen historia 2 
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Kauppatieteet 7 Psykologia 7 

Kielet 5 Sosiaalipolitiikka 3 

Kirjallisuus 2 Sosiaalipsykologia 2 

Lääketiede 2 Sosiologia 7 

Maantiede 2 Taideaineet 1 

Maatalousopinnot 1 

(SOL 1974, passim.) 

Yksittäisistä oppiaineista eniten lainauksia oli poimittu historiasta, mutta yleisesti 

katsoen oppikirjat olivat pääasiassa humanistisista tieteistä, yhteiskunnallisista tieteistä, 

kasvatustieteestä ja taloustieteestä peräisin. Tämä ei ole yllätys, sillä Neuvostoliitto oli 

(ja on varmasti yhä) esimerkiksi historiassa merkittävä aihepiiri. Taloustieteissä taas 

voitiin käsitellä muun muassa sosialististen maiden talousjärjestelmää.  

Yllättävää ei ole myöskään luonnontieteellisten oppikirjojen vähyys Mustassa kirjassa. 

Matematiikasta ainoa tällainen SOL:n löytämä oppikirja oli Pyry-Matti Vasaman ja 

Yrjö Vartian Johdatus Tilastotieteeseen I, jossa oli käytetty Siperiaan karkottamista 

esimerkkitilanteena todennäköisyyslaskentaa käsittelevässä harjoituksessa
156

. 

Vastaavasti maantieteestä poimitut kirjat Suomi tänään ja Tämän päivän maailma 

käsittelivät (Mustan kirjan lainausten perusteella) geopolitiikkaa, mikä selittää niiden 

yhteyttä Mustan kirjaan päätymiseen.
157

 Aineistoa Mustaan kirjaan oli etsitty hyvin 

tarkkaavaisesti ja laidasta laitaan: yksinkertaiset ”mauttomuudet” nähtiin yhtä 

merkittävinä antikommunismin ilmiöinä kuin Neuvostoliittoa kohtaan suunnattu syvä 

kritiikkikin. 

Merkittävänä seikkana SOL ei millään tavoin avannut, miksi lukuisat otteet eri 

oppikirjoista olivat tarkalleen antikommunistisia, imperialistisia tai vaikkapa 

militaristisia. Tämä oli myös yksi Vihavaisen huomioista: lukijan oli mahdotonta tietää, 

mihin antikommunismin tai oikeistolaisen opetuksen kategoriaan mikäkin oppikirjasta 

otettu lainaus oikeastaan kuului. Koska minkäänlaisia vastaperusteluja ei Mustassa 

kirjassa annettu, päädyttiin Vihavaisen mukaan oudohkoon tilanteeseen, jossa 

”todistusaineisto” sisälsi parhaimmillaan liki truismin mukaisia otteita esimerkiksi 
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Neuvostoliitosta.
158

 Tämä onkin varsin paikkaansa pitävä huomio. Vaikka lainausten 

valikoinnin ja sen kriteerien päättely ei ole kovinkaan vaikeata, jäävät Mustan kirjaan 

valitut ”todistusaineistot” jokseenkin irrallisiksi. SOL:n alussa hyvinkin seikkaperäisesti 

tehty selvitys antikommunismin eri päätypeistä jäi konkreettisesti erilleen 

esimerkeistään. 

Mustan kirjan alussa SOL availi tarkemmin yleisesti ”rauhan ja ihmisyyden vastaisen 

opetuksen” piirteitä ja niiden elementtejä korkeakouluopetuksessa. Yleisimpiä niistä 

olivat nimenomaisesti neuvostovastaisuus ja antikommunismi.
159

 SOL eritteli neljä eri 

päätyyppiä antikommunismista ja neuvostovastaisuudesta, joskin kahden käsitteen eron 

määrittely jäi varsin laveaksi. SOL:n mukaan neuvostovastaisuus voidaan ymmärtää 

yleisesti sosialistisia maita kohtaan nähtynä aggressiona kaikissa eri muodoissaan. 

Antikommunismi taas voidaan katsoa tarkoittaneen etenkin marxilais-leninistisen 

aatteen aktiivista torjuntaa. SOL:lle antikommunismi ei silti merkinnyt vain marxismi-

leninismin ja Neuvostoliiton vastustamista: sen sijaan antikommunismi oli ytimeltään 

kaikkea demokraattista kehitystä vastustavaa vihan lietsontaa. Demokratian 

vastaisuuden lisäksi siitä oli lyhyt matka fasismiin.
160

 Kommunismin ja oikeistovoimien 

kamppailu laajentui SOL:lla yhtäältä demokratian ja antidemokraattisten voimien 

kamppailuksi, ellei jopa ”hyvän ja pahan” väliseksi taisteluksi. 

Ensimmäisenä päätyyppinä SOL oli maininnut väitteen ”Sosialististen maiden 

kykenemättömyydestä tekniikkaan ja talouteen, kulttuurin ja taiteen luomiseen jne.” 

SOL:n mukaan tämä oli yleisin piirre neuvostovastaisissa ja antikommunistisissa 

oppikirjoissa, ja samalla myös alkeellisin. Esimerkkeinä tästä käytettiin muun muassa 

lainausta J. Wilczynskiltä teoksessaan The Economics of Socialism (silloinen 

kansantaloustieteen oppikirja):
161

 

”Sosialistiset maat käyttävät yhä kapitalistisia hintoja omassa 

kaupassaan, mikä merkitsee sosialismin epäonnistumisen 

myöntämistä…”
162
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Myös Göran Schildt pääsi Mustaan kirjaan esimerkiksi sosialististen maiden 

saavutusten vähättelystä, koska oli maininnut Estetiikan kentässään (silloinen 

kirjallisuuden oppikirja) seuraavaa:
163

 

”…johtavimpiin läntisiin valtioihin kuulunut maa on nykyään surkea 

kulttuurinen tyhjiö. missä uudistukset tapahtuvat salateitse.”
164

 

SOL:n mukaan ”tämän kaltaiset valheet” olivat kuitenkin käymässä 

kestämättömimmiksi, koska ennen pitkää olisi vaikea pitää kansaa tietämättöminä 

Neuvostoliiton ja muiden sosialististen maiden ”valtavista taloudellisista, tieteellis-

teknisistä ja taiteellisista saavutuksista”. Esimerkkinä näistä mainittiin Mihail Šolohovin 

romaani Hiljaa virtaa Don ja Neuvostoliiton avaruusohjelman menestys.
165

 SOL:n 

mukaan neuvostovastaisuudessa ja antikommunismissa oli siis kyse Neuvostoliiton ja 

sosialististen maiden kompetenssin kiistämisestä, tai vähättelystä niin tieteen, talouden 

kuin kulttuurinkin alueilla. SOL:n vastalause tähän oli tietenkin neuvostotasavaltojen 

kiistaton menestys näillä alueilla. 

Kolmatta elementtiä, eli ”’totalitarismiopin’ viljelemistä eri vivahteissaan” SOL oli 

availlut runsaammin Mustassa kirjassa. Käytännössä ”totalitarismiopilla” tarkoitettiin, 

että Neuvostoliitosta ja sosialistisista maista puhuttiin oppikirjoissa totaalisina ja 

väkivaltaisina valtioina: sosialistiset maat kuvailtiin diktatuurisiksi demokratian 

vastakohdiksi ja niiden kerrottiin olevan sekä väkivaltaisesti että keinotekoisesti luotuja 

ja ylläpidettyjä yhteiskuntia. Lisäksi niiden kerrottiin vainoavan liki fasistisesti 

vähemmistöjä ja erityisryhmiä sekä aivopesevän kansalaisia marxismi-leninismin 

”dogmatismiin”.
166

  

SOL:n mukaan kyseessä oli valheiden kirjo, joiden tarkoitus oli hämärtää tai torjua 

päinvastainen totuus. Mustassa kirjassa esitetyt vastaväitteet totalitarismiopille olivat 

yhtä moninaiset kuin sen edellä mainitut muodotkin. Neuvostoliittolaisia ajattelijoita 

mukaillen sosialistisissa maissa kerrottiin viety ihmisiltä vain ”vapaus omistaa tehtaita 

ja suurtiloja”. Samalla todettiin myös, ettei johtajakultin idea sopinut yhteen marxismi-

leninismin kanssa. Esimerkkinä tästä mainittiin Neuvostoliiton kahdeksan korkeimman 

neuvoston kuuluvan työläisten ja talonpoikien enemmistöille. Totalitarismioppi taas 
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kiistettiin kertomalla taiteilijoiden turvatusta asemasta Neuvostoliitossa ja niin 

edelleen.
167

 Joka tapauksessa voidaan sanoa, että SOL:n mukaan antikommunismissa ja 

neuvostovastaisessa totalitarismiopissa oli kyse myös neuvostotasavaltojen 

mustamaalaamisesta. Sosialistiset neuvostotasavallat esitettiin ylipäätään diktatuurisina 

ja harvainvaltaisina valtioina. Lisäksi niiden väitettiin olevan keinotekoisesti väkivallan 

avulla luotuja ja ylläpidettyjä valtioita. 

”Sosialististen maiden ja kommunistisen liikkeen kansainvälispoliittisen linjan 

mustamaalaus” oli SOL:n mukaan kolmas antikommunismin elementti. Myös tämänkin 

elementin kerrottiin omaavan erilaisia muotoja. Kommunistisen liikkeen väitettiin 

”salakuljettavan” väkivaltaista vallankumouksen ideologiaa uusiin maihin, ja järjestävän 

keinotekoisesti niissä vallankumouksia. Esimerkkeinä tästä mainittiin Tšekkoslovakian, 

Puolan ja Bulgarian tapahtumat. Näin kerrottiin tapahtuvan myös kolmannessa 

maailmassa, jotta Neuvostoliitto pääsisi käsiksi niiden luonnonvaroihin. Ulkomaiden 

ohella myös Suomenkin esitettiin olevan itsemääräämisoikeudeltaan rajoitettu vain 

Neuvostoliitolle edullisen YYA-sopimuksen avulla. Näiden väitteiden mukaisesti 

Neuvostoliittoa kuvailtiin sotilaalliseksi uhaksi länsimaisen turvallisuutta ja 

maailmanrauhaa kohtaan.
168

 

SOL tietenkin kiisti kaikki yllä olevat väitteet. Neuvostoliiton ja sosialististen maiden 

ulkopolitiikan mustamaalauksessa oli vain kyse epäyhtenäisyyden lietsomisesta 

sosialististen maiden välille, Yhdysvaltojen oman aggressiivisen ulkopolitiikan 

oikeuttamisesta ja huomion ohjaamisesta pois kapitalististen ja imperialististen maiden 

harjoittamasta riistosta. Samaan tapaan erilaiset vihjailut Suomen ja Neuvostoliiton 

suhteiden yksipuolisuudesta tai epätasa-arvoisuudesta nähtiin myöskin hyökkäyksenä 

rauhanpolitiikkaa vastaan, jota lietsoivat äärioikeistolaiset tahot.
169

 

Viimeinen SOL:n antikommunismin elementti liittyi kommunismin kritiikkiin: ”Teoria-

asuun puetut, liberaalis-porvarilliset käsitykset, joissa vältetään jyrkkiä, anti-

intellektuaalisia hyökkäyksiä, mutta joissa päädytään tavalla tai toisella kiistämään 

kommunismin rakentamisen tai sosialistisen vallankumouksen mahdollisuudet”. 

Esimerkkeinä tällaisesta ”antikommunistisesta propagandasta” mainittiin muun muassa 

konvergenssiteoria (teoria sosialismin ja kapitalismin vääjäämättömästä lähentymisestä) 
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ja teoria ideologioiden kuolemisesta. Toisaalta osana tätä elementtiä SOL piti myös 

”marxismin luovien uudistajien” esittämiä teorioita, joista esimerkkinä mainittiin 

Neuvostoliittoa arvostellut ruotsalainen sosiologian professori Joachim Israel.
170

 Tämän 

tapainen hienovarainen propaganda oli SOL:n mielestä kuitenkin vähemmän 

painottunutta Mustaan kirjaa varten kootussa aineistossa, ja sen sijaan aiemmin 

mainitut ”avoimen aggressiiviset antikommunismin lajit” olivat vallalla Suomen 

korkeakoulujen oppikirjoissa.
171

 Joka tapauksessa SOL:lla oli selvästi ajatuksena, että 

antikommunistiseen ja neuvostovastaiseen propagandaan liittyi myös pyrkimys kiistää 

sosialistisen vallankumouksen ja kommunismin mahdollisuudet.  

Hyvärisen mukaan SOL:n poliittinen dikotomia imperialismin ja sosialismin välillä 

toimi erottelun välineenä, oli tehokas ajattelun mullistaja ja entisten yhteyksien purkaja. 

Imperialismin ja sosialismin dikotomian hyväksymisen jälkeen esimerkiksi 

Tšekkoslovakiassa ei tapahtunut ”miehitystä”, vaan ”torjuttiin imperialistien hyökkäys 

sosialismia vastaan”. Tämän jaon mukaisesti myöhemminkään ei ollut oikeastaan 

kysymystä tai ilmiötä, jota ei voinut asettaa tälle sosialismin ja imperialismin väliselle 

akselille. Näin piirtyi myös lopullinen SOL:n ”me” -kuva: monopolien sortama, 

imperialismin uhkaama, kapitalismin riistämä, mutta samalla koko maailmassa 

vaikuttava, ja historiallisesti voitolla oleva voima. ”Me” edustaa rauhaa, vapautumista ja 

taistelua hyökkäyksiä vastaan. ”Me” on uhri, joka puolustautuu ja on voitokas. Uhri ei 

ole silti vastuussa siitä, mitä tapahtuu”.
172

 Mustan kirjan mukaisesti SOL näki, että 

Suomen korkeakouluopetus oli siten väärällään edellä mainittua aineistoa ja että 

kyseessä oli oikeistovoimien tietoinen, ideologinen hyökkäys. Imperialismin 

kamppailua käytiin myös korkeakoulujen oppikirjoissakin, joiden sisällössä sosialismi 

oli jäänyt edellisen aggression uhriksi. 

SOL:n mielestä yksi tämän hyökkäyksen muodoista oli nimenomaan imperialismin ja 

kapitalismin puolustaminen. Kolikon kääntöpuolena se oli myös sosialismin, 

Neuvostoliiton ja marxismi-leninismin mustamaalausta.
173

 Yhteenvetona SOL:lle 

antikommunismi ja neuvostovastaisuus Suomen korkeakoulujen oppikirjoissa koostui 

neljästä ainesosasta, jotka voidaan pelkistää seuraaviin muotoihin: 
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1. Kompetenssin kiistäminen: Neuvostoliiton ja muiden sosialististen maiden 

näkeminen niin tekniikassa, taloudessa kuin kulttuurissa länsimaihin verraten 

jälkeen jääneinä. 

2. Valtioiden mustamaalaus: Neuvostoliiton ja muiden sosialististen maiden 

näkeminen vapaudettomina, harvainvaltaisina, väkivaltaisina ja keinotekoisina 

valtioina. 

3. Toiminnan mustamaalaus: Neuvostoliiton ja muiden sosialististen maiden 

ulospäin, muihin maihin (kuten länsimaat ja kehitysmaat) suuntautuvan 

toiminnan näkeminen salakalavana, uhkaavana, aggressiivisena ja sortavana 

toimintana. 

4. Mahdollisuuksien kiistäminen: Sosialismin ja kommunismin näkeminen jo 

teoriatasolla mahdottomaksi toteuttaa. 

Antikommunismissa oli SOL:n mukaan tarkoitus yhtäältä mustamaalata sosialististen 

maiden oloja kuin niiden pyrkimyksiäkin. Sosialistisia neuvostotasavaltoja ei ainoastaan 

kuvailtu valheellisesti väkivaltaisiksi, keinotekoisiksi ja harvainaltaisiksi valtioiksi. Sen 

lisäksi myös niiden harjoittama toiminta leimattiin uhaksi länsimaiden yhteiskunnille ja 

maailman rauhalle. Toisaalta SOL:n mukaan antikommunismi ei rajoittunut vain 

väitteisiin Neuvostoliiton totalitarismista, tehottomuudesta tai uhasta maailmalle. Myös 

kommunismin tulevaisuuden kiistäminen tai pyrkimykset uudistaa aatetta nähtiin 

antikommunismina. Revisionismin vastustaminen ei ollut mitenkään epätyypillistä 

Neuvostoliittoon myönteisesti suhtautuvalle taistolaisuudelle. Esimerkiksi Taisto 

Sinisalo oli arvostellut revisionistisia ajattelijoita Tiedonantajan uutisessa Päättävä 

sodanjulistus opportunismille ja revisionismille kovin sanoin. Kyseisessä uutisessa Sinisalo 

syytti muun muassa sosiaalidemokratiaa opportunismista ja kritisoi ammattiyhdistysten 

merkitystä työväenliikkeen kannalta.
174

 Niin SOL kuin taistolaisuus tukeutuivat 

puhtaaseen marxismi-leninismiin, ja yritykset kiistää sen toimivuus tai uudistaa sitä 

sisältäpäin nähtiin vastapuolen propagandana.  
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2. Opetuksen uudistaminen taistolaisittain 

2.1 Demokraattinen opetus: tavoitteeksi tiedostavat kansalaiset 

Vaikka SOL nojasikin ideologisesti marxismi-leninismin voimaan, opetuksen 

päätavoitteeksi ei tahdottu suoraan vaatia nuorten opettamista hyviksi kommunisteiksi. 

Tällainen vaatimus ei olisi kuulostanut kovinkaan mielekkäältä. Varsinaisesti opetuksen 

tavoitteeksi asetettiin nuorten kasvattaminen yhteiskunnan aktiivisiksi ja tiedostaviksi 

kansalaisiksi. Opetuksen ihanteeksi haluttiin asettaa jo aiemmin mainittu 

demokraattinen kansalaiskasvatus. Niin SOL kuin Teiniliittokin näki suomalaisen 

opetuksen pakoilevan vastuutaan kasvattaa nuorista autonomisia kansalaisia. SOL:lla 

demokraattinen kansalaiskasvatus liittyi olennaisena osana myös taantumuksellisen 

ideologian torjumiseen: 

”SOL yhtyy Kansainvälisen ylioppilasliiton IUS:n asettamukseen: 

Koulutuksen uudistaminen kansan etujen, yhteiskunnan tarpeiden ja 

inhimillisen edistyksen vaatimalla tavalla edellyttää opetuksen sisällön 

rakentamista kansallisen kulttuuriperinnön kunnioitukselle samoin kuin 

työväestön vapautumisen, koko kansan vapautumisen ja riiston 

voittamisen ihanteille, maailmanrauhan, kansallisen 

itsemääräämisoikeuden, demokratian, oikeudenmukaisuuden ja 

yhteiskunnallisen edistyksen ihanteelle sekä kansojen välisen ystävyyden 

ja kunnioituksen kannustamiselle.”
175

 

”Ja edelleen: se edellyttää taistelua fasismin, sovinismin, kostomielialan, 

ekspansionismin, militarismin, vihan, rotuerottelun, kulttuuri-

imperialismin sekä kansallisen ja sosiaalisen sorron ideoita ja teorioita 

vastaan.”
176

 

Kuten aiemmin mainittiin, antikommunismin kerrottiin vastustavan kaikkea 

demokraattista kehitystä. Antikommunismin ei siten katsottu kohdistuvan vain 

kommunisteja, vaan yhtä lailla kaikkia ”edistyksellisiä ihmisiä” vastaan.
177

 

Antikommunismi oli näin ollen samalla antidemokratiaa. Niinpä demokratia ihanteena 
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liittyi olennaisesti niihin tavoitteisiin, joita SOL ja Teiniliitto ajoivat. Opetus ja samalla 

itse oppilaitokset tuli rakentaa demokraattiselle arvopohjalle, eli ”opintodemokratialle”. 

Vielä 1950-luvulla oli korostettu ylioppilaiden velvollisuuksia ja vastuuta, mutta 1960-

luvulla esille nousivat opiskelijan ongelmat ja oikeudet. Akateemiseen keskusteluun tuli 

sellaisia käsitteitä kuin opintojen tarkoituksenmukaisuus, opintodemokratia ja 

ylioppilaiden elintaso. Vasemmisto kyseenalaisti ensimmäiseksi perinteisen 

akateemisen sosialisaation mallin toimivuuden. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa 

turvattomuus yliopiston hallinnon ja ”professorivallan” edessä nousi radikaalien 

asialistalle syksyllä 1966, kun Ilkka Taipale esitteli saamaansa kohtelua erään 

lääketieteellisen tiedekunnan professorin taholta ja analysoi Taideteollisesta 

oppilaitoksesta ”mielivaltaisesti erotetun” ylioppilas Maria Laukan tapausta.
178

 Ensi 

kertaa ”mies ja ääni” -periaate oli tiettävästi esillä HYY:n vaaleissa syksyllä 1967, 

vasemmiston vaaliteemana.
179

 Tästä eteenpäin kehitys eteni siten, että kaikki suuremmat 

ylioppilaskunnat olivat vuoteen 1967 mennessä ottaneet tavoitteekseen ylioppilaiden 

osallistumisoikeuden toteuttamisen. Yliopistojen hallinnon modernisoimisessa 

sekoittuivat opintodemokratia ja yliopiston hallinnonuudistus samaan 

kokonaisuuteen.
180

 Niinpä SOL:n Taisteluohjelmassakin vaadittiin demokraattisen 

hallinnonuudistuksen toteuttamista, joka edellyttäisi muun muassa hallinnonelinten 

toimikausien lyhytkestoisuutta ja äänioikeuden ulottamista koskemaan kaikkia 

korkeakouluissa työskenteleviä. ”Yleensä opiskelijoiden ja muiden korkeakoulujen 

työntekijöiden suoraa ja joukkomittaista vaikutusvaltaa puoltavaa linjaa 

hallinnonuudistuksessa”, kuten asiaa esiteltiin.
181

 

Oppilaitosten hallinnon uudistaminen yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden pohjalta nousi 

vuoden 1969 mittaan sekä ylioppilaiden että oppikoululaisten liikehdinnän 

päävaatimukseksi. Kun tavoiteltiin uudistusta, joka piti toteuttaa lainsäädännöllä, 

valtiollinen vaikuttaminen sai nuorten aktivistien huomion. Korkeakoulujen 

hallinnonuudistuksen eduskuntakäsittely helmikuussa 1970 tuotti opiskelijoiden suuria 
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mielenosoituksia ja luentolakkoja, joiden myötä Suomeenkin vasta syntyi varsinainen 

suurten joukkojen opiskelijaliike.
182

 

1960-luvun lopulla Teiniliitto alkoi arvostella suomalaisen yhteiskunnan 

koulutuspolitiikkaa ja vaatia kouluorganisaatiota muutettavaksi opettajien 

harvainvallasta kohti koulun sisäistä demokratiaa. Vuodesta 1968 alkaen Teinilehti 

julkaisi palstaa ”Piikkilangan takaa”, jossa oppilaat yksityiskohtaisesti kritikoivat 

opettajajohtoisen oppikoululaitoksen toimintatapoja. Koululaisliike alkoi vaatia 

koulunuudistusta, opettajakoulutuksen uudistamista ja erityisen voimakkaasti 

kouludemokratian toteuttamista kouluneuvostojen muodossa. Teiniliiton arvostelun 

kohteeksi tuli Opettajien Keskusjärjestö, joka kouludemokratian toteuttamisen suhteen 

osoittautui jarruttajaksi ja Teiniliiton mielestä taantumukselliseksi.
183

 Yhteiskunta-

aineiden opetuksen uudistamisessakin vaadittiin, että etenkin oppikirjat ja opettajien 

opetus olisi uudistettava itsenäisyyden, kriittisyyden, oppilaiden välisen solidaarisuuden 

ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden kehittymisen lähtökohtien mukaisesti.
184

 Tällaiset 

lähtökohdat sopivat hyvin yhteen myös nuortaistolaisten demokraattisen 

kansalaiskasvatuksen vaatimuksen kanssa, kuten myöhemmin tulee ilmi. 

Radikaaleja uudistuksia ajava koululaisliike alkoi vaatia ”mies ja ääni” -periaatetta 

koulussa toteutettavaksi. Kysymyksessä oli osa samaa liikehdintää, joka hieman 

aikaisemmin oli alkanut korkeakouluissa vaatia ”mies ja ääni” -periaatteella toimivaa 

hallintoa. Kumouksellinen opiskelijaliike asettui kapinaan vallassa koetuksi olevaa 

oikeistohenkistä ja pääosin nationalistisena ja idealistisena nähtyä virkakuntaa vastaan. 

Radikaali liike löysi ideologiansa vasemmistolaiselta, internationalistiselta ja 

materialistisen maailmankäsityksen pohjalta. 1970-luvun alkuun mennessä oli 

muodostunut selkeä konfrontaatio radikaalin vastakulttuurin ja perinteisen 

valtakulttuurin välille. Opiskelijaliike vaati oppilaille oikeutta osallistua tehokkaasti 

opiskelun suunnitteluun.
185

 SOL:n teksteissä yleinen ja yhtäläinen äänioikeus hallinnon 

kaikilla tasoilla nähtiinkin avaimena ”taantumusprofessoreiden” vallan murtamiseen 

korkeakouluissa. Muuten korkeakouluja ei olisi mahdollista saattaa ”rauhan ja 
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edistyksen palvelemiseen”, koska professorihallinnon nähtiin edustavan lähinnä 

suurpääoman etuja.
186

 

Suurpääomaa palvelevien ja demokraattisia voimia, kuten demokraattisia opettajia ja 

opiskelijaliikettä vastustavien ”taantumusprofessorien” valta oli SOL:n mielestä este, 

joka tuli poistaa. Vallan murentaminen demokraattisen hallinnonuudistuksen avulla 

nähtiin SOL:n Taisteluohjelmassa kuin rinnakkaisena kamppailuna työväestön kanssa 

oikeistoa ja suurpääomaa vastaan, ellei peräti opiskelijoiden ainoana keinona puolustaa 

oikeuksiaan. Niinpä opiskelijoiden etujen mukaista oli taistella työtätekevää väestöä 

palvelevien korkeakoulujen puolesta. Kompromisseja yleisen ja yhtäläisen 

äänioikeuden suhteen ei tullut tehdä: ehdotetut kiintiöt eri hallintoelimille saivat 

Taisteluohjelmassa torjunnan.
187

 Teiniliiton mielestä taas yleinen ja yhtäläinen 

äänioikeus oli viime kädessä ainoa järkevä kouluneuvoston vaalitapa. Kuitenkin 

silloisessa poliittisessa tilanteessa ristiinäänestystä ja kiintiöitä pidettiin järjestön 

mielestä realistisimpana vaihtoehtona.
188

 Opetuksen porvarillisen luonteen 

hälventämisessä oli ennen kaikkea vähennettävä opettajien valtaa, jolloin 

keskiluokkaisten opettajienkin valta heikkenisi niin korkeakouluissa kuin alemmilla 

asteilla. 

Kun Suomessa 1970-luvun alussa ryhdyttiin uudistamaan oppivelvollisuusikäisten 

koulun hallintoa, johti prosessi käytännössä pyrkimykseen vähentää opettajiston valtaa. 

Yrjö Engeström eritteli syitä siihen, miksi opettajista on tullut keskiluokan arvostuksen 

välittäjiä eikä erilaisia arvoja sisältävän informaation antajia. Opettajista merkittävä osa 

oli lähtöisin keskiluokasta. Alemmista sosiaaliryhmistä peräisin olleet opettajat 

halusivat hekin samaistua keskiluokkaan. Käyttäessään keskiluokkaista kieltä opettajat 

eivät riittävässä määrin ymmärtäneet proletaarisista oloista tulleiden oppilaiden 

ajattelua. Näin ollen vaatimattomista sosiaalisista oloista tulleilla oppilailla ei ollut yhtä 

hyviä edellytyksiä opinnoissa menestymiseen kuin ”lukeneiston” kodeista lähteneillä. 

Engeström viittasi tutkimustuloksiin, että opettajat antavat keskimäärin parempia 

arvosanoja ylemmistä sosiaaliryhmistä peräisin oleville verrattuna samalla 

suoritustasolla oleviin alempien sosiaaliryhmien lapsiin. Opettajan antaman 

informaation tilalle Engeströmin mukaan oli kouluissa saatava aikaan poliittinen ja 
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ideologinen keskustelu, kaikkien kysymysten tarkastelu osana yhteiskunnallista 

todellisuutta kunkin oppilaan omilla ehdoilla. Opetuksen sisällön yhdenmukaisuus tulisi 

murtaa. Oppilaat olisi saatava koulun päätöksentekoon mukaan.
189

  

Tämän tapaisesti opetus ei voisi Teiniliiton mukaan perustua jollekin tiukan 

yhdenmukaiselle maailmankuvalle, koska ”demokraattisten voimien ja aatesuuntien 

näkemykset eroavat monin kohdin voimakkaastikin toisistaan”. Muistiossa todettiin, 

että sosialistien ja kommunistien katsoessa työväenluokan vallankumouksen 

välttämättömäksi olivat toisaalta myös keskustavoimat ajamassa kansanvallan 

laajentamista, joskin vallitsevia omistussuhteita muuttamatta: 

”Niinpä sosialistit ja kommunistit katsovat työväenluokan ja sen 

liittolaisten suorittaman vallankumouksen ja sosialismin toteuttamisen 

viime kädessä välttämättömäksi edellytykseksi todella oikeudenmukaisen, 

tasa-arvoisen ja tuotannollisia resursseja järkiperäisesti käyttävän 

yhteiskunnan aikaansaamiseksi. Toisaalta yhteiskunnan demokraattiset 

keskustavoimat pyrkivät kansanvallan laajentamiseen, tasa-arvoisuuden ja 

suunnitelmallisuuden lisäämisen vallitsevien omistussuhteiden perusteita 

muuttamatta.”
190

 

Erilaiset näkemykset oli näin ollen päästettävä opetuksessa esille omilla ehdoillaan 

kaikissa kysymyksissä.
191

 Esimerkiksi oppimateriaalin suhteen pidettiin tärkeänä, että 

oheislukemistoa riittäisi etenkin eri aatesuuntien kannanottojen riittävän esiintulon 

takaamiseksi.
192

 Koska opetuksen koettiin olevan porvarillisen hegemonian vaikutuksen 

alaisena, nähtiin tällaiset vaatimukset oikeutettuina. Niiden pyrkimyksenä oli selvästi 

vaatia opetukselta oikeanlaista monimuotoisuutta, kuten myös vallitsevaa yhteiskuntaa 

ja maailmanjärjestystä haastavaa. Näennäisenä pidetyn porvarillisen pluralismin ei 

katsottu tarjoavan tätä. 

Kouludemokratialiikkeellä 1970-luvulla oli yhtenä tavoitteena porvarillisen hegemonian 

kukistaminen, jonka koettiin vallitsevan silloisessa yhteiskunnassa. Vanhan suomalaisen 

oppikoulun nähtiin toimivan ajattelutavan porvarillistuttajana. Antti Eskolan mukaan 

Suomi kaipasi vallankumousta yhteiskunnan virkoihin valitsemisen perusteissa: niin 
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monen tehtävän kohdalla kuin mahdollista olisi luovuttava käyttämästä valintakriteerinä 

koulunkäynnin määrää. Eskola oli poiminut otoksen teoksesta Kuka kukin on ja 

todennut, että puoluekantansa selvästi ilmoittaneista yli 80 prosenttia kannatti 

porvaripuolueita. Eskola päätyi kysymyksiin: Miten kansalaiset voivat valita eri 

vaihtoehtojen välillä, kun heidät pienestä pitäen kasvatetaan vallitsevaan ajattelutapaan? 

Merkitseekö pluralistinen yhteiskunta muuta kuin että meille annettu liekanaru sallii 

liikkumisen vain määräsuuruisella alueella?
193

 Teiniliiton huomautukset eri 

yhteiskunnallisten näkemysten huomioon ottamisesta opetuksessa palautuvat näin ollen 

jo käsiteltyyn arvovapaan opetuksen ”savuverhoon”. Porvarillisten arvojen sävyttämä 

opetus nähtiin vähintäänkin rajattuna muottina, joka korosti vain näennäisesti 

opetuksessa arvojen pluralismia. Tämä asia tuli tietenkin korjata aidosti monipuolisella 

ja kriittisellä opetuksella, jolloin porvarillisten arvojen hegemonia koulumaailmassa 

heikkenisi. 

Osana historiallisuuden ja muutoksen selvittelyn periaatetta Teiniliitto totesikin, että 

opetuksen tulisi välttää instituutioiden ja olosuhteiden esittämistä itsestäänselvyyksinä. 

Sen sijaan olisi aina pyrittävä kysymään, mikä on synnyttänyt instituutiot ja olosuhteet 

sekä ”mitä paineita ja tulevaisuudennäkymiä on havaittavissa niiden jatkuvan 

kehityksen suhteen”. Tällä tavoin opetuksessa tuotaisiin samalla järjestelmällisesti esiin 

”yhteiskunnassa esiintyvät erilaiset pyrkimykset muutosten aikaansaamiseen”. Yhtäältä 

opetuksen tuli selvästi osoittaa ”välttämättömien, demokraattisten muutosten suunta” 

sekä eriteltävä ”tekijöitä, jotka aiheuttavat yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja 

yhteiskunnan tuotannollisten ja muiden voimavarojen väärinkäyttöä, tuhlausta ja 

vajaakäyttöä”.
194

 Vaikka asiaa ei suoraan sanottukaan, tulisi opetuksen selvästi käsitellä 

myöhäiskapitalistista yhteiskuntaa kriittisesti. Samalla opetuksessa pitäisi tuoda esille, 

että mahdollisuuksia yhteiskunnan muuttamiseen oli todellisesti olemassa, ja että 

vallitseva yhteiskunta oli vain historiallisen kehityksen tulos: 

”Nykyaikainen suomalainen yhteiskunta samoin kuin nykyinen maailma 

on osoitettava systemaattisesti historiallisen kehityksen tuloksiksi ja 

samalla jatkuvan muutoksen alaisiksi.”
195
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Opetuksen oli annettava oppilaille edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan 

demokraattiseen muutostyöhön.
196

 ”Sivustakatsojien” aseman sijaan oppilaille tuli antaa 

eväitä ja kykyä vaikuttaa yhteiskunnassa. Opetuksen tuli tähdätä yhteiskunnallisesti 

valveutuneiden kansalaisten kasvattamiseen demokraattisten arvojen mukaan. 

Määriteltäessä yhteiskunnallisten aineiden opetuksen yleistavoitetta Teiniliitto totesikin, 

että yleistavoitteeksi tulisi asettaa ”oppilaiden kehittäminen aktiivisiksi ja kriittisiksi 

yhteiskunnan jäseniksi, kykeneviksi erittelemään ja ymmärtämään yhteiskunnallisen 

kehityksen yhteiskunnallisten ristiriitojen ja yhteiskuntarakenteen perustekijöitä ja 

tendenssejä”.
197

 

SOL:n määrittelemät opetuksen demokraattiset uudistukset liittyivät olennaisesti 

tarkoitukseen murtaa ”porvarillinen koulutusmonopoli”. Sen saavuttamiseksi asetettiin 

viisi vaatimusta, joista ensimmäinen oli seuraava:  

”Korkeakoulutusta edeltävä koulutusjärjestelmä on demokratisoitava ja 

poistettava (sic) yleissivistävän koulutuksen erot, jotka ratkaisevasti 

vaikuttavat jatko-opintomahdollisuuksiin”
198

 

Opetusta oli uudistettava niin, että se antaisi kaikille nuorille riittävän yleissivistyksen 

yhtenäiskoulujärjestelmän muodossa. Tällöin opetus olisi myös demokraattista, mikä 

taas oli yksi edellytys ”porvariston koulutusmonopolin” murtamiselle. Niinpä myös 

työväestöllä olisi seurauksena paremmat edellytykset korkeakouluissa opiskelulle.
199

 

SOL:n vaatimukset tasa-arvoisesta opetuksesta eivät olleet poikkeuksia 1970-luvun 

ilmapiirissä. 1960- ja 1970-luvun koulutusuudistuksissa päällimmäisenä tavoitteena oli 

opinkäynnin edellytysten ja yhteiskunnallisiksi tulkittujen erojen tasoittaminen. Tasa-

arvon käsite sen sijaan oli ennestään kiistanalainen. Koulutuksellisen tasa-arvon 

merkitystä, kuten tulisiko sen ymmärtää tarkoittavan tasaveroisuutta (equality) vai 

oikeudenmukaisuutta (equity) pohdittiin 1980-luvullakin.
200

 SOL:lle korkeakoulujen 

demokraattinen luonne ei näin ollen merkinnyt vain opintodemokratian toteuttamista 

oppilaitosten sisällä esimerkiksi äänioikeuksien laajentamisen muodossa. Opetuksen 

demokraattisuuden tuli tapahtua myös korkeakoulujen ulkopuolella yhteiskunnassa niin, 
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että väylä korkeakouluopintoihin olisi nimenomaan tasa-arvoinen (equality) kaikille 

yhteiskunnan jäsenille. 

1960-luvulla syntynyt radikaali uusvasemmistolainen liike oli katsonut itsensä 

vallankumouksen uudeksi etujoukoksi, koska työväenliike nähtiin juuttuneen 

vanhanaikaiseen käsitykseen kapitalismista ennen hyvinvointiyhteiskunnan syntyä. 

Vuosien 1967 ja 1968 aikana vasemmiston radikalismi siirtyi uuteen vaiheeseen. Yhden 

asian järjestöt alkoivat kehittyä organisoiduksi vasemmistoliikehdinnäksi, ja 

yliopistoista sekä korkeakoulupolitiikasta tuli tärkeitä huomion kohteita. Teiniliiton 

radikalisoitumisen myötä monet opiskelijat olivat jo valmiiksi politisoituneet 

korkeakouluihin tullessaan.
201

 Vasemmisto-opiskelijat halusivat tuoda korkeakouluihin 

luokkataistelun yhdistämällä sosiaalitieteet ja tieteen kritiikin, joka ratkaisisi dilemman 

eristyneen vasemmisto-oppineiden joukon ja työväen politiikan välillä.
202

 

Vasemmistolaisen älymystön tuli yhdistää voimansa kommunistisen työväenliikkeen 

kanssa kamppailussa valtion hallinnassa.
203

 Korkeakoulujen porvarillisen luonteen 

häivyttäminen ei siten merkinnyt nuortaistolaisille vain porvarillisten arvojen 

heikentämistä opetuksessa. Yhtäältä se merkitsi myös kommunististen opiskelijoiden 

sillan rakentamista ”samalla puolella” olevaan työväenliikkeeseen, toisin sanoen 

korkeakoulutuksen ja opiskelijoiden imagon muuttamista. Näkemyksestä 

korkeakouluista porvarillisten arvojen ”linnakkeina” ja opiskelijoista niiden 

isänmaantuntoisina kasvatteina oli irtauduttava, sillä suurten ikäluokkien astuttua sisään 

se ei enää pitänyt paikkaansa likimainkaan samassa määrin kuin ennen.  

Vaatimukset oppivelvollisuusikäisten koulun ja sen hallinnon uudistamiseksi 

perustuivat demokraattisiin ja humanistisiin arvoihin, pyrkimykseen lähidemokratian 

toteuttamiseksi oppikouluissa ja peruskoulussa sekä käsitykseen ihmisten keskinäisestä 

tasa-arvosta ja koulutettavuudesta. Samaan aikaan lisääntyi yhteiskuntasuunnittelun 

arvostaminen myös koulutuksen alueella. Tavoitteiden toteuttamiseen tarvittava 

poliittinen voima löytyi Suomessa sosiaalidemokraattisesta liikkeestä, poliittisesta 

keskustasta ja kansandemokraattisesta liikkeestä. SDP halusi poistaa koulutuksesta 

sosiaalisen eriarvoisuuden, Keskustapuolue halusi ensisijaisesti poistaa alueellisen 

eriarvoisuuden, ja kansandemokraattinen liike halusi muuttaa koulutuspolitiikan 
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sosialistiseksi poistamalla myöhäiskapitalistisen yhteiskunnan koulutuksen 

luokkaluonteen.
204

 SOL:n vaatimukset demokraattisemmasta koulujärjestelmästä ja 

yhtenäiskoulujärjestelmän toteuttamisesta asettuivat käytännössä samalle linjalle 

kansandemokraattisen liikkeen kanssa. 

Jalava on tulkinnut akateemisen järjestelmän ja nuorten ikäluokkien välillä vallinneen 

opiskelijoiden aatteellisen siirtymisen lisäksi myös syvä sukupolvien kuilu. Vaikka 

nuoremman akateemisen henkilökunnan ja opiskelijoiden nähtiin ansaitsevan oikeuden 

osallistua akateemisessa päätöksenteossa, ”yksi mies, yksi ääni” -tulkinta 

demokratisaatiosta oli aivan liikaa oikeistomielisille professoreille ja monille muillekin. 

Olettaen, että opiskelijat äänestäisivät pääasiassa tovereitaan heidän poliittisten 

preferenssien perusteella, ”yksi mies, yksi ääni” -periaatteen nähtiin korvaavan 

professorien asiantuntemuksen lyhytnäköisellä puoluepolitiikalla. Yhtäältä myös 

professorien maineen koettiin olevan vaakalaudalla.
205

 Vaikka yleisesti myönnettiin, 

että korkeakoulujen hallinto oli uudistuksen tarpeessa, ei varsinkaan professorikunta 

halunnut kuulla puhuttavan mistään ”mies ja ääni” -periaatteesta. Yleisesti tunnuttiin 

pelkäävän kolmea asiaa: 1) että opiskelijat saisivat liikaa valtaa sellaisia asioita 

koskevassa päätöksenteossa, joita heidän ei uskottu oikeastaan edes ymmärtävän, 2) että 

poliittisiin tunnuksin valitut opiskelijaedustajat ”toisivat politiikan” myös 

yliopistohallintoon ja 3) että valtiovallan tällä tavalla puuttuessa korkeakoulujen 

sisäiseen hallintoon joutuisi suomalaisten yliopistojen perinteisesti nauttima autonomia 

uhatuksi.
206

 SOL:n ja Teiniliiton mielestä näin ei tietenkään ollut, vaan yleinen ja 

yhtäläinen äänioikeus nähtiin aiemmin mainitusti olennaisena osana oppilaitosten 

saattamista demokraattisuuteen. Samalla se oli osa tavoitetta tehdä opetuksesta 

kansalaiskasvatuksellista. 

SOL:n ja Teiniliiton yksi vaatimus oli, että oppilaitoksiin tuli palauttaa takaisin se 

kasvatuksellinen vastuu, josta ne olivat vetäytyneet. Yritysmaailman etuja palvelevan 

”sivustakatsojien” kouluttamisen sijaan opettamisen tuli tähdätä tiedostavien ja 

aktiivisten kansalaisten kasvattamiseen. SOL:n Taisteluohjelmassa mainittiin sekin, että 

muun muassa opiskelijajärjestöjenkin oli kasvatettava opiskelijoita ”rauhanliikkeeseen”. 

Opiskelijajärjestöjen tehtävänä olisi kasvattaa jäsenistössä ”demokraattista tietoisuutta” 
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ja ”johtaa jäsenistönsä aktiiviseen toimintaan rauhan ja yhteiskunnallisen edistyksen 

puolesta”. Tämän kasvatustehtävän tarkoituksena nähtiin opiskelijaliikkeen tietoisuuden 

ja voiman kehittäminen suurpääoman vastaisessa taistelussa.
207

 SOL:n mielestä 

oppilaitosten kasvatuksellinen vastuu tuli ennen kaikkea rakentaa ”demokraattiselle 

imperialisminvastaiselle pohjalle”.
208

  

Teiniliitonkin mielestä oppilaiden tulisi yhteiskuntaopetuksen yleisen päämäärän 

mukaan myös ”kehittyä kykeneviksi toimimaan yhteiskunnan tasa-arvoisuuden, 

kansanvallan ja suunnitelmallisuuden lisäämiseksi, suurpääoman vallan rajoittamiseksi 

sekä imperialismin poistamiseksi maailmasta”. Samalla heidän tulisi ”oppia edistämään 

rauhaa ja kansojen välistä ystävyyttä sekä tuntemaan solidaarisuutta kaikkien 

taloudellisesti ja sosiaalisesti alistettujen väestönosien ja kansojen kanssa”. Sen lisäksi 

opetuksessa tuli kertoa selkeästi työväestön ja suurpääoman etujen välisistä 

ristiriidoista.
209

 Niinpä myös Teiniliitollakin opetuksen kasvatukselliseen ominaisuuteen 

liittyi vähintäänkin marxistinen näkökulma, jota pidettiin totuudenmukaisena sekä 

moraalisesti oikeutettuna.  

Kamppailu yliopistojen hallintouudistuksesta kesti 1970-luvun puoliväliin asti, kunnes 

asia sovittiin instituutiokohtaisilla menettelyillä, jotka perustuisivat 

kolmikantaperiaatteelle: professorikunta, muu akateeminen henkilökunta ja opiskelijat 

saisivat kukin yhden kolmanneksen hallintoelimien paikoista.
210

 Vuoden 1972 

kouluneuvostolain mukaan taas ristiinäänestys jäi poikkeavaksi vaalitavaksi 

kouluneuvostovaaleissa. Ensisijainen vaalitapa merkitsi sitä, että opettajien ryhmä sai 

valita neuvostoon omat edustajansa ja oppilaiden ryhmä omansa. Ristiinäänestyksen 

puolustajat väittivät työyhteisöasemaan perustuvien kiintiöiden käytön kasvattavan 

enemmän korporatiiviseen yhteiskuntaan kuin demokraattiseen yhteiskuntaan. Heidän 

näkemyksensä mukaan kiintiöön kuuluvien edustajien valinnan olisi perustuttava 

henkilöiden mielipiteisiin eikä asemaan työyhteisössä.
211

 

Tiedonantajassa opiskelijoiden ja oppilaiden kamppailusta opintodemokraattisten 

uudistusten puolesta uutisoitiin huolellisesti. Muun muassa vuoden 1972 uutisessa 

todettiin kouludemokratiakamppailun jatkuvan, sillä säädetyssä laissa nähtiin pahoja 
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puutteita: kouluneuvostojen tehtävät oli määritelty epäselvästi, vaalitapa perustui 

kiintiöperiaatteelle ja niissä toteutettaisiin enemmistövaalia. Kamppailua paremman 

kouluneuvostolain puolesta olisi yhä jatkettava.
212

 Saman vuoden kirjoituksessa 

Yleisdemokraattiset vaaliliitot kouluneuvostovaaleihin! taas painotettiin 

yleisdemokraattisen linjan rakentamista oikeistoa vastaan tulevissa 

kouluneuvostovaaleissa. Oikeistovoimien tavoitteena nähtiin olevan jälleen 

”demokraattisten voimien” vastustaminen ”luomalla valhekuvaa `moniarvoisuudesta` ja 

yleisdemokraattisen rintaman marxilaisuudesta”. Oikeistovoimien ”antidemokratian” 

vastapainoksi kommunistien tulikin edelleen vahvistaa yleisesti demokratian 

toteutumista kaikkialla kaikissa muodoissaan.
213

 

Lehdessä uutisoitiinkin oikeistolaisten tahojen vastarinnasta opintodemokratiaa kohtaan 

samoin mitoin kuin opintodemokratian toteutumisesta yleensä. Tämä oli yleistä 

varsinkin kouluneuvostovaalien aikaan. Vaaleja edeltävänä vuonna 1972 

Tiedonantajassa kiinnitettiin huomiota esimerkiksi kouluissa tapahtuneisiin ”vainoihin” 

oikeistolaisten opettajien ja muiden toimijoiden taholta, kun eräitä Teiniliiton aktiiveja 

oli järjestön mukaan erotettu koulusta. ”Moniarvoisuus” joutui lehdessä jälleen kritiikin 

kohteeksi, kun äärioikeistolaisten tahojen nähtiin vetoavan hurskastelevasti koulujen 

mielipidevapauteen pyrkiessään estämään demokraattisia opettajia ja oppilaita.
214

 

Vaalien lähestyessä taas uutisoitiin, kuinka äärioikeistolaiset rehtorit uhmasivat 

ristiinäänestyksen toteuttamista ja samalla eduskunnan päätöstä. Uutisessa 

Ristiinäänestys on toteutettava 13.1.1973 viitattiinkin siihen, kuinka oikeiston 

vaikutuksen ansiosta ristiinäänestystä ei toteutettaisi automaattisesti, vaan se olisi 

oppilaiden anottavissa lääninhallitukselta. Eri koulujen rehtoreiden mainittiin sen 

mukaisesti haitanneen ristiinäänestyksen toteuttamista kouluissaan.
215

 Kouvolan 

tyttölyseossa taas rehtorin kerrottiin organisoineen oikeistolaisia oppilaita 

kouluhallituksen tarkastajia vastaan.
216

  

Ristiinäänestystä käsittelevien kokousten toteuttamisessa vallitsi epäselvyyksiä 

oppilaiden osanottovelvollisuuksien ja kokousten ajankohtien suhteen niin oppilaiden 

kuin opettajienkin joukoissa. Kouluhallituksen 5.1.1973 antamista ohjeista huolimatta 
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epätietoisuutta ja sekavuutta asian ympärillä ilmeni Suomen oppikouluissa. Kaikkiaan 

noin 50 oppikoulussa ristiinäänestys jäi pitämättä määräaikana eli tammikuun 16. 

päivään mennessä 1973.
217

 Epäselvyyksien ja muiden syiden vuoksi päätösvallattomiksi 

jääneet kokoukset nähtiin Tiedonantajan uutisessa Oppilaat vaativat sabotoidut 

kokoukset uusittaviksi äärioikeiston sabotaasina, ja Teiniliitto vaati niitä uusittaviksi. 

Kaikesta huolimatta samaisessa uutisessa todettiin edistyksellisten voimien saavan 

voiton ristiinäänestyksen toteutumisessa, kun päätösvaltaisista kokouksista kahden 

kolmannesta laskettiin anoneen ristiinäänestystä.
218

 Opetusministeriö ja kouluhallitus 

joutuivatkin antamaan ristiinäänestyskokouksen pitämättä jättäneille kouluille jatkoajan 

oppilaskokousten järjestämiseksi, kuitenkin ennen kouluneuvostovaaleja.
219

 

Ensimmäisten kouluneuvostovaalien päivän 20.2.1973 lähestyessä SKP ilmaisi 

antavansa tukensa koululaisten kamppailulle, mikä uutisoitiin Tiedonantajassa 

selkeästi. Puutteistaan huolimatta kouluneuvostolainsäädäntöä pidettiin tärkeänä 

osatavoitteena taistelussa koulu- ja opintodemokratian toteuttamisen puolesta. Niinpä 

kaikkia puoluejärjestöjä kehotettiin tukemaan kansandemokraattisten koululaisten 

vaalikamppailua ja varoiteltiin ”taantumuksellisten voimien” vastarinnasta esimerkiksi 

ristiinäänestysmenettelyn suhteen.
220

 Kouluneuvostovaalien jälkeen myös 

oikeistovastaisen kamppailun tärkeyttä korostettiin. Vaalien tuloksista kertovassa 

uutisessa kerrottiin ”demokraattisten voimien” saavuttaneen voiton oikeistosta, ja 

nuorisoliittolaisten saaneen edellisistä suurimman ryhmän aseman 348 paikalla ja yli 20 

prosentin äänisaaliilla. Yhteensä ”vasemmistoon ja keskustaan lukeutuvat Teiniliiton 

edistyksellisen linjan takana olevat ryhmät” olivat uutisen mukaan saaneet 882 paikkaa 

kokoomuksen ja ”muiden oikeistovoimien” jäädessä 772 paikkaan.
221

 Julkisuudessa 

vaalitulos kuitenkin nähtiin oikeiston torjuntavoittona, kun puolueiden kanssa 

vaaliliitossa olleet valitsijayhdistykset huomioon ottaen voittajaksi osoittautui 

oikeistopuoli 36 prosentin paikkamäärällä. Teiniliitossa pettymys vaalien tulokseen 

olikin suurin.
222

 Tulokset eivät olleet juuri parempia seuraavissakaan vaaleissa. 
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Kouluneuvostovaaleista ei tullutkaan vasemmiston esiinmarssia, vaan päinvastoin 

porvariteinit jyräsivät kouluneuvostovaaleissa kautta maan.
223

 

Tiedonantajassa kuitenkin todettiin, etteivät oppilaiden voimat yksinään riittäisi 

demokraattisen koulun puolesta kamppailtaessa. Näin kerrottiin nimenomaan 

kouluneuvostovaalien tuloksista kertovassa uutisessa Koulunuoriso suuntautuu 

edistyksen riveihin 24. helmikuuta 1973. Sekä siinä että samaisen numeron 

pääkirjoituksessa Teiniliitto voitti painotettiin välttämättömänä asiana taistelun 

tiivistämistä työväenluokan rinnalla. Koulukamppailu tulisi yhdistää yleiseen taisteluun 

demokratian laajentamiseksi ja monopolien rajoittamiseksi. Yhtä tärkeänä pidettiin 

myös vanhempien tovereiden ja puolueväen tukea koululaistovereille.
224

 Koululaisten ja 

opiskelijoiden kampanjaa opinahjojensa uudistamiseksi koettiin omaksi osakseen 

kamppailussa suurpääoman ja oikeiston vaikutusvaltaa vastaan. Samalla kun 

demokraattisten voimien tuli edetä muualla yhteiskunnassa myös kouluissa oli 

saavutettava voitto. Marxismi-leninismin nähtiin siten taistelevan demokratian 

toteutumisen puolesta, kun taas niin sanottu vastapuoli osoitti toistuvasti olevansa 

sisimmiltään ”antidemokraattinen”. Tämä ilmeni esimerkiksi opintodemokratian 

toteutumisessa, kuten viitatuissa lehden artikkeleissa uutisoitiin.  

Oppilaitosten ”demokratisoimisen” tarkoituksena oli yhtäältä vähentää opettajien valtaa, 

mutta samalla myös heikentää oikeistolaista arvomaailmaa opetuksessa. ”Porvarillisen 

hegemonian” kukistaminen oli kouludemokratialiikkeen yksi tavoite, sillä sekä niin 

opetuksen kuin mielipiteiden muodostamisen pluralismin ja vapauden katsottiin olevan 

vain näennäisesti olemassa. Koska oppilaitokset olivat keskiluokkaisten ja heihin 

samaistuvien opettajien hallinnassa, täytyi opetuksenkin olla luonteeltaan porvarillista. 

Näin ollen oppilaitosten ”demokratisointi” liittyi osaltaan opetuksen sisällön 

uudistamiseen. Tiedonantajassakin tukea haluttiin ilmaista yhtäältä oppilaiden 

oikeuksien, mutta myös ”totuudenmukaisen opetuksen” puolesta
225
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2.2 Tinkimätön pyrkimys totuuteen, ja lisää neuvostokirjallisuutta 

Kuten ensimmäisessä käsittelyluvussa tuli ilmi, SOL:n mukaan korkeakouluopetus ei 

sisältänyt vain äärioikeistolaisia aineksia. Sen lisäksi se oli puutteellista ja 

puolueellisesti vinoutunutta, mikä näkyi etenkin sosialistissa maissa tehdyn tutkimuksen 

vähäisyytenä. Syy tälle oli SOL:n mielestä selvä: kyseessä oli ylempien tahojen 

tietoinen Neuvostoliiton ja muiden sosialististen maiden tieteen syrjintä. 

Professorikunnan ja oppilaitosten johdon nähtiin torjuvan jyrkästi sosialististen maiden 

tieteen tulokset oman vallan menetyksensä pelossa. Tästä johtuen opiskelijoilla ei ollut 

SOL:n mukaan keinoa tutustua neuvostoliittolaiseen tutkimukseen, jonka nähtiin 

lukeutuvan ”inhimillisen tiedon korkeimpiin saavutuksiin”.
226

 Tukeakseen väitettä 

neuvostokirjallisuuden vähäisestä osuudesta oppikirjoissa SOL oli Mustassa kirjassa 

ilmoittanut sen osuudet jokaisen aineen kohdalla. Näiden tietojen todettiin kertovan 

kiistattomasti sosialististen maiden tieteen systemaattisesta syrjinnästä ja etenkin 

yhdysvaltalaisen aineiston hegemoniasta korkeakouluissa.
227

 Monilta osin väite pitikin 

paikkaansa. Pelkästään yhdysvaltalaisten ja englantilaisten oppikirjojen käsittäessä 

usein yli 20 prosenttia yhden aineen oppikirjoista ylsivät sosialistimaiden oppikirjat 

monesti lähinnä 10 prosentin osuuteen.
228

 Toisaalta Vihavaisen mukaan suomalaisiin 

opetusohjelmiin kuului sosialististen maiden aineistoa kansainvälisesti katsoen 

verrattain paljon, ja esimerkiksi Tampereen yliopistossa sosiologian oppikirjoista 18 

prosenttia oli peräisin sosialistisista maista.
229

  

Joka tapauksessa SOL:n mukaan sosialististen maiden tutkimuksesta pyrittiin 

korkeakouluissa tietoisesti vaikenemaan, mistä johtuen oppikirjat olivat puolueellisesti 

valikoituja. Etenkin ”marxilaisten ja demokraattisten teosten” todettiin joutuvan yhä 

useammin torjunnan kohteeksi, minkä takana nähtiin olevan oikeiston ja suurpääoman 

vaikutus opetuksessa.
230

 Mustan kirja julkaistiinkin todistamaan tämän väitteen 

tosiasiallisuus, ja Vihavainen kuvailee sen saaman vastaanoton olleen merkittävä. Asia 

oppikirjojen sisällöstä eteni eduskuntaan ja opetusministeriöön asti. Opetusministeri 

Sundqvist totesi, että oppikirjoja tulisi monipuolistaa ja että korkeakoulut 

tutkintovaatimuksia vahvistaessaan ottaisivat huomioon hallituksen näkökohdat. 
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Opetusministeriön tutkittua Mustan kirjan se totesi sen osoittavan, että Suomen 

korkeakoulujen tutkintovaatimuksiin todellakin sisältyi aineistoa, jossa ei annettu 

totuudenmukaista kuvaa sosialistisista maista eikä niiden yhteiskuntajärjestelmistä. 

Asianmukaisesti korkeakouluja kehotettiinkin kiinnittämään epäkohtiin huomiota ja 

tekemään tutkintovaatimuksiin tarvittavat muutokset.
231

 

Vihavaisen mukaan Mustan kirjan maailmankuva ja sen saama vastaanotto olivat 1970-

luvun opiskelijamaailmassa täysin tyypillisiä ilmiöitä, joiden vaikutus jatkui vuosia.
232

 

Väite onkin varsin perusteltu, sillä vielä vuonna 1978 Suomen ylioppilaskuntien liitto 

vaati niin kutsutussa SYL-monisteessa 12/78 Suomen ja Neuvostoliiton korkeakoulu- ja 

tiedeyhteistyön kehittämiseksi neuvostokirjallisuuden osuuden kasvattamista 

oppikirjoissa. Monisteessa todettiin keväällä 1978 pidettyyn neuvottelukokoukseen 

viitaten, että ”opiskelijajärjestöissä ei riittävästi olla perillä Suomen ja Neuvostoliiton 

tieteellisen yhteistyön historiasta, sopimuspohjasta, organisaatiosta ja 

tulevaisuudennäkymistä”. Niinpä moniste oli laadittu tietopaketiksi, joka sisälsi muun 

muassa aineistoa suomeksi käännetyistä neuvostoliittolaisista tieteellisistä teoksista sekä 

osoiteluettelon tiedeyhteistyön kannalta tärkeistä laitoksista ja organisaatioista. Näiden 

lisäksi moniste sisälsi adressin opetusministeriölle Suomen ja Neuvostoliiton tieteellisen 

yhteistyön puolesta sekä lyhennelmän Kari Koivumäen alustuksesta kyseenomaisessa 

kokouksessa. Huomion arvoisesti alustuksessa oli todettu, että ”korkeakouluilla ja 

niiden käyttämissä oppikirjoissa esiintyy yhä avointa takaperoisuutta ja Neuvostoliiton 

vastaisuutta muiden kuin tieteellisten argumenttien pohjalta”. Samoin 

neuvostokirjallisuuden vähäisyys nostettiin esille: niiden kerrottiin käsittävän 

oppikirjoista vaivaiset 2 prosenttia.
233

 Olipa asioiden todellinen laita mikä vain, ovat 

SYL-monisteen asiat verrattain linjassa vuosia aikaisemmin ilmaantuneen Mustan 

kirjan vaatimusten kanssa. Siitäkin huolimatta, ettei monisteessa käytetty retoriikka ja 

sanavalinnat olekaan niin jyrkän radikaaleja luonteeltaan. 

SYL:n ajoi vuosikaudet neuvostoliittolaisen oppimateriaalin lisäämistä. Asian johdosta 

perustettiin 1979 erityinen opetusministeriön rahoittama komitea, jonka tehtävä oli 

kartoittaa mahdollisuudet neuvostoliittolaisten oppikirjojen käytön lisäämiseen. 
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Komitea sai loppujen lopuksi aikaan vain luetteloja suositelluista kirjoista.
234

 Andres 

Küng totesi vuonna 1976 Mustan kirjan aiheuttaman myrskyn laantuneen vahinkoa 

tekemättä. Osasyynä tähän hän näki ylioppilaspolitiikan vasemmistosuuntauksen 

heikentymisen tuon aikana. Perusteluna hän mainitsi porvarillisten enemmistöjen vallan 

ylioppilaskunnissa.
235

 Vihavaisen mukaan Musta kirja oli sen sijaan esimerkki siitä, 

kuinka pitkälle röyhkeydellä tuon ajan Suomessa saattoi päästä ja kuinka eri tekijöiden 

yhteisvaikutus sai aikaan sen, että ei-kommunistitkin toimivat täysin 

vähemmistökommunistien ehdoilla.
236

  

Joka tapauksessa Mustan kirjan merkitys ilmiönä oli varsin huomattava, vaikka sen 

saavutukset jäivätkin pieniksi. Syytekirjelmä eteni kuitenkin valtion korkeammille 

tasoille. Musta kirja on myös helppo nähdä luonnollisena jatkona Taisteluohjelman 

vaatimukselle sosialististen maiden tieteen esiin tuomisesta. Jo siinä SOL oli julistanut 

työskentelevänsä marxilaisen tieteen saavutusten osuuden kasvattamiseksi kaikkien 

tieteenalojen ja opintosuuntien opetusohjelmissa. Tämä nähtiin välttämättömänä 

edellytyksenä sille, että opiskelijat yleensä voisivat tutustua uusimman tutkimuksen 

huippusaavutuksiin ja niiden yhteiskunnallisiin vaatimuksiin.
237

 ”Kunnollisen tieteen ja 

tutkimuksen” epääminen opiskelijoilta nähtiin merkittävänä epäkohtana.  

Marxilaisten oppikirjojen saatavuuden ongelma kaikui jossain määrin Tiedonantajan 

uutisoinnissakin. Ongelmana oppikirja -uutisessa 30.9.1971 esimerkiksi nostettiin 

esille, kuinka marxilais-leninistinen kirjallisuus oli ”käytännöllisesti katsoen kokonaan 

lopussa”. Tämänkin takana nähtiin olevan ”ne puoluejohdon oikeistolaiset edustajat, 

jotka ovat suhtautuneet vihamielisesti erityisesti nuorten yhä kasvavaan innostukseen 

marxismi-leninismin opiskelua kohtaan”. Erityisenä ongelmana uutisessa pidettiin 

nimenomaan peruskirjallisuuden puutetta, joka johdattaisi marxismi-leninismin 

syvempään opiskeluun. Uutisessa listattiinkin neuvostoliittolaisia teoksia, joiden 

kääntämiselle ei pitäisi olla mitään esteitä.
238

 Viikon kuluttua oppikirjojen vähäisyys sai 

Tiedonantajassa lisää pontta, kun Uuden Sosialistisen Nuorisoliiton kerrottiin antaneen 

kannanoton asiasta. Oppikirjojen saaminen kerrottiin muodostuneen todelliseksi 

ongelmaksi, ja että asia tulisi korjata ripeästi. Kehotettiinpa kannanotossa jopa 
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”vanhempien tovereiden” tarjoavan nuoriso-osastoille teoksiaan ainakin lainaksi.
239

 

Toisen viikon kuluttua asiaan palattiin vielä edelleen artikkelissa Ongelmana ei vain 

oppikirjat. Puute suomenkielisen marxismi-leninismin peruskirjasta, jota ”erityisesti 

liikettämme lähestyvät työläis- ja opiskelevat nuoret voivat käyttää ensimmäisenä 

oppikirjanaan” mainittiin uutisessa jälleen merkittävänä ongelmana. Asia nähtiin 

tärkeänä nimenomaan siksi, että liikkeeseen oli hakeutumassa laaja joukko nuoria.
240

  

SKP:n keskuskomitea oli käsitellyt niin sanottua ”nuorisokriisiä” vuonna 1966. Asiaa 

käsiteltiin useaan otteeseen. Kysymys kuului, kuinka puolue varmistaisi kannatuksensa 

suurten ikäluokkien tullessa äänestysikään.
241

 SKP:n vähemmistössäkin oli havaittu 

nuorison tulo 1970-luvun alussa. Taisto Sinisalo näki ylioppilaiden kiinnostuksen, 

jolloin vähemmistösiipi saattaisi saada olennaista vaikutusta ja marxilainen teoria levitä 

laajemmalle kuin koskaan. Nuorisoa ei siltikään otettu avosylin vastaan, mutta Sinisalo 

ymmärsi, että vähemmistön oli syytä niellä ennakkoluulonsa ja ottaa nuoriso vastaan 

sellaisena kuin se tuli. Toisena mahdollisuutena oli nuorison ajautuminen 

”revisionistien” eli SKP:n enemmistön kelkkaan.
242

 SKP:n taistolaissiivellä ei ollut 

hallinnassaan yhtään SKDL:n yhteisöjäsentä, mutta SOL oli mahdollista saada.
243

 

Tuolloin kansanrintamahallitukseen pettyneet radikalisoituneet nuoret näkivät 

ortodoksiset kommunistit ainoana realistisena voimana suomalaisessa yhteiskunnassa, 

mikä ilmeni nimenomaan taistolaisten valtaannousuna SOL:ssa 1971.
244

. Uutisointi 

heijastanee siten hyvin 1970-luvun alkua, kun etenkin nuortaistolaisuus oli nousemassa 

ja SKP:n kahtiajakautuminen huipentumassa. Marxismi-leninismi kiinnosti nuoria, 

mistä oikeistovoimat eivät erityisemmin pitäneet. Suuri ongelma oli kuitenkin 

marxilaisen alkeiskirjallisuuden puute. 

Samalla kun sosialististen maiden kirjallisuuden osuutta oppikirjoista oli kasvatettava, 

tuli oppiaineet vastaavasti siivota vääränlaisesta opetuksesta. Tarkalleen sanoen kyse ei 

ollut vain halusta vaikuttaa oppikirjojen sisältöön. Taistolaisten pyrkimyksissä oli 

selkeästi toive kaikenlaisen arveluttavaksi mielletyn sisällön sensuroinnista etenkin 

kirjallisuudessa. Varsin merkittävä yritys tällaisen toteuttamisesta oli vuoden 1972 

aloite niin sanotusta rauhanlaista, jonka tarkoituksena oli estää ”Neuvostoliiton 
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vastaisen propagandan ja rauhansopimuksessa kiellettyjen järjestöjen ’mainostaminen’”. 

Lain takana oli paitsi kommunisteja myös sosiaalidemokraatteja, kuten Ulf Sundqvist, 

Erkki Liikanen, Tellervo M. Koivisto ja Kaisa Raatikainen. Vihavaisen mukaan vaikka 

lakia ei loppujen lopuksi säädettykään, sen merkeissä käytiin koko 1970-luvun jatkuvaa 

poliittista kampanjaa ja siihen viitattiin liki kaikissa sensuuria ja sanktioita vaativissa 

ilmiannoissa, joita noina vuosina eduskunnassa tehtiin.
245

 Tiedonantaja uutisoikin 

seuraavana vuonna kansanedustaja Mirjam Vire-Tuomisen aloitteesta rauhanlain 

aikaansaattamiseksi. Suoranaisesti aloitteella kerrottiin haluttavan kieltää 

”sotapropaganda” kaikissa muodoissaan. Uutisessa termin ”sotapropaganda” mainittiin 

olevan lain kannalta laaja: sellaiseksi ei laskettaisi vain kiihotusta tai julkista 

yllyttämistä sotaan. Näiden lisäksi ”sotapropandalla” tarkoitettiin myös ”aseellisten 

voimakeinojen käyttöä suosittavia tai kannattavia lausumia”. Perusteluna näin laajalle 

määrittelylle kerrottiin, että tällöin laki ”antaisi mahdollisuudet torjua merkittävällä 

tavalla tälläkin hetkellä maassamme harjoitettavaa sotapropagandaa”. Rangaistukseksi 

tällaisesta ehdotettiin sakkoa tai enintään yhden vuoden vankeutta.
246

 Neuvostoliiton 

kritisoinnin kieltämistä ei siten laissa suoranaisesti vaadittu, mutta uutisen kuvatekstissä 

sotapropagandaan rinnastettiin myös antikommunismi: 

”Oikeistovaara ilmenee mitä moninaisimmalla tavalla; 

kommunisminvastaisten iskulauseittein ja hakaristien töhrimisenä seiniin 

ja ilmoituksiin, erilaisten antikommunistisen kirjallisuuden 

julkaisemisena…”
247

 

Yritykset vaikuttaa kouluissa käytettäviin oppikirjoihin niin rauhanlain kuin Mustan 

kirjan avulla on helppo nähdä kaistaleena kommunistien strategiaa tuon ajan Suomessa. 

Koska niin suomalaiset kuin neuvostoliittolaiset kommunistit eivät nähneet Suomen 

tilanteessa mahdollisuuksia vallankumoukselle, otettiin tavoitteeksi antimonopolistinen 

linja, jonka tarkoituksena oli luoda edellytyksiä sosialismille kapitalismin sisällä. 

Valtioelinten hallintaa korostettiin, sillä valtiokoneisto nähtiin avaimena 

vallankumoukselliselle muutokselle.
248

 Rauhanlaki ja Musta kirja on helppo nähdä 

tämän tapaisina pyrkimyksinä muokata ilmapiiriä yhteiskunnalliselle muutokselle. 

Ennen kaikkea ne olivat kuitenkin yrityksiä vaikuttaa asiaan valtion toiminnan kautta. 
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Tällainen tavoite oli ajalle varsin ominainen, sillä esimerkiksi kiistassa korkeakoulujen 

hallinnon uudistamisesta valtiovalta esiintyi erittäin suopeasti opiskelijoiden esittämien 

vaatimusten eteenpäin ajajana
249

. Mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskuntaan valtion 

kautta pidettiin varteenotettavina ja kaikkein realistisimpina keinoina saada muutoksia 

aikaan. 

Musta kirja oli osa SOL:n aloitetta saattaa korkeakoulut vastaamaan opetuksensa 

sisällöstä, ”rauhan ja kansojen välistä ystävyyttä vastaan suuntautuvan aineksen 

paljastamiseksi ja poistamiseksi”.
250

 Nämä tavoitteet näyttävät liittyneen SOL:n 

retoriikassa olennaisesti korkeakoulujen demokraattiseen uudistukseen, jonka 

tarkoituksena oli muun muassa saada korkeakoulut ”anti-imperialistisen, 

solidaarisuuden, rauhan ja kansojen ystävyyden asialle”.
251

 Opiskelijoilla nähtiin olevan 

tässä kampanjassa merkittävä rooli: 

”Opiskelijoiden on paljastettava korkeakouluissa, opistoissa ja laitoksilla 

imperialismia ja sotaa ihannoiva, fasistinen, neuvostovastainen ja 

antikommunistinen opetusaineisto ja vaadittava sen poistamista. 

Opetusohjelmiin on saatava sosialismia ja imperialismia 

totuudenmukaisesti käsittelevää aineistoa. Neuvostoliiton ja sosialististen 

maiden tieteellisille saavutuksille on annettava niille kuuluva paikka”
252

 

Opiskelijoiden oli tuomittava ”imperialismin sotapolitiikkaa palveleva tutkimus” ja 

vaadittava sen lakkauttamista. Sen lisäksi oli laadittava ohjelmia ja esitettävä 

vaatimuksia ”ihmiskunnan tärkeimpiä kysymyksiä, sotaa ja rauhaa, ympäristön suojelua 

jne. koskevan edistyksellisen tutkimuksen käynnistämisestä”. Tällaisten vaatimuksien 

lisäksi opiskelijoiden oli muotoiltava esityksiä ”koulutuksen ja tieteen alalla tapahtuvan 

rauhanvoimien kansainvälisen yhteistyön lisäksi”. Käytännössä tämän mainittiin 

tarkoittavan muun muassa sitä, että korkeakouluihin oli saatava luennoitsijoita 

sosialistisista maista. Neuvostoliittolaisia luennoitsijoita tarvittaisiin nimenomaan 

totuudenmukaisen kuvan saamiseksi sosialismista, mutta myös ”kaikkien 

edistyneimpien tieteellisten saavutusten esittelemiseksi”.
253
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Vastaavasti tieteessäkin ”taantumuksen ja rappion kehitelmien vastapainoksi” tuli 

asettaa ”tinkimätön pyrkimys totuuteen, maailman kaikinpuoliseen oikeaan 

tiedostamiseen ja sen lainmukaisuuksien hallintaan”. Porvarillisen tieteen myönnettiin 

sisältävän paljon totuutta heijastavaa ainesta, mutta kokonaisuudessaan se nähtiin 

kääntyvän totuutta vastaan ja jäävän irrallisiksi laajemmista yhteyksistä.
254

 Kysymys oli 

aiheiden valinnasta ja tieteellisen tiedon käytöstä, eikä niinkään tiedosta sinänsä. 

Tutkimuksen arvo saatettiin kyseenalaiseksi, jos sen nähtiin palvelevan kapitalististen 

rahoittajien materiaalisia tai ideologisia tarpeita.
255

 Parhaimpienkaan porvarillisten 

tutkimusten tulosten ja teorioiden ei uskottu yltävän sille totuudenmukaisuuden tasolle, 

jolle marxismi-leninismin nähtiin pääsevän.
256

 Porvarillisen tieteen nähtiin olevan siten 

kapea-alaista ja keinotekoista, ja tarjoavan näin harhaanjohtavan kuvan maailmasta. Sitä 

vastoin marxilais-leninistinen, materialistiseen maailmankuvaan perustuvan tieteen 

uskottiin kykenevän antamaan totuudenmukaisen kuvan maailmasta ja palvelemaan 

yhteiskuntaa inhimillisesti. Marxilais-leninistinen tiede pystyi valottamaan asioiden 

keskinäisiä ja vuorovaikutuksellisia suhteita, joista porvarillinen tiede vaikeni.  

SOL näki marxismi-leninismin ainoana suuntana, joka pystyi ”tarjoamaan 

kokonaiskäsitystä luonnosta ja yhteiskunnasta”. Niinpä Taisteluohjelmassa 

julistettiinkin SOL:n kamppailevan johdonmukaisesti marxismi-leninismin osuuden 

kasvattamiseksi ja voimistamiseksi opetuksessa. Ainoastaan marxismi-leninismi kykeni 

yhtenäistämään tieteellisen tietämyksen yhtenäiseksi teoriaksi luonnon ja yhteiskunnan 

kehityksestä, ja juuri marxismi-leninismi pystyi vastaamaan tieteellisyyden 

vaatimuksiin. ”Tieteellisen sosialismin” nähtiin toisaalta myös antavan välineet 

yhteiskunnan muuttamiseen ja tietenkin myös kapitalismin murtamiseen yhdessä 

työväenluokan kanssa.
257

  

Hyvärisen mukaan tämä vaatimus tiukan tieteellisestä ja marxilais-leninistisestä 

maailmankatsomuksesta liittyi SOL:n pyrkimykseen kiivetä politiikan yläpuolelle. Yksi 

tällainen yritys oli politiikan tieteellistäminen, johon kuului haave tiedostamisesta ja 

kokonaisvaltaisesta maailmankatsomuksesta. ”Ennen toimintaa on oltava tieteellinen 

perusta ja kokonaisvaltainen näkemys asiasta”
258

, Hyvärinen toteaa samalla viitaten 
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SOL:n Taisteluohjelmaan: ”Oikea toiminta ei ole mahdollista ilman oikeata tietoa 

todellisuudesta”.
259

 Hyvärinen kertoo Taisteluohjelman muotoilevan tämän ideaalin 

jyrkemmin vähän myöhemmin:  

”SOL:n jäsenet opiskelevat marxismi-leninismiä päästäkseen eroon 

porvarillisen ideologian turruttavasta vaikutuksesta ja voidakseen 

suhtautua korkeakouluissa ja opistoissa saamaansa opetukseen ja koko 

yhteiskuntaan, saavuttaakseen ehyen, humaanisen ja tiukan tieteellisen 

maailmankatsomuksen…”
260

 

Poliittisen maailman sietämätön epätäydellisyys tuli korvata ehyellä, kokonaisvaltaisella 

ja tiukan tieteellisellä maailmankatsomuksella. Opiskelemalla, tiedostamalla ja 

käymällä kollektiivista keskustelua saattoi saada varman perustan poliittisille 

ratkaisuille. Ideaalina oli Hyvärisen mukaan kohottaa suttuinen politiikka korkeammalle 

tasolle ja lähemmäs yliopistoradikaalien teorioita. Hyvärisen mukaan tällaisella 

periaatteella oli kuitenkin päinvastainen vaikutus: poliittinen valinta ja toimijan vapaus 

menettivät merkityksensä, kun ratkaisuilla tuli olla tieteellinen, varma ja ehyt perusta. 

Toiminta ei voinut olla kokeilevaa, koska sen oli oltava tieteellistä. Toiminta ei voinut 

olla provokatorista, koska sen oli oltava varmasti perusteltua. Politiikkaa tuli tehdä 

asiantuntevasti ohjelman perusteella, ja SOL kasvattikin valtavan määrän eri alueiden 

asiantuntijoita: koulutuspolitiikan, sosiaalipolitiikan, talouspolitiikan spesialisteja.
261

 

SOL:n ehdoton vaatimus tieteellisyydestä oli merkittävä piirre siksikin, että opetuksen 

nähtiin sisältävän paljon äärioikeistolaista propagandaa ja epätieteellisiä aineksia.  

Taistolaisten pyrkimykset vaikuttaa opetuksen sisältöön olivat siten aktiivista toimintaa, 

eivätkä esimerkiksi Taisteluohjelmassa mainitut asiat jääneet vain SOL:n sisäisten 

periaatteiden kiinteyttämiseksi. Konkreettisena toimena neuvostokirjallisuuden osuutta 

tuli lisätä oppikirjoissa, koska vallitsevassa tilanteessa oikeistovoimien koettiin 

aktiivisesti estävän vasemmiston äärilaitaan samaistuvia ja muita nuoria saamasta 

”oikeaa tietoa”. Samalla kun korkeakoulujen kirjallisuutta ja niiden opetusta tuli 

lähentää sosialistisiin maihin, oli opetuksessa nähty oikeistovoimien hegemoninen 

vaikutusvalta purettava. Opiskelijat olivat tämän tavoitteen toteuttamisessa 

avainasemassa: heidän tuli tunnistaa oikeistolaisen ja suurpääoman ”taantumus” 
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korkeakoulujen opetuksessa ja vaatia sen poistamista. Tilalle tuli saada opetusta, joka 

perustuisi ehdottomaan ja realistiseen totuuteen maailmasta. SOL:lla tämä merkitsi 

tietenkin marxilais-leninististä maailmankuvaa. Se nähtiin ainoana väylänä tieteelle 

saavuttaa korkeampi ymmärryksen taso. Tieteellisyyteen nojautumista pidettiin 

ehdottomana edellytyksenä niin opetuksen kuin tieteenkin eheytymiselle, ja 

parhaimman tieteellisen metodin saattoi tarjota vain marxismi-leninismiin perustuva 

maailmankuva. Käänteisesti ajatellen porvarillista tiedettä luonnehdittiin hyvin 

epätieteelliseksi: sisälsihän se SOL:n mukaan paljon negatiivisia myyttejä esimerkiksi 

rasismista. Vähintäänkin se oli kykenemätön täydelliseen tieteellisyyteen. 

2.3 Opiskelijat ja opetus osaksi suurempaa tarkoitusta 

Äärioikeiston taholta kohdistuva hyökkäys oli keskeinen teema taistolaisessa 

retoriikassa 1970-luvulla. Olipa Vietnamissa käynnissä Yhdysvaltain 

pommituskampanja (operaatio Linebacker) tai oppikirjoissa kauttaaltaan 

oikeistopropagandaa, yhtä kaikki nämä nähtiin antikommunismin eri muotoina ja 

imperialismin etenemisenä rauhanvoimia vastaan. Voiton päivän 30-vuotisjuhlan, vapun 

ja Vietnamin sodan päättymisen aikanakin vuonna 1975 Tiedonantajassa painotettiin 

kamppailua taantumuspolitiikkaa vastaan. ”Imperialismi ruokkii edelleen fasistisia 

liikkeitä ja ryhmittymiä monissa Euroopan maissa”, kerrottiin lehden julkaisemassa 

Sodan- ja Fasisminvastainen Työ ry:n artikkelissa
262

. 

Myöskään Suomi ei ollut ulkona oikeistovoimien vaikutukselta, vaan oikeistovoimien 

hyökkäys ”maamme rauhanpolitiikkaa” vastaan nähtiin kiihtyvän.
263

 Pirkkalan kohun 

aikoihin lehdessä painotettiin voimakkaasti myös taantumuspiirien harjoittamaa 

historian vääristelyä.
264

 Taisto Sinisalo valtioneuvostolle oli tehnyt vuonna 1971 

kysymyksen Maantietoa lukiolaisille oppikirjan sisällöstä, koska oppikirjan käsitys 

Suomen ja Neuvostoliiton välisistä suhteista koettiin arveluttavaksi. Samalla tavoin 

tämäkin asia nähtiin osoituksena rauhanpolitiikan vastaisesta hyökkäyksestä 

Tiedonantajassa.
265

 Lehdessä seurattiin myös SOL:n kamppailua niin äärioikeistoa 

vastaan kuin demokraattisempien korkeakoulujen puolesta. Taisteluohjelman 
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julkaisuvuonna 1973 lehdessä uutisoitiin otsikolla Taantumuksen hyökkäys 

korkeakouluissa torjuttava SOL:n puheenjohtaja Reijo Kalmakurjen kehotus oikeiston 

vastaisen taistelun voimistamiselle ”osana koko laajenevan äärioikeistolaisen liikkeen 

torjumista”.
266

 

Hyvärisen mukaan opiskelijaliikkeen retoriikassa ilmeni kolme tärkeää piirrettä: me, eli 

joukkoon kuulumisen tärkeys, voiman tavoiteltavuus ja lopulta ”meidän” avautuminen 

maailmanmittaisena dikotomiana, sosialismin ja imperialismin vastakkaisuutena. 

Tietenkään taistolaiset eivät olleet ensimmäisiä tai ainoita, jotka tähtäsivät tällaiseen 

maailmanlaajuiseen ongelmien ja taistelurintamien ”tiedostamiseen”. He vain veivät 

tämän pyrkimyksen pisimmälle.
267

 Opiskelevan ja tiedostavan nuorison, tai niin 

sanottujen ”rauhanvoimien” saavutuksista maailmalla mainittiin konkreettisia 

esimerkkejä niin Taisteluohjelmassa kuin Mustassa kirjassa. Edellisen mukaan 

”rauhanvoimat” olivatkin saaneet aikaan huomattavia asioita, ja lisänneet 

kansanjoukkojen kiinnostusta ”rauhantyöhön”. Esimerkkeinä näistä saavutuksista 

mainittiin muun muassa Vietnamin sodan aseleposopimus, Euroopan turvallisuus- ja 

yhteistyökokous ja Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton suhteiden kehittämisessä saavutetut 

edistysaskeleet. Siitä huolimatta maailmassa nähtiin suuntautuvan yhä suurempi 

”imperialismin ja suurpääoman hyökkäys” rauhanvoimia vastaan. Todisteena tästä 

mainittiin muun muassa Chilen sotilasvallankaappaus ja niin Israelin kuin Yhdysvaltain 

harjoittama politiikka Lähi-idässä. Käytännössä tällaisen ideologisen sodankäynnin 

kerrottiin nojautuvan Neuvostoliiton ja muiden sosialististen maiden sisäisiä oloja 

koskevien valheiden ja kauhukertomusten levittämiseen.
268

 

Niinpä niin opetuksen kuin tieteenkään ei nähty olevan taantumuksen vastaisen 

kamppailun ulkopuolella, vaan osa sitä. Tieteellä ja opetuksen muodostamalla alueella 

nähtiin olevan oma ulkopoliittinen ulottuvuutensa. Tälle alueelle oikeistovoimien ja 

suurpääoman koettiin kuitenkin ulottaneen valtaansa käydessään maailmalla aktiivista 

sotaa ”rauhanvoimia” vastaan. Käänteisesti ”rauhanvoimien” oli samalla tavoin 

ulotettava taistelunsa omalta alueeltaan muualle: oikeistovoimien sekä suurpääoman 

vaikutusvallan murtaminen korkeakouluissa oli vain yksi tavoite. Tällainen poliittisen 

ulottuvuuden huomioiminen korkeakouluissa oli ristiriidassa korkeakoulujen 

                                                           
266

 Tiedonantaja 1.2.1973. 
267

 Hyvärinen 1994, 85. 
268

 SOL 1974, 8–10. 



82 

 

vanhoillisen hallinnon näkemyksen kanssa. Professori Urpo Harva kokosi vuonna 1969 

kirjaansa Alas professorit joukon hallintouudistusta kritisoivia puheenvuoroja. 

Opiskelijoiden esittämälle näkemykselle, jonka mukaan jo tuolloin korkeakoulujen 

hallinnossa ja opetuksessa oli selvä porvarilliseen hegemoniaan perustuva poliittinen 

ulottuvuus, ei Harva suonut minkäänlaista ymmärrystä. Marja Tuominen onkin 

kuvaillut Alas professorit -kirjaa eräänlaiseksi akateemisen linnoituksen 

pienoismalliksi. Sen muurien suojassa kiellettiin sekä politiikan läsnäolo yliopistoissa 

yleensä että porvarillisen hegemonian mahdollisuus erikseen.
269

 

Opiskelijoiden tuli myös aktivoitua suurpääoman ja oikeistovoimien vastaiseen 

taisteluun työväenluokan rinnalle. Yhteinen vastustaja nähtiin SOL:n 

Taisteluohjelmassa opiskelijoita ja työväenluokkaa yhdistävänä tekijänä, ja näin 

esimerkiksi työväestön palkkataistelun koettiin yhtälailla suuntautuvan monopoleja 

vastaan. Opiskelijoiden tuli liittyä työväenluokan rinnalle ja osoittaa solidaarisuutta 

kaikkien monopolienvastaisten väestöryhmien taistelulle omien vaatimustensa puolesta. 

Konkreettisesti opiskelijoidenkin tuli vastustaa esimerkiksi EEC-

vapaakauppasopimusta, tulopolitiikkaa ja monopoleja. Myös ympäristön pilaantumista 

vastaan tuli kamppailla, ja demokratiaa puolustaa oikeistovoimien taantumukselta. 

Opiskelijoiden oli paljastettava ja eristettävä opiskelijoiden keskuudessa toimivat 

äärioikeistolaiset järjestöt, vaadittava neuvostovastaista kiihotusta harjoittavien 

järjestöjen kieltämistä sekä paljastettava ”oikeistovaaran ja fasismin takana vaikuttavan 

monopoliporvariston herruus”.
270

 Opiskelijoiden kamppailu tuli näin ikään ulottaa 

korkeakoulujen ulkopuolelle, sillä korkeakoulut muodostivat vain yhden rintaman 

suuremmassa konfliktissa. Hyväristä mukaillen SOL:n sanoilla ei haluttu niinkään 

politisoida näitä asioita kuin saada opiskelijat tiedostamaan konteksti korkeakoulujen 

ympärillä. Oli ikään kuin kiivettävä korkeakoulujen sisäisen politiikan ylle. 

Kamppailua ei tullut myöskään rajata Suomeen, vaan opiskelijoiden tuli liittyä mukaan 

”imperialismin vastaisen, solidaarisuuden, rauhan ja kansojen ystävyyden rintamaan”. 

Vietnamin kansan lopullinen voitto oli turvattava sekä Suomen ja Neuvostoliiton 

ystävyyssuhteita kehitettävä. Oli myös käytävä taisteluun fasismia, rotuvihaa ja 

kansallista sortoa vastaan ja osoitettava solidaarisuutta Neuvostoliitoa ja koko 

sosialistista maailmanjärjestystä kohtaan. Näiden ”taistelu- ja solidaarisuustehtävien” 
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ulottaminen osaksi korkeakoulujen uudistusta nähtiin demokraattisen opiskelijaliikkeen 

erityistehtäväksi. ”Demokraattinen
 

korkeakoulupolitiikka on rauhanpolitiikkaa”, ja 

nimenomaan tämän toteamuksen myötä opiskelijoiden tuli vaatia antikommunistisen 

opetuksen poistamista korkeakouluissa.
271

 Korkeakouluopetuksen puhdistamisessa ei 

ollut siten vain kyse opetuksen ”vääristyneisyyden” korjaamisesta. Sosialististen maiden 

kirjallisuuden lisäämisellä sekä Suomen ja Neuvostoliiton korkeakoulujen yhteistyön 

lähentämisellä haluttiin myös osoittaa tukea koko sosialistiselle maailmalle. 

Myöskin Teiniliiton muistiossa vaadittiin uusien opetussuunnitelmien yhdeksi 

periaatteeksi kansainvälisyyden periaatetta. Yhteiskunta-aineiden opetuksen tuli antaa 

oppilaille selkeä kokonaiskuva ”yhteiskuntajärjestelmien kansainvälisestä 

kokonaisuudesta” ja ”maailman poliittisen ja taloudellisen tilanteen perustekijöistä”. 

Erityistä huomiota opetuksessa tuli antaa eri yhteiskuntajärjestelmien välisen kilpailun 

ja niiden erojen selvittämiselle. Toisaalta oli selvitettävä myös imperialismin luonne ja 

sen taustatekijät: ”kansainvälisten suuryhtiöiden taloudelliset pyrkimykset 

kapitalistisissa maissa”. Samalla myös sen konkreettiset seuraukset tuli tuoda ilmi, 

kuinka kolmannen maailman jälkeenjääneisyyden taustalla vaikutti ”imperialismin 

riisto”, ja kuinka imperialismin vastaiset voimat olivat nousseet sitä vastaan 

kolmannessa maailmassa.
272

 Vaatimuksissaan Teiniliitto painotti, että opetuksessa oli 

Suomi-keskeisyyden sijaan lähdettävä kokonaisvaltaisesta maailmanpoliittisesta 

näkökulmasta, ja ennen kaikkea siinä oli selvitettävä imperialismin luonne.
273

 

Yhteiskunnallisten aineiden opetus tuli siten hahmottaa kansainvälistä kehystä vasten. 

Sen mukaisesti oli myös tuotava esille maailmalla vaikuttava imperialismi sekä sen 

ilmenemismuodot kaikissa ikävissä muodoissaan. 

Moraalirealismin mukaan arvot eivät ole pelkästään ihmisten subjektiivisia 

mieltymyksiä, kuten ”keksintöjä”, perinteitä tai yhteisöllisiä sopimuksia.
274

 

Nuortaistolaiset mukailivat tämän tapaista ideaa selkeästi vaatiessaan kuinka opetuksen 

ja tieteen tulisi tehdä arvovalintansa. Ne eivät saisi paeta moniarvoisuuden verhon 

taakse, kuten Teiniliiton muistiossa todettiin: 
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”On kysymys siitä, että ensinnäkin yhteiskunnallisia päämääriä ja 

arvostuksia ei piilotella ’puolueettomuuden’ taakse, toiseksi kaikkia 

näkemyksiä ei myöskään aseteta samaan asemaan vaan totuuden vastaiset, 

yhteiskunnallista tietoisuutta vääristävät ja hämärät käsitykset osoitetaan 

selvästi kielteiseksi, torjuttaviksi opetuksessa.”
275 

Opetuksessa ei tullut pyrkiä puolueettomuuden ihanteeseen tai neutraaliuteen 

arvoasioissa. Pikemminkin kielteiseksi mielletyt elementit oli ehdottomasti tuomittava 

ja poistettava.  

”Sodan ja rauhan, riiston ja tasa-arvoisuuden, vääryyden ja 

oikeudenmukaisuuden kysymyksissä opetus ei voi eikä saa olla 

’puolueetonta’, sillä tällainen ’puolueettomuus’ merkitsee itse asiassa epäsuoraa 

tukea, välineiden antamista sodan, riiston ja vääryyden voimille.”
276

 

”Yhteiskunnan kansanvaltaisuuden, tasa-arvoisen, suunnitelmallisuuden 

ja rauhan voimistavista vastustavien kannanottojen ja näkemysten 

suominen ei ole yhteiskunnallisen opetuksen tehtävä.”
277

 

Teiniliiton kansainvälisyyden periaatteen mukaisesti opetuksen tuli saattaa oppilaat 

tietoiseksi imperialismin ja suurpääoman toiminnasta maailmalla. Opetuksen tuli siten 

sekä tiedostaa tämä asia että asettua siinä moraalisesti oikealle puolelle. Tarkoituksena 

oli tietenkin kertoa oppilaille, etteivät asiat maailmalla olleet hyvin imperialismin ja 

suurpääoman ansiosta, ja kannustaa heitäkin valitsemaan tämä ”moraalisesti oikea 

puoli”. Tämä tarkoitus korostui siksikin, että opetuksessa tuli kertoa muutoksen olevan 

mahdollinen ja kasvattaa nuoria aktiivisiksi ja tiedostaviksi kansalaisiksi. 

Jos moraalitotuuksia on olemassa, se merkitsee, että ne pätevät inhimillisen elämän ja 

vuorovaikutuksen todellisuudessa. Jos ne pätevät, niitä ei voi jättää huomiotta ilman että 

niistä koituu ikäviä seurauksia joko itselle tai muille. Moraalisen totuuden ydin on 

moraalisten periaatteiden pätevyydessä ja velvoittavuudessa. Tämä ei ole mielivaltainen 

asia eikä sellainen asia, jota voitaisiin muuttaa demokraattisella enemmistöpäätöksellä. 

Se on enemminkin jotain sellaista, mikä on demokraattisen yhteiselämän edellytys, ja 
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siksi sen opettaminen kuuluu perustellusti demokraattiseen moraalikasvatukseen.
278

 

SOL:n ja Teiniliiton teksteistä välittyy selvä pyrkimys tällaiseen. Aivan kaikille 

ajatuksille ei tullut Teiniliiton tai SOL:n mielestä antaa samaa arvoa, koska silloin 

saisivat huomiota myös ne voimat, jotka pyrkivät tämän vapauden periaatteen 

murentamiseen. Tällaisina voimina nähtiin selvästikin imperialismi, fasismi ja 

äärioikeistolaisuus yleensä. Myös Teiniliiton muistiossa tämä ilmeni yhtenä varsin 

suurenmoisena periaatteena yhteiskunnallisen opetuksen uudistamiseksi: ”Kansojen 

välisen rauhan edistämisen, kansanvallan laajentamisen, yhteiskunnallisen tasa-arvon, 

oikeudenmukaisuuden ja voimavarojen käytön suunnitelmallisuuden lisäämisen 

periaate; suurpääoman ja imperialismin vastaisuuden periaate”.
279

  

Konkreettisena esimerkkinä tämän periaatteen toteuttamisesta Teiniliitto mainitsi, ettei 

esimerkiksi Vietnamin sodan käsittelyssä esitettäisi ”amerikkalaisen sotilaallis-

taloudellisen koneiston” näkemyksiä ja Vietnamin kansan pyrkimyksiä samanarvoisina. 

Sen sijaan tuli osoittaa selvästi ”amerikkalaisen imperialismin taantumuksellisuus ja sen 

selitysten valheellisuus”. Yhtäältä myöskään fasismin arvojärjestelmää ei saisi 

moniarvoisuuden nimissä esittää samanarvoisena vaihtoehtona muiden kanssa.
280

 Myös 

SOL:n mielestä tieteessä tuli hylätä kaikenlainen moniarvoisuus, pluralismi ja 

puolueettomuus sen vahingollisuuden vuoksi: 

”Porvarillisen tutkimuksen ja aatemaailman kriisiä ilmentävä, 

tieteellisesti oikeiden päämäärien etsinnästä luopunut vetäytyminen 

arvovapaan tieteen naamion taakse ja pelkkiin teknisiin kysymyksiin 

opetuksessa on torjuttava. Samoin on torjuttava erilaisten teoreettisten 

lähtökohtien ja katsomussuuntien mielivaltainen sirottelu opetukseen. 

Myöskään näennäinen pluralismi, kaikkien näkemysten asettaminen 

samanarvoiseen asemaan niiden totuudellisuudesta ja edistyksellisyydestä 

riippumatta ei voi vastata tieteen vaatimuksia”
281

 

Sitä vastoin opiskelijoiden tuli taistella tällaista ”tieteen anarkiaa” vastaan. 

Vaarallisimmaksi asiaksi mainittiin kuitenkin ”yhä röyhkeämmäksi käyvä 

suurporvariston aatemaailman, imperialismin ihannoinnin ja neuvostovastaisuuden 
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syöttäminen” opetuksessa.
282

 Tieteen tuli joka tapauksessa tehdä moraalinen valinta ja 

luopua vetoomuksestaan näennäiseen puolueettomuuteen: amoraalinen tiede toimi vain 

suurpääoman hyväksi ja muuta yhteiskuntaa vastaan. Käytännön esimerkkeinä tästä 

nähtiin niin ympäristön tuhoutuminen kuin yhteiskunnan vähäosaisten kurjuus, kun 

edesvastuuton tiede keskittyi vain palvelemaan lyhytnäköisiä suurpääoman tavoitteita. 

Hyvärinen on nähnyt tässäkin asiassa SOL:n pyrkimyksenä olleen politiikan 

ulkopuolelle kohottautuminen suurten ihanteiden, suuren asian tai moralismin tason 

avulla. Viesti on silloin tämä: puolueet, eduskunta ja hallitukset tuhertavat pienten ja 

itsekkäiden etujen parissa. Toisaalla ihmisiä kuolee nälkään, ja pommit surmaavat 

Vietnamissa. Moralismin politiikalla SOL ottaa tehtäväkseen toteuttaa rauhan ja 

sosialismin. ”Politiikka” ja ”politiikkaan meno” kannattaa vain silloin, kun on puhdas 

asia ajettavana. Käytännössä Hyvärinen kertoo tämän suuren asian puolustamisen 

tapahtuvan SOL:lla nimenomaan ”tinkimättä”: tinkimättä työläisten eduista, tinkimättä 

periaatteista ja tinkimättä ideologiasta. Tässä tinkimättömyydessään liike sanoutuu irti 

politikoinnista, eli pelaamisesta ja väistämättömästä kompromissien teosta osana 

taistelua. Suuren asian puolustajat voivat toteuttaa asiansa vain voimalla ja politiikan 

ulkopuolella.
283

 Puhdasoppisuus oli olennainen osa taistolaisuutta, ja niinpä sitä tuli 

soveltaa myös tieteeseen ja opetukseen. Oikeistovaikutteinen ja äärioikeistolainen aines 

nähtiin nimenomaan suurpääoman aggressiivisen politiikan ulottautumisena, mutta niin 

tieteen kuin opetuksen tuli kurottautua tätä korkeammalle tasolle. Kuten aiemmin on 

tullut ilmi, marxilais-leninistinen maailmankuvaa pidettiin parhaimpana tieteellisenä 

keinona sen saavuttamiseen. 

Moraalisen tieteen ja opetuksen sekä opiskelijoiden liittymisestä ”rauhanvoimien” 

puolelle seuraisi se, että yhtäältä tiede, opetus ja opiskelu tulisivat osaksi suurempia 

kokonaisuuksia. Tätä tavoitetta korostettiin etenkin siksi, koska rajoittuminen 

yksittäisiin asioihin, irrallisuus kokonaisuuksista ja puolueettomuus nähtiin 

nimenomaan porvarillisen opetuksen ja tieteen piirteinä. Teiniliiton muistiossakin 

yhteiskunnallisen opetuksen uudistamiselle vaadittiin yhteiskunnan kokonaisvaltaisen 

tarkastelun periaatetta kansainvälisyyden periaatteen ohella. Opetuksen tuli torjua 

käsitys yhteiskunnasta ”yksilöiden summana” tai ”perheiden summana”, ja sen tuli 

opastaa oppilaat hahmottamaan ”yhteiskunnat kokonaisuuksina, järjestelminä jotka 
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noudattavat tiettyjä kokonaisrakenteensa määräämiä periaatteita”. Tälle 

kokonaisrakenteelle olennaisiksi piirteiksi, jotka opetuksen tuli osoittaa, listattiin muun 

muassa omistussuhteet, työnjako, väestön jakautuminen eriarvoisiin asemiin (kuten 

yhteiskuntaluokkiin), keiden hyväksi ja millaisilla tavoitteilla yhteiskunta toimiin sekä 

taloudellisen ja poliittisen vallan jakautuminen.
284

 Yhdeksi uusien opetussuunnitelmien 

periaatteeksi mainittiinkin suoraan koululaisten tuleminen tietoisiksi omasta 

yhteiskunnallisesta asemastaan ja yhteiskunnan luokkarakenteesta.
285

 

Vertauskuvallisesti opetuksen tuli ikään kuin valaista oppilaille heidän ympärillään 

oleva rakenne, joka oli seuraus yhteiskunnan tuotantovoimista ja materiaalisista 

suhteista. Tähän saakka porvarillinen opetus oli tyytynyt näyttämään yksittäisiä osia 

tästä rakenteesta, koska se pyrki kiistämään tämän yhteiskunnan materialistisen 

rakenteen olemassa olon. 

Tämänkin periaatteen kohdalla kuitenkin mainittiin, että opetuksen tuli selvitellä eri 

yhteiskuntajärjestelmien eroja ja luonnetta sekä niiden sisäisiä variaatioita. Esimerkkinä 

jälkimmäisestä mainittiin demokratian ja diktatuurien erilaisten sisältöjen ja 

merkityksen erittely.
286

 Taistolaisten mukaan yhteiskuntaa ei tullut nähdä millään tavoin 

atomistisena, yksittäisistä ihmisistä koostuvana rykelmänä. Sen sijaan tuli tiedostaa 

yhteiskuntien kokonaisvaltainen luonne ulkoisine ja sisäisine sidoksineen. 

Kansainvälisellä ulottuvuudella tarkoitettiin usein yhteiskuntajärjestelmien välisiä 

suhteita, ja kuinka taistolaisten mukaan esimerkiksi kolmannessa maailmassa 

imperialistinen järjestelmä riisti muita. Taistolaisten puheissa sisäisistä ulottuvuuksista 

sen sijaan korostettiin usein yhteiskuntamuodon yhteyttä luokkajakauman syntyyn. 

Hyvärinen on todennut, että taistolaisuuden suuri menestys Suomessa 1970-luvun 

vaihteessa perustui keskeisesti siihen, että se kykeni omaksumaan pisimmälle Saksan 

liittotasavallassa nähdyn ulkoparlamentaarisen opposition ja radikaalin 

opiskelijaliikkeen roolin. Taistolaisuus kykeni täyttämään tämän totaalisen opposition ja 

järjestelmän johdonmukaisimman vastavoiman roolin Suomessa. Totaalinen oppositio 

edellytti pienten asioiden yhteyttä suuriin asioihin. Esimerkkinä tästä Hyvärinen viittaa 

Taisteluohjelman 3. osan otsikkoon kertoen sen tiivistävän tämän näkökulman: 

”Opiskelijoiden etujen puolesta – Demokratian ja tieteen puolesta imperialismia 
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vastaan! Opiskelijoiden joukkovoimalla – työväenluokan rinnalla suurpääomaa ja 

oikeistoa vastaan!”
287

 Korkeakouluopetuksella nähtiin olevan siten laajempia yhteyksiä: 

yhtäältä se oli yksi rintama kamppailussa suurpääomaa vastaan, mutta samalla myös 

alisteinen sen vaikutusvallalle. Opiskelijoiden oli tiedostettava tämä yhteys, 

mobilisoiduttava suurpääoman vastavoimaksi työväen luokan rinnalle ja kamppailtava 

totuudellisemman opetuksen ja tieteen puolesta. Käytännössä tämä merkitsi opetuksen 

ja tieteen tukeutumista moraalisesti oikeisiin periaatteisiin arvovapaan moniarvoisuuden 

ja puolueettomuuden sijaan. Teiniliitto ja SOL eivät kumpikaan pyrkineet vain 

opetuksen tai tieteen poliittiseen säätämiseen: nimenomaan ne oli saatava 

rajoittuneisuudestaan korkeammalle polulle. Moraalisuus, mutta myös kansainvälisyys 

olivat tärkeitä periaatteita, joita niin opetuksen kuin tieteen tuli seurata taistolaisten 

näkökulmien mukaan. 

2.4 Pirkkalan peruskoulukokeilu ja taistolainen opetus 

Huhtikuun 4. päivänä 1975 kansanedustaja, psykologian professori Kullervo Raunion 

johdolla 25 muuta huolestunutta kansanedustajaa osoitti eduskunnan puhemiehelle 

kirjallisen kysymyksen numero 110, jossa he vaativat vastausta Kalevi Sorsan 

hallitukselta. Kysymyksen laatineille kansanedustajille oli selvinnyt, että pääjohtaja 

Erkki Ahon johtaman kouluhallituksen rahoittamana Tampereen naapurikunnassa 

Pirkkalassa peruskoulun viidennen luokan 11-vuotiaille lapsille opetettiin puhdasta 

marxilais-leniniläistä kommunistista historiaa. Kansanedustajien suuttumusta lisäsi 

tieto, että ”yksipuoliseksi poliittiseksi kiihotukseksi” luonnehdittua opetusta oli annettu 

pirkkalalaisille oppilaille heidän vanhempiensa tietämättä jo kahden vuoden ajan. 

Viidesluokkalaisten historian oppitunneilla oli käytetty 95-sivuista opetusmonistetta 

Historia, 5. luokka, ihmiskunnan kehityksen yleispiirteet vanhimmista ajoista 

nykypäiviin saakka. Pirkkalan peruskoululaitoksessa harjoitetutusta marxilais-

leniniläisestä historianopetuksesta syntyi kansallinen skandaali. Kohu voimistui 

nopeasi, kun selvisi, että kouluhallituksen rahoittamana Pirkkalassa harjoitettu 

historianopetus pohjautui Neuvostoliitossa julkaistuun marxilais-leniniläiseen 

historiankirjaan Yleinen historia ja sen sanatarkkaan kopioimiseen kuvien kanssa.
288
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Pirkkalan kokeilun tieteellisestä tasosta vastasi tutkijaryhmä Peto (peruskoulun 

toimivan opetussuunnitelman projekti), johon kuului professori Tapio Nummenmaan 

lisäksi kolme hänen ystäväänsä ja kollegaansa. Professori Nummenmaan johtamalla 

Tampereen psykologian laitoksella hoidettiin Peto-ryhmän suunnittelemat tutkimustyöt. 

Tutkijaryhmä Peto oli saanut alkunsa vuonna 1971, kun kolme marxilaista professoria 

ryhtyi yhdessä pohtimaan, kuinka tulevassa peruskoulussa yhteiskunnallisten 

oppiaineiden eli historian, yhteiskuntaopin, ympäristöopin, kansalaistaidon ja 

maantiedon opetussisältöjä pystyttäisiin yhdistämään keskenään. Näiden oppiaineiden 

opetussuunnitelmien keskinäisen yhdistämisen he halusivat toteuttaa marxilaisen 

yhteiskunta-analyysin pohjalta.
289

 Yhteistyö kouluhallituksen ja projektin välillä 

toteutui silloisen kouluhallituksen kokeilu- ja tutkimustoimiston päällikön Erkki Ahon 

avulla, jota ilman Pirkkalan marxilainen kokeilu olisi mitä todennäköisemmin jäänyt 

toteutumatta.
290

 

Pirkkalan peruskoulukokeilu on helppo nähdä esimerkkinä, millaiseksi myös 

taistolaisten mielestä opetusta oli muokattava. Vaikka kokeilun takana olivatkin 

pääasiassa SDP:n jyrkän linjan sosialistiset tahot, oli opetuksen sisältö kuitenkin 

vankasti marxilaisella pohjalla. Tiedonantajassa Pirkkalan monisteen marxistisuus 

toisaalta kiistettiin tai vähintäänkin jätettiin vähälle huomiolle, kuten myöhemmin tulee 

ilmi. Nämä Tiedonantajan kirjoitukset ja uutiset on kuitenkin nähtävä siinä valossa, että 

Pirkkalan monisteen julkitulo oli saanut aikaan merkittävän kohun Suomessa, mikä 

saattoi asettaa vasemmistolaiset tahot epäilyttävään valoon. Opetukseen liittyvän 

politiikan kohdalla näin oli ainakin käymässä, sillä Pirkkalan monisteen aiheuttama 

kohu johti SDP:n kaavaileman oppikirjojen tuotannon sosialisointihankkeen lopulliseen 

kariutumiseen.
291

 Taistolaisillakin oli siten käynnissä eräänlainen mediapeli, mutta joka 

tapauksessa on pantava merkille, ettei monisteessa ja itse peruskoulukokeilussa 

itsessään nähty Tiedonantajan kirjoituksissa mitään väärää. Lisäksi kun Pirkkalan 

kokeilu lopetettiin seuraavana vuonna, sitä pidettiin taistolaisten taholta 

”taantumuksellisena hyökkäyksenä” opetuksen vapautta vastaan
292

. 

Andres Küngin mukaan Pirkkalan monistetta pidettiin yhtenä esimerkkinä 

kouluopetuksen suomettumisesta 1970-luvulla, mutta käytännössä opetuskokeilun 
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merkitys oli vähäinen. Itse opetusmonistetta mielenkiintoisempia olivat hänen 

mielestään sen aiheuttamat reaktiot.
293

 Jari Leskisen tutkimus saa tämän näkemyksen 

näyttämään kuitenkin puutteelliselta, ellei jopa väheksyvältä. Pirkkalan 

opetusmonisteskandaali on julkisuudessa tunnettu näihin päiviin asti opetuskokeiluna, 

jossa muutamalle kymmenelle 5. luokan pirkkalaiselle ala-asteen oppilaalle annettiin 

marxilais-leniniläistä opetusta ihmiskunnan historiasta. Huhtikuussa 1975 

kansanedustaja professori Kullervo Rainion pääministeri Sorsan hallitukselle 

osoittamasta kirjallisesta kysymyksestä alkaneessa kohussa päähuomio kiinnittyi alusta 

alkaen vain tähän viidesluokkalaisten kommunistiseen propagandaopetukseen, vaikka 

todellisuudessa vuosina 1973–1975 kaikkiaan peräti lähes tuhannelle pirkkalaiselle 

peruskoulun ja lukion oppilaalle oli annettu marxilais-leniniläistä kokeiluopetusta 

monissa muissakin oppiaineissa.
294

 Muistelmissaan opetuskokeilun pääarkkitehti Erkki 

Aho myönsi, että kokeilusta syntyneestä valtavasta kohusta oli haittaa Suomen 

maineelle.
295

 Pirkkalan kokeilu olisi myös varmuudella jatkunut vielä useita vuosia, jos 

kokeilua ei olisi keskeytetty syntyneen valtakunnallisen kohun vuoksi huhtikuussa 

1975.
296 

Pirkkalan peruskoulun historianopetuksesta syntynyt ennennäkemätön kohu lähti 

liikkeelle yksittäisten ihmisten aloitteellisuudesta. Maalis-huhtikuun vaihteessa 1975 

Pirkkalan ala-asteen viidennettä luokkaa käyneen tyttöoppilaan huolestuneet 

vanhemmat ottivat yhteyttä Aamulehden toimittajaan Matti Arjanteeseen ja luovuttivat 

tälle lapsensa historianopetuksessa opetusmateriaalina käytetyn monisteen. Oppilaan 

vanhemmat olivat syvästi järkyttyneitä nähtyään, millaista luokkavihaa heidän 

tyttärelleen opetettiin aivopesun lailla kouluhallituksen johtamassa kokeilussa.
297

 

Toimittaja Arjanteella oli käsissään opetusmoniste, jollaista suomalaisissa kouluissa ei 

ollut ennen nähty. Arjanteen ystävä ja entinen toimittaja kollega Aamulehdestä, Heikki 

Eskelinen, joka oli myös keskeinen vaikuttaja Pirkkalan historiamonisteen julkitulossa, 

on todennut, että monisteen saatuaan Arjanne välittömästi ymmärsi sen kansallisen ja 

kansainvälisen merkityksen. Moniste oli kirjallinen todiste siitä, että sosialismin 
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siirtymisen käytännön valmisteluja kokeiltiin kouluhallituksen ja taistolaisten 

psykologien yhteistyönä ja vieläpä veronmaksajien rahoittamana.
298

 

Arjanne toimitti Eskelisen avulla monisteen kansanedustaja Kullervo Rainiolle. Yön yli 

luettuaan Rainio ryhtyi aamulla kirjoittamaan kirjallista kysymystä pääministeri Kalevi 

Sorsan hallitukselle ja keräämään siihen kansanedustajien allekirjoituksia. Riittävästi 

nimiä saatuaan Rainio jätti kysymyksen eduskunnan puhemiehelle välitettäväksi 

edelleen pääministeri Sorsan hallitukselle. Kullervo Raunio oli myös postittanut 

Pirkkalan opetusmonisteen Helsingin Sanomien ja Uuden Suomen toimitukselle. 

Pirkkalan moniste oli lisäksi vuotanut muutamien ulkopuolistenkin käsiin, eräiden 

heistä kaupaten monistetta kohua hyödyntäen ja samalla sitä lisäten. Entistä laajemmat 

piirit ulkomaita myöten tulivat tietoisiksi monisteen sisällöstä ja halusivat ostaa 

monisteen itselleen.
299

  

Tiedonantajassakin Pirkkalan peruskoulukokeiluun ja sen ympärillä pyörineeseen 

kohuun liittyvää uutisointia oli runsaasti vuonna 1975. Käytännössä lehden kirjoitukset 

ja uutiset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 

1. Kokeilun puolustaminen tai sen merkityksen vähättely. 

2. Kohun kriittinen tarkastelu. 

3. Huomion vieminen vallitsevan opetuksen kehnouteen. 

Lehdessä julkaistiin sarja filosofian kandidaatti Antti Penttilän artikkeleja, joissa 

Pirkkalan historianmonisteen sisältöä tulkittiin läpikotaisin. Sarjan ensimmäisessä 

artikkelissa Penttilä halusi kiinnittää huomiota kokeilumonisteen ”sisällölliseen 

kokonaisuuteen ja pedagogiseen tarkoitukseen kyseisen tutkimusprojektin osana”, johon 

oli hänen mielestään käytetty vähän huomiota monisteesta käydyssä keskustelussa. 

Penttilä tarkasteli ja kommentoi Pirkkalan monistetta kolmen siitä esitetyn keskeisen 

väitteen kautta. Ne olivat väite yksipuolisuudesta ja liiallisesta yleistämisestä, väite 

marxilaisuudesta ja poliittisesta kiihotuksesta sekä viimeisenä väite sosialismin 

esittämisestä kehityksen päätepisteenä. Yleistyksiä monisteessa Penttilä piti 

luonnollisina asioina, koska monisteen laajasta aiheesta johtuen olisi keskityttävä vai 

oleellisiin seikkoihin. Avainkohdat, tärkeimmät käsitteet ja pääyleistykset vastasivat 
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hänen mielestään kuitenkin historiallista totuutta, mitä hän piti mahdollisena syynä 

monisteen aiheuttamalle ärtymykselle oikeiston piirissä:
300

 

”Luulempa, että juuri tämä – historian ytimen paljastuminen – on saanut 

kokoomuksen eduskuntaryhmän näin suuresti ärtymään. Pääyleistysten 

valossa antiikin yhteiskunnan määrääväksi perustaksi paljastuu orjuus ja 

fasismin synnyttäjäksi suurpääoma. Juuri tällaiset historialliset totuudet 

ovat aikaisemmin peittyneet toisistaan riippumattomien 

yksittäistapahtumien, henkilöiden ja vuosilukujen loppumattomaan 

virtaan.”
301

 

Moniste ei ollut Penttilän mukaan edes marxilainen, eikä se esittänyt sosialismia 

vääjäämättömänä seurauksena kapitalismille tai sitä korkeampana yhteiskuntamuotona. 

Olennaisena erona marxilaisiin oppikirjoihin Penttilä näki tekstistä puuttuvan 

historiallisen kehityksen yhteiskunnalliset lainmukaisuudet. Monisteen peruskäsitteitä ja 

yhteiskunnallisia suhteita koskevien johtopäätösten taustalla vaikuttivat kylläkin kolme 

peruslähtökohtaa, jotka eivät hänen mukaansa kuitenkaan edellyttäneet marxilaista 

elämänkatsomusta vaan ”realismia ja rehellisyyttä”. Näitä olivat päähuomion 

kiinnittäminen taloudellisen perustan asettaminen etusijalle yhteiskunnan kehityksessä, 

päähuomion kiinnittäminen suurten kansanjoukkojen asemaan ja historian 

jaksottuminen taloudellisista perussuhteista johtuen toisistaan eroaviin yhteiskuntiin.
302

 

Käytännöllisesti sanoen, koska Penttilän mielestä nämä asiat eivät olleet niinkään 

marxilaista tulkintaa vaan objektiivisia havaintoja maailmasta, ei moniste varsinaisesti 

täyttänyt marxilaisen opetuksen kriteerejä. Koska Pirkkalan peruskoulukokeilussa ei 

Tiedonantajan mukaan ollut oikeasti kyse marxismi-leninistisen opetuksen antamisesta 

oppilaille, täytyi sen ympärillä pyörivällä kohulla olla jokin muu tarkoitusperä.  

Viimeisessä osassaan Penttilä keskittyi tarkastelemaan kohua, siihen liittyviä tahoja ja 

mahdollisia päämääriä, mikä mukailee uutisten toista kategoriaa. Kohun ajankohta 

arvelutti Penttilää, sillä se sattui muun muassa koulujen resurssien supistuksien ja 

Voiton päivän 30-vuotisjuhlan kanssa samalle ajalle. Penttilä arvuutteli kohun 

tarkoituksena olla viedä huomiota pois ”kouluihin tulvivasta oheismateriaalista, jota 
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Kouluhallitus ei millään pysty valvomaan”. Penttilän mielestä kohun taustalla 

vaikuttivat ainakin halut ”tyrmätä yleensä opetuksen sisältöön kohdistuva vähänkin 

edistyksellisempi kokeilu”, ”hyökätä yliopistojen autonomiaa vastaan” ja ”leimata 

edistyksellisiä tutkijoita”.
303

 Tämän tapaiset näkemykset toistuivat Tiedonantajan 

muissakin kirjoituksissa. Pirkkalan peruskoulukokeilun aiheuttama kohu nähtiin 

lehdessä äärioikeiston kampanjana, jolla pyrittiin häiritsemään Voiton päivän 

juhlintaa
304

 ja tukahduttamaan opettajien joukkoliikettä tuolloin
305

. Voiton päivän 

merkitystä pidettiin tärkeänä, ja sen nähtiin liittyvän olennaisesti myös kouluihin: 

”Voiton päivän vietto koulussa – taantumuksen vanhassa linnakkeessa – 

taas on oikeistolle kerta kaikkiaan isku vasten kasvoja mitä se ei 

mitenkään voi sietää.”
306

 

Koulujen nimittäminen ”taantumuksen vanhoiksi linnakkeiksi” ei ollut mitenkään 

erikoista. Koulut käytyään kommunistien lasten nähtiin hylkäävän vanhempiensa 

aatteen. Kun ennen työväenaate oli saatu kotoa tai viimeistään töissä, tuli nyt koulu 

väliin. Oppikoulujen ja ammattikoulujenkin nähtiin katkaisevan työväenaatteen 

automaattisen periytymisen koulun käynnin yleistyessä suurten ikäluokkien kohdalla.
307

 

Luonnollisesti tähän tulkintaan vaikutti myös aiemmin käsitelty opettajien perinteinen 

keskiluokkaisuus, ja siten porvarillisten arvojen välittyminen oppilaille. 

Vastaavasti opettajien kohdalla kohun tarkoituksena oli kääntää katseita pois hallituksen 

harjoittamasta koulutuspolitiikasta, jonka kerrottiin saaneen liikkeelle niin koululaisia 

kuin opettajia.
308

 Kuin vastavetona Tiedonantajan uutisoinnissa tuotiin esille sitäkin 

näkökulmaa, että yleisesti opetus oli oikeistolaisia aineksia täynnä, ja että Pirkkalan 

kohun tarkoitus oli peitellä tätä asiaa:  

”Sitä paitsi Pirkkalan kokeilumonisteesta nostatetulla metelillä 

harhautetaan yleistä mielipidettä siltä todelliselta operaatiolta mikä 

kouluopetuksen suhteen on tapahtumassa, nimittäin suurpääoman ja 
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äärioikeiston laajamittaisesta aineiston soluttamisesta oheismateriaaliksi 

ym. opetusaineistoksi.”
309

 

Lehdessä 28. toukokuuta julkaistu pilakuva, jossa ”totuuden liekkiä” kädessään pitelevä 

kokeilumoniste saa ympärillään olevat koulukirjat vihaisiksi
310

 kiteytti tätä sanomaa 

entistä selvemmin. Tämä sanoma oli yleinen lehden kirjoituksissa etenkin toukokuussa, 

kun kohu oli ehtinyt jo olla hyvän aikaa uutisotsikoissa. Penttiläkin, joskin todeten että 

oppikirjat olivat siirtyneet työväenliikettä ja sosialismia kuvatessaan neutraalimpaan 

suuntaan viime vuosikymmeninä, painotti kuitenkin oppikoululaitoksen 

oikeistolaistavaa vaikutusta. Vähintäänkin hän piti perinteistä historian opetusta 

kurjana, hajanaisena ja kaoottista maailmankuvaa synnyttävänä, jossa historiasta ei 

luotu loogista rakennelmaa.
311

 Näin ollen historiasta ei annettu kokonaista kuvaa 

yhdistävien tekijöiden kanssa, kuten kuvaa yhteiskuntaluokkien synnystä 

tuotantovoimista johtuen. Sen sijaan opetuksessa nähtiin keskityttävän vain irtonaisiin 

ja yksittäisiin asioihin. 

Muissa Tiedonantajan uutisartikkeleissa näkökulma oli paljon mustavalkoisempi. 

Varsinkin suurpääoman kerrottiin tehneen varsinaisen ”propagandarynnäkön” 

kouluihin, minkä peittelemiseksi oli nostettu esiin ”muka ’marxilaisuuden’ 

tunkeutuminen kouluopetukseen”.
312

 Tarkemmin sanoen lehdessä viitattiin useasti 

siihen, kuinka eri talouselämän organisaatiot (mm. KOP, STK:n Taloustieto Ry, 

Teollisuusliitto) levittivät aineistoa kouluissa. Koska kouluhallitus ei lainkaan valvonut 

tämänlaisen aineiston käyttöä kouluissa, oli sen johdosta ”suurpääoma päässyt täysin 

vapaasti levittämään propagandaansa kouluissa”. Fasismiakin saatettiin taistolaisten 

mukaan jopa ylistää oppikirjoissa. ”Kouluhallitus ja opetusministeriö eivät ole 

puuttuneet tähän kiihotukseen”, todettiin Tiedonantajassa tästäkin asiasta.
313

 Vastuuta 

opetuksen oikeistopropagandistisesta luonteesta haluttiin säilyttää valtiolle, jonka tulisi 

valvoa opetuksen sisältöä. 

Itse asiassa SDP:ssä oli 1969 jälkeen alettu pääjohtaja R. H. Oittisen johdolla 

kiinnittämään erityistä huomiota koululaitoksen oppikirjojen antamaan porvarilliseen 

maailmankuvaan. SDP:ssä katsottiin, että porvarillista maailmankatsomusta 
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vahvistavien oppikirjojen takana olivat niiden tekijät, jotka usein olivat porvarillisia 

opettajia. Oppikirjantekijät ja opetuksessa oppikirjoja seuraavat opettajat olivat 

kouluttautuneet korkeakouluissa ja yliopistoissa, jotka SDP:n sosialistisiiven 

vaikuttajien silmissä olivat työväenluokan arvoja ja tavoitteita vastustavien porvarien 

käsissä.
314

 Porvarillisiksi koettuja opettajia ei voinut vaihtaa ideologisesti SDP:n 

mieleisiin opettajiin, joten ainoaksi keinoksi vaikuttaa kouluopetuksen sisältöön oli 

sosialisoida oppikirjatuotanto valtionhallinnon poliittisten virkamiesten käsiin, kuten 

Pirkkalan kokeiluopetuksen tapaan valituille äärivasemmistolaisille yliopistojen 

tutkijoille.
315

  

Vuoden 1974 marraskuun puoleenväliin mennessä pitkien ja perusteellisten 

neuvottelujen tuloksena opetusministeri Sundqvist oli onnistunut saamaan pääministeri 

Kalevi Sorsan tuella lupaavalta vaikuttaneen läpimurron ja muiden hallituspuolueiden ja 

ennen kaikkea keskustapuolueen edustajat alustavasti mukaan oppikirjatuotannon 

valtiollistamiseen. Ministeri Sundqvistin johtamien neuvottelujen tuloksena näytti jo 

lähes varmalta, että SDP:n yksi tärkeimmistä koulutuspoliittisista tavoitteista oli 

toteutumassa suomalaisen sosialistisen yhteiskunnan rakennustyössä.
316

 Vuoden 1974 

aikana kouluhallituksen ja opetusministeriön virkamiesten keskuudessa kuitenkin alkoi 

levitä suusta suuhun tieto, että opetusministeri Sundqvistin ja pääjohtaja Erkki Ahon 

suurimittaisesti valtion varoin rahoittamassa Pirkkalan kokeilussa oppilaille ensin 

opetettiin ja tämän jälkeen heille tehtiin psykologisia kokeita ”poliittisesti hyvin 

yksipuolisesti”, eli marxilaisen maailmankatsomuksen pohjalta. Keväällä 1975 alkanut 

ennennäkemätön kohu Pirkkalan marxilaisesta kokeilusta oli ratkaiseva tekijä 

oppikirjatuotannon säilymiselle yksityisillä kirjankustantamoilla.
317

 On varsin ironista, 

että yritys antaa marxilaista opetusta johti sen hankkeen kaatumiseen, jonka avulla 

koettua oikeistolaista vaikutusta olisi opetuksessa voitu hillitä. 

Kommunistien intresseissä oli tietenkin vähätellä Pirkkalan peruskoulukokeilun 

vaikutuksia ja implikaatioita, jotka saattoivat karkottaa potentiaalisia kannattajia 

sosialistisilta puolueilta ja taistolaisilta. Tiedonantajan uutisoinnin perusteella asialla oli 

merkitystä siksikin, että taistolaisten oma kynnys puuttua oikeistolaiseen sisältöön oli 

varsin matala. Esimerkiksi Taisto Sinisalo oli tehnyt eduskuntakysymyksen Maantietoa 
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lukiolaisille -oppikirjasta 1971,
318

 mistä kerrottiin suoraan Tiedonantajassakin otsikolla 

Äärioikeiston vuoronmukainen hyökkäys rauhanpolitiikkaa vastaan. Otsikkonsa 

mukaisesti uutisessa kerrottiin, kuinka kirjallisuuden alalla harjoitettiin mielipiteiden 

muokkausta, ja kyseenomainen oppikirja nähtiin tästä esimerkkinä. ”Alkeellisimpina 

objektiivisen historiankirjoituksen vaatimuksia rikkovina” asioina oppikirjassa pidettiin 

kohtia, joissa vihjailtiin muun muassa Itä-Euroopan maiden joutuneen Neuvostoliiton 

poliittiseen ja taloudelliseen johtoon. Samalla kirjassa kerrottiin epäsuorasti, ettei Suomi 

ollut kyennyt säilyttämään puolueetonta asemaansa. Tiedonantajan mukaan kirjassa 

esitettiin näin ollen vääränlainen kuva Suomen ja Neuvostoliiton välisestä YYA-

sopimuksen luonteesta.
319

 Kaikenlaiset tulkinnat Neuvostoliiton vaikutusvallan 

ulottuneisuudesta Suomessa, toisin sanoen suomettuneisuudesta nähtiin siten 

hyökkäyksenä rauhanpolitiikkaa vastaan. 

Tiedonantajassa ei tiedotettu pelkästään opetuksen tai kirjallisuuden yleensä 

sisältämistä oikeistolaisista aineksista, vaan lehdessä uutisoitiin aktiivisesti ja hyvinkin 

matalalla kynnyksellä erilaisista ”provokaatioista”. Sibelius Akatemian ottaessa vuonna 

1971 osaksi pakollista kurssiohjelmaansa Jan Novákin teoksen Ignis Pro Joanne Palach, 

uutisoitiin siitä Tiedonantajassa neuvostovastaisena provokaationa kulttuurielämässä. 

Kyseinen Novákin teos oli omistettu Tšekkoslovakian miehitystä vastaan protestoineelle 

opiskelijalle, ja koska sen nähtiin kertovan ”valheellisin sanoin isänmaata ja 

uhrialttarista”, oli se myös hyökkäys sosialistista Tšekkoslovakiaa vastaan.
320

 

Kansanedustaja Mirjam Vire-Tuomisen kerrottiin tehneen asiasta kirjallisen 

kysymyksenkin myöhemmin.
321

 Vastaavasti kun vuonna 1973 Helsingin Messuhallissa 

järjestetyssä konsertissa oli esitetty ja laulettu Jääkärien marssia ja kuultu myös monia 

oikeistomielisinä pidettyjä tahoja, tulkittiin sekin merkkinä fasismin noususta 

Suomessa.
322

 Vaikka tämän tapaisia anekdootteja ei lehdessä jatkuvasti ollutkaan, 

kertovat ne kuitenkin siitä, ettei lehdessä vähätelty edellisen kaltaisten 

”provokaatioiden” merkitystä. Vähintäänkin ne nähtiin merkkeinä suuremmasta 

ilmiöstä: oikeistovoimien vaikutusvallan etenemisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. 
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Pirkkalan opetusmonisteen julkitulo ja siitä seurannut kohu saattoivat asettaa 

taistolaisten herkkyyden tarttua erilaisiin ”provokaatioihin” hyvinkin epämiellyttävään 

valoon. Vaikka peruskoulukokeilun takana olikin SDP:n jyrkkiä vasemmistolaisia, oli 

kenen tahansa helppoa mieltää yhteys myös SKP:n taistolaisiinkin jo monisteen 

marxistisen sisällön vuoksi. Vähintäänkin Pirkkalan peruskoulukokeilun paljastuminen 

antoi kuvaa, että vasemmiston puolelta haluttiin värittää opetusta poliittisella sisällöllä. 

Toisaalta Pirkkalan kokeilun merkityksen vähättely ja huomion siirtäminen siihen 

näkökulmaan, että opetus oli päinvastoin räikeän oikeistolaista, olivat myös selkeää 

jatkumoa taistolaisille näkemyksille opetuksesta. Pirkkalan monisteen aiheuttama kohu 

itsessään tulkittiin yhdeksi oikeistovoimien järjestämäksi provokaatioksi, mikä samalla 

tietenkin palveli keskustelun siirtämistä itse peruskoulukokeilun ja kohun keskiössä 

olevasta aiheesta. Tämä aihe oli tietenkin se, että suomalaisessa peruskoulussa oli 

yritetty opettaa marxistista oppia kommunististen tahojen toimesta. Taistolaisen 

näkemyksen mukaan opetus oli täynnä nimenomaan oikeistolaista indoktrinaatiota sen 

ikävimmässä merkityksessä, mihin Pirkkalan monisteen aiheuttama kohu ei sopinut. 

Kohun myllertäessä tämän näkökulman vahvistaminen, ja siitä kiinni pitäminen koettiin 

entistäkin tärkeämmäksi, ja keskustelua pyrittiin kääntämään siihen, että oikeistolaiset 

tahot olivat jälleen puuttumassa opetuksen sisältöön ulkoisten motiivien johdosta. 

Taistolaisten mielestä Pirkkalan opetuskokeilussa ei ollut kyse minkäänlaisesta 

indoktrinaatiosta tai edes marxismin opetuksestakaan, mikä oli varsin mielenkiintoista. 

Molemmat näkökulmat voidaan toki nähdä vain puolustuksellisena retoriikkana, jolla 

pyrittiin ottamaan kohuun etäisyyttä. Samalla niistä on kuitenkin hahmotettavissa sitä 

maailmankuvaa, joka ohjasi myös taistolaisten muiden kannanottojen ja ulostulojen 

sisältöä opetuksen suhteen. Indoktrinaatiota nähtiin olevan nimenomaan silloisessa 

opetuksessa niin oppikouluissa kuin korkeakouluissakin, koska opetuksen koettiin 

omaavan porvarillisia arvoja. Pirkkalassa annetussa opetuksessa taas ei ollut kyse 

marxismista, sillä siinä mainitut asiat, kuten yhteiskuntaluokkien taloudelliset ja 

sosiaaliset erot ja niiden johtuminen yhteiskunnan tuotantosuhteista nähtiin vain 

tosiasiallisina havaintoina maailmasta. Näitä havaintoja ei pidetty mitenkään erikoisina. 

Ne nähtiin yksinkertaisina tosiasioina, joiden olemassa olon kuka tahansa saattoi 

huomata. Ne nähtiin objektiivisina maailman perustotuuksina vailla ideologista sisältöä. 

Varsinaisen marxilaisen opin todettiin toki edellyttävän näiden havaintojen 

tunnustamista, mutta myös niistä johdettua korkeamman tason tietämystä ja ajattelua. 
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Tämä korosti entisestään porvarillisen opetuksen rajoittuneisuutta. Sen ei nähty torjuvan 

vain ideologisen vastaparinsa oppeja, vaan myös peittelevän perusteltuja havaintoja 

yhteiskunnasta. 
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Loppulause 

Taistolaisten kannanottoja ja yleisesti koulutuspolitiikkaakin voisi tutkia runsaasti 

enemmän kuin mitä tässä tutkielmassa on tehty. Tehtäväni on ollut selvittää taistolaista 

näkemystä opetuksesta: millaisena se nähtiin ja miten sitä tulisi muuttaa. Sen mukaisesti 

tutkimuskysymykseni keskittyivät kahden näkökulman ylle: mitä (tai miksi) ja miten. 

Millainen oli taistolainen kuva opetuksen asemasta kyseisenä aikana ja kuinka 

taistolaisten vaatimuksissa haluttiin vaikuttaa opetukseen. Vastausten etsintä näihin 

tapahtui pääasiassa nuortaistolaisen SOL:n ja Teiniliiton julkaisujen, mutta myös 

Tiedonantajan kautta. 

Nuortaistolaisen SOL:n mukaan suomalainen korkeakouluopiskelu oli kurjassa 

tilanteessa. Opiskelijoiden sosioekonominen asema oli huono, mikä haittasi niin 

opiskelua kuin yleistä opiskelijan elämääkin. Opiskelun materiaaliset edellytyksetkin 

olivat korkeakouluissa riittämättömät. Kaiken lisäksi korkeakoulujen hallinto oli 

professorivaltainen, mikä merkitsi taas opiskelijoiden vaikuttamiskeinojen rajallisuutta. 

Kuin täydentämään opiskelijan taloudellista ja sosiaalista ahdinkoa, myös itse opetus 

korkeakouluissa oli epätyydyttävää. Opetusta toteutettiin liian jäykästi ja kapea-alaisesti 

ja se oli irtonainen laajemmasta kontekstista, kuten yhteiskunnasta. Näiden lisäksi 

opetus sisälsi valheellista, vääristynyttä ja yleensäkin yhteistä hyvää haittaavaa tietoa, 

kuten rasismia, fasismia, imperialismia puoltavaa tietoa tai sodanlietsontaa. Näiden 

ääriesimerkkien lisäksi opetus ja tiedekin olivat porvarillisen luonteensa vuoksi 

rajoittuneita. Opetus ja tiede nähtiin rajallisuudessaan yhtäältä sisällöltään köyhtyneinä, 

mutta myös porvarillisten ja jopa negatiivisten arvojen värittäminä. 

Teiniliiton huomiot yhteiskuntaopin uudistamisesta keskittyivät pääasiassa opetuksen 

sisältöön. Järjestö oli kuitenkin aktiivisesti mukana kamppailemassa oppikoulujen 

opintodemokraattisten uudistusten, kuten ristiinäänestyksen, puolesta siinä missä 

SOL:kin. Opettajien valtaa oppikouluissa haluttiin heikentää monista syistä, mutta 

selkeästi yhtenä sellaisena pidettiin opettajien porvarillisuutta. Sen nähtiin johtavan 

opetuksen puolueellisuuteen ja keskiluokkaistumiseen. Niinpä myös yhteiskunta-

aineiden opetus nähtiin porvarilliseen individualistiseen maailmankuvaan rajoittuneena 

ja siten myös laajemmista yhteyksistä, kuten yhteiskunnasta, irrallisena. Toisaalta vallan 

jakaminen oppilaitosten sisällä linkittyi myös opintodemokratian ihanteeseen. 

Demokratian tuli toteutua yhtäältä oppilaitosten sisällä koululaisten ja opiskelijoiden 
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vaikutusmahdollisuuksien kautta, kuin myös ulospäin niin, etteivät oppilaitokset 

suosineet vain tiettyjä yhteiskuntaluokkia. 

Itse vaatimukset opetuksen muuttamiseksi olivat selkeitä. Opiskelijoiden 

sosioekonomisen tilanteen korjaamisen lisäksi SOL vaati kaiken ”rauhaa ja yhteistä 

hyvää” vaarantavan aineksen torjumista, kuten antidemokraattisen ja 

antikommunististen oppikirjojen poistamista. Nämä asiat nähtiin selvinä merkkeinä 

suurpääoman vaikutusvallasta korkeakouluissa, mitä vastaan tuli puolustautua. Tieteen 

ja opetuksen tuli kohota korkeammalle porvarillisesta rajoittuneisuudesta ja 

puolueellisuudesta, joita moniarvoisuuteen vetoamalla pyrittiin niin tieteessä kuin 

opetuksessa peittelemään. Tieteen ja opetuksen tuli sitoutua käsittelemään asioita 

kokonaisuuksiin liitettyinä, kuten ympäröivään yhteiskuntaan suhteutettuina. Tieteen ja 

opetuksen tuli kantaa vastuuta ympäristöstään sen sijaan, että ne olisivat suurpääoman 

lyhytnäköisen voitontavoittelun ohjaamia. Toisin sanoen kummankin tuli perustua 

moraalisuuteen ja objektiiviseen totuuteen, jotka molemmat porvarillinen tiede oli 

hylännyt näennäisenä pidetyn arvovapauden vuoksi. SOL:n mielestä tämä oli oikeasti 

vain tekosyy edesvastuuttoman tieteen oikeuttamiseen. Tällaisesta tieteestä nähtiin 

seuraavan muun muassa ympäristövahinkoja. Siitä oli seurausta myös negatiivisia 

arvoja vilisevä opetus, jonka tehtävänä oli pönkittää imperialismia ja mustamaalata 

sosialistisia maita. 

Verrattuna Teiniliiton muistioon SOL:n manifestit olivat suorasanaisempia, 

hyökkäävimpiä ja jyrkempiä. Oppiasteiden erot selittävät tätä varmastikin paljon, sekä 

tietenkin lähdeaineistojen erot. Teiniliiton muistio oli kuin rakentavaksi kritiikiksi 

tarkoitettu ohjeistava kannanotto päättäville tahoille, kun taas SOL:n Taisteluohjelma 

oli enemmänkin opiskelijatovereiden agitointiin tarkoitettu manifesti. Sen sijaan Musta 

kirja luovutettiin monille eri tahoille, koska se oli tehty varta vasten paljastamaan 

antikommunistisina pidetyt oppikirjat. Joka tapauksessa myös Teiniliiton vaatimukset 

sisälsivät runsaasti kovaa kritiikkiä arvovapaudesta ja vaatimuksia äärioikeistolaiseksi 

mielletyn opetuksen ehdottomasta torjunnasta. SOL:n kansalaiskasvatusta vaativien 

kannanottojen tavoin myös Teiniliiton muistiossa painotettiin itsenäisen ja tiedostavan 

kansalaisen asettamista opetuksen päällimmäiseksi tavoitteeksi. Silloisen opetuksen 

nähtiin tähtäävän lähinnä kasvattamiseen vallitsevaan yhteiskuntaan, jossa koululaisten 

ja opiskelijoiden oli tarkoitus valmistua työvoimaksi suurpääoman tarpeita varten. 

Itsenäisyyden ja individualismin arvot opetuksessa tähtäsivät lähinnä vastuun 
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kantamiseen omasta itsestään ja teoistaan. Oppilaasta haluttiin kasvattaa kuin ”oman 

onnensa seppä”. Tämän tapaisesti passiivisiin ja yhteiskuntaan sopeutumaan yrittäviin 

yhteiskunnan ”sivustakatsojiin” ei nähty olevan enää varaa, vaan opetuksen tuli tähdätä 

kasvattamaan nuorista aktiivisia ja autonomisia yhteiskunnan kansalaisia. ”Oman 

onnensa seppien” sijaan yhteiskuntaan haluttiin sen ”muuttajia”. 

SOL:n ja Teiniliiton kannanotoissa oli siten selvästi eri painotuksia, mutta molemmat 

järjestöt jakoivat saman ideologisen pohjan. Tämän yhteisen ideologian pohjalta on 

mahdollista eritellä yhdistäviä teemoja. On toisaalta muistettava, että jossain määrin 

siihen sisältyy riski kahden eri järjestön napittamisesta yhteen. Tässä tutkielmassa on 

kuitenkin tavoitteena hahmotella sitä nuortaistolaista kuvaa opetuksesta, mikä vaikutti 

näiden järjestöjen kannanottojen taustalla. Selventävästi näitä käsitteitä ja niiden välisiä 

suhteita voi kuvata seuraavanlaisen taulukon avulla: 

SUURPÄÄOMAN VAIKUTUSVALTA 

OPETUS & TIEDE Oppilaitosten 

keskiluokkaisuus 

- Autoritaarisuus 

- Porvarilliset arvot: 

individualismi, 

yrittäjyys jne. 

Arvovapaus/Amoraalisuus - Irrallisuus laajemmista 

kokonaisuuksista 

- Rajoittuneisuus vain 

hyötynäkökulmaan 

suurpääoman ja 

yritysten hyväksi 

Vääristyneisyys - Negatiivinen sisältö: 

”antikommunismi”, 

fasismi, imperialismi, 

rasismi jne. 

- Passiivisuus: 

kapitalistisen 

yhteiskunnan ja 

porvarillisten arvojen 

esittäminen itsestään 

selvinä asioina 

Oppilaitokset nähtiin luonteeltaan lähtökohtaisesti keskiluokkaisina, mitä suurpääoman 

vaikutusvallan uskottiin taustalla aktiivisesti tukevan. Tämän peittelemiseksi niin 

opetuksessa kuin tieteessä oltiin nojauduttu päältä päin neutraaliin, mutta tosiasiassa 

porvarilliseen arvovapauden ihanteeseen. Sen koettiin tarkoittavan amoraalisuutta 

opetuksessa ja tieteessä, mikä ilmeni ikävimmillään suurpääomaa palvelevan rajallisen 
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ja vääristyneen tietämyksen ilmentymisenä. Käytännössä tämä merkitsi sosialististen 

maiden vastaisen propagandan ja yksilöitä passivoivan opetuksen esiintymistä. 

Vastaavasti tästä tilanteesta oli siirryttävä seuraavanlaiseen: 

OPETUS & TIEDE Keskiluokkaisuuden 

heikentyminen 

- Opintodemokratia 

- Oppilaiden ja 

opiskelijoiden 

oikeuksien 

laajentaminen 

Moraalisuus - Yhteiskunnan 

kokonaisvaltainen 

tarkastelu 

- Kansainvälisyys 

- Vastuullisuus 

Objektiivisuus - ”Antikommunismin” ja 

muun negatiivisen 

sisällön torjunta 

- Kriittisyys 

- Yhteiskunnan tarkastelu 

kehityksen tuloksena 

TIEDOSTAVIEN, ”DEMOKRAATTISTEN” KANSALAISTEN OPETUS 

Keskiluokan etuasema oppilaitoksissa oli taistolaisten mielestä murrettava, mihin liittyi 

olennaisesti tavoite opintodemokratian toteutumisesta: suurten ikäluokkien siirtyessä 

koulun penkeille oli heille taattava mahdollisuudet vaikuttaa oppilaitostensa 

hallinnointiin. Samalla olisi osoitettava niin sanotun arvovapauden todellinen luonne 

keskiluokkaisten arvojen ”piilottajana” opetuksessa. Päinvastoin opetuksen tulisi nojata 

selkeisiin moraalisiin periaatteisiin, mikä taas edellytti tietenkin objektiivista ja 

holistista näkökantaa porvarillisen subjektiivisen ja rajoittuneen maailmankuvan sijaan. 

Tämä merkitsisi tietenkin ”yhteiselle hyvälle vihamielisten” arvojen ja ajatusten 

paljastamista ja torjuntaa opetuksessa, mutta myös asioiden kokonaisvaltaista 

tarkastelua niin kansainvälisesti eri yhteiskuntien välillä kuin yhteiskunnan itsensä 

sisällä. Samalla ennen itsestään selvänä pidetty myöhäiskapitalistinen yhteiskunta 

porvarillisine arvoineen joutuisi kriittisen tarkastelun kohteeksi. Kaikki tämä tukisi 

opetuksen pääasiallista tavoitetta kouluttaa ympäristönsä ja asemansa tiedostavia 

”demokraattisia” kansalaisia. 

Olisi tietenkin naiivia olettaa, etteikö aktiivisilla nuortaistolaisilla olisi ollut omaa 

poliittisesti motivoitunutta päämääräänsä opetuksen suhteen. Vaikkei opetukseen 

suoraan vaadittukaan marxilaisia oppeja, on selvää että edellä mainituilla muutoksilla 
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toivottiin olevan tietty päämäärä: opettaa kansalaisia suhtautumaan kriittisesti 

kapitalismiin ja porvarillisiin arvoihin. Niinpä SOL:n ja Teiniliiton kannanottojen takaa 

voidaankin erottaa helposti kolme tarkoitusperää, ellei peräti vaihetta, joihin yhteinen 

taistolainen käsitys opetuksen muuttamisesta ankkuroitui. 

1. Tiedostaminen: Opiskelijat ja oppilaat tuli ensinnäkin saada tietoiseksi niin opetuksen 

silloisesta tilasta kuin myös maailmalla vallitsevasta tilanteesta. Edellinen näistä 

merkitsi tietenkin sen tiedostamista, kuinka opetus oli sisällöltään ja arvoiltaan selkeän 

porvarillista. Jälkimmäinen taas merkitsi maailman kahden osapuolen, imperialistisen 

suurpääoman ja sosialististen maiden välisen konfliktin ymmärtämistä. Tämän 

konfliktin katsottiin vaikuttavan Suomessakin, minkä tiedostaminen oli myös 

olennainen asia. Tässä konfliktissa sosialistiset maat nähtiin puolustajina aggressiivista, 

uhkaavaa, mutta loppujen lopuksi vääristyneisiin arvoihin perustuvaa suurpääomaa 

vastaan. Opetuksessa suurpääoman vaikutusvalta näyttäytyi yhtäältä sen 

negatiivisimmissa ja pahamaineisimmissa sävyissä, kuten fasismina, imperialismina, 

antidemokratiana, mutta myös erheellisissä muodoissaan: kokonaisuudesta irrallisena, 

rajoittuneena maailmankuvana näennäisenä arvovapautena jne. Tärkeä puoli 

tiedostamisen rakentamisessa oli tietenkin assosiaatioiden luominen: sosialistisista 

maista ”valehteleminen”, toisin sanoen antikommunismi ja sen monet muodot, tuli 

nähdä myös antidemokraattisina ja epätieteellisinä luonteeltaan. Marxismi-leninismi sen 

sijaan tavoitteli kaikkea muuta kuin tätä. 

2. Vakuuttaminen: Toiseksi opiskelijat ja oppilaat tuli saada vakuutettua muutoksen 

mahdollisuudesta. Tämä ei tarkoittanut vain ruohonjuuritason aktivointia toimintaan, 

mitä varten muun muassa Taisteluohjelma oli selvästi tehty. Ennen kaikkea opetukseen 

tuli luoda niitä edellytyksiä, että sen seurauksena nuorista kasvaisi aktiivisia ja 

luokkatietoisia kansalaisia. Opetuksen tuli antaa nuorille oppilaille ja opiskelijoille kuva 

maailmasta muuttuvaisena kokonaisuutena. Sen myötä vallitseva yhteiskuntakin 

näyttäytyisi vain menneen kehityksen tuloksena. Niinpä se olisi siten myös 

muutettavissa. Passiivisten ”sivustakatsojien” sijaan opetus tuli saada kasvattamaan 

aktiivisia ”toimijoita”. Opintodemokratian toteutuminen oli tässä sekä tärkeä tavoite että 

keino. Sen avulla voitaisiin purkaa niin oppilaitosten autoritääristä kuin porvarillista 

ilmapiiriä, mikä antaisi eväitä oppilaiden aktiivisuudelle. 
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3.Torjunta: Varsinainen toiminta merkitsi ennen kaikkea suurpääoman vaikutusvallan 

vastustamista sen kaikissa muodoissaan, niin maailmalla yleensä kuin opetuksessakin. 

Negatiivinen, suurpääoman vaikutusvallan luoma oikeistolainen aines oli poistettava 

opetussisällöstä, kuten oppikirjoista. Taistolaisessa opetusta koskevassa retoriikassa ei 

koskaan suoraan mainittu marxilaisen ideologian lisäämisestä opetukseen, vaikka 

yhteiskuntaluokkien eroista ja suhteista tulikin opettaa nuorille. Näitä asioita, kuten että 

yhteiskunnantuotantosuhteista johtuen ihmiset jakautuvat eri luokkiin, pidettiin 

enemmänkin objektiivisina havaintoina eikä niinkään ideologispoliittisina mielipiteinä. 

Opetuksessa nähtiin kyllä vaikuttavan poliittista ideologiaa, joka oli kuitenkin 

luonteeltaan oikeistolaista. Tällainen indoktrinaationa nähty opetus oli taistolaisten 

mielestä nimenomaan torjuttava, ilmenipä se joko negatiivisissa (esim. fasistinen, 

imperialistinen sisältö) tai erheellisissä (opetuksen rajoittuneisuus, arvovapaus) 

muodoissaan. Opetus oli puhdistettava ennen kaikkea tällaisesta aineistosta. Lienee 

toisaalta selvää, että nuorten varmasti toivottiin siirtyvän jyrkästi vasemmalle 

poliittisilta aatteiltaan saatuaan opetusta yhteiskuntaluokista ja imperialistisen 

suurpääoman harjoittamasta sorrosta maailmalla. Opetus nähtiin useaan otteeseen 

merkittävänä vaikutusvallan alueena, tai vähintäänkin rintamana oikeistovoimia 

vastaan. Käsitys koulusta ”vanhana porvarien linnakkeena” tuki tällaista näkökulmaa 

selkeästi. 
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