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suudet aikuisuuden kynnyksellä. Kari
Vähätalon ja Tuula Helneen artikkelit
tarkastelevat 1980- ja 1990-lukujen alun
huono-osaisuustutkimusta ja sen ideolo-
gisten painopisteiden muutosta. Veli-
Matti Ritakallio, Anna Rönkä ja Raimo
Parikka tutkivat huono-osaisuutta
yhteiskunnallisena ilmiönä ja prosessina
sekä menneisyydessä että modernissa
hyvinvointivaltiossa. Mielenkiintoista
tutkimusta tällä samalla alueella ovat teh-
neet myös Antti Häkkinen ja Pia
Leminen, joiden artikkelit käsittelevät
suomalaista prostituutiota kahdesta
hyvin erilaisesta näkökulmasta. Antti
Häkkisen tutkimus osoittaa, ettei prosti-
tuutio ja kaupallinen seksi ole suoma-
laisessa yhteiskunnassa mitenkään uusi
asia. Häkkisen mukaan prostituutio
kukoisti 1800-luvun Suomessa kuten
missä tahansa eurooppalaisessa suur-
kaupungissa. Vuosisadan lopulla ilmiö
hävisi julkisesta katukuvasta lähes
kokonaan, kunnes palasi jälleen näky-
västi esiin 1990-luvulla. Kiinnostava
kysymys onkin se, minkälainen yhteys
taloudellisella lamalla on prostituution
lisääntymiseen. Pia Leminen tuo prosti-
tuutiokeskusteluun naisnäkökulman,
joka tutkii puolestaan sitä, voidaanko
prostituutiosta irtautua ja palata takai-
sin “normaalin” elämän pariin.

Anneli Pohjolan ja Petri Virtasen
artikkelit sekä Hannele Forsbergin,
Marjo Kurosen, Tarja Pösön ja Aino
Ritala-Koskisen yhteisartikkelit pohti-
vat, kykeneekö hyvinvointivaltion sosiaa-
lipolitiikka ja sosiaalityö todella autta-
maan huono-osaisia väestöryhmiä?
Lopuksi Pentti Rönkkö sekä Matti
Heikkilä tarkastelevat, miten sosiaali-
poliittinen turvaverkko vaikuttaa huono-
osaisuuteen ja sen ilmenemiseen. He
kysyvät, voiko sosiaalipoliittinen järjestel-
mämme itse asiassa koko moninaisuu-
dessaan jopa tuottaa väliinputoajia ja
huono-osaisia.

Vaikka eri aiheita tarkastellaan eri
artikkeleissa hieman erilaisista näkökul-
mista, on teoksen peruslinjana huono-
osaisuuden sosiaalipoliittinen tutkimus
ja sen ongelmat. Tarkoituksena on objek-
tiivisen kuvan luominen huono-
osaisuuden ilmenemisestä Suomessa
sekä sosiaalityön todellisista mahdol-
lisuuksista huono-osaisuuden ja köyhyy-
den vähentämisessä. Tarkastelutapa on
deskriptiivinen eivätkä kirjoittajat pyri
arvottamaan tiettyä toimintapolitiikkaa tai
erilaisia käyttäytymismalleja. Tämän
deskriptiivisen esitystavan vuoksi teos ei
esitä — eikä siis myöskään pyri esittä-
mään — mitään selviä teoreettisia johto-
päätöksiä tai käytännön sosiaalipoliitti-
sia ratkaisuja siihen, miten köyhyys ja
huono-osaisuus saataisiin poistettua
suomalaisesta yhteiskunnasta. Esite-
tyistä tutkimuksista käy näin ilmi se,
etteivät sosiaalipolitiikassa käytetyt eri-
laiset teoriat ja mallit onnistu antamaan
selviä käytännön ratkaisuehdotuksia
huono-osaisuuden ongelmiin. Niiden
avulla voidaan pikemminkin vain kuvata
ja analysoida erilaisten yhteiskunnal-
listen ilmiöiden mahdollisia lainalai-
suuksia. Tällöin esitetty teoria ja saadut

tutkimustulokset eivät tarjoa suoraan sel-
laista normatiivista mallia, mihin    tarttua
ja mistä katsoa suuntaa vaikkapa tule-
valle sosiaalipolitiikalle ja hyvinvointival-
tion tulevaisuudelle. Teorian saavut-
tamien yleistysten avulla avulla voidaan
kuitenkin tuoda esille todellisessa yhteis-
kunnassa tapahtuva kehitys ja olemassa-
olevat epäkohdat. Tämän kehityksen me
voimme puolestamme tarpeen vaatiessa
kyseenalaistaa. Vasta löydettyämme
vallitsevat epäkohdat,voimme ryhtyä
toimeen niiden korjaamiseksi.

Tutkimusten deskriptiivisyydestä
huolimatta lukija saa kuitenkin sen yleis-
kuvan, että periaatteessa kaikki kirjoit-
tajat ovat hyvinvointivaltion puolella eikä
kukaan heitä ole valmis siirtämään
ainakaan koko vastuuta huono-osaisista
julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille.
Vaikka suomalaisessakin hyvinvointi-
keskustelussa korostuu nykyään entistä
enemmän uusliberalistinen ideologia, joka
korostaa yksilön omistusoikeuksia ja
minimaalista valtiota, puhuvat teoksessa
esitetyt historialliset kuvaukset ja empii-
riset tutkimukset selvästi hyvinvointival-
tion puolesta. Uusliberalistien kaipaama
kansalaisyhteiskunta, jossa valtion byro-
kratia halutaan korvata kansalaisten
yksityisellä yhteistyöllä, yhteisillä
päämäärillä ja keskinäisellä huolenpi-
dolla, ei ainakaan historian varjolla näytä
huono-osaisten kannalta turvalliselta
ratkaisulta. Jos ja kun huono-osaisia
näyttää aina olevan jopa hyvinvointiyh-
teiskunnassa, on myös heille turvattava
ihmisarvoinen elämä ja materiaalinen
peruselintaso. Hyvinvointivaltion ongel-
maksi teoksessa kuitenkin nähdään se,
että valtion byrokratiassa on sekä selviä
porsaanreikiä että kohtuuttomia vaati-
muksia, jotka saattavat luoda sosiaalitur-
van väärinkäyttäjiä. Tästä ryhmästä
kehittyy puolestaan helposti “uus-
avuttomia”, jotka pitkällä tähtäimellä
syrjäytyvät yhteiskunnan sosiaalisesta ra-
kenteesta.

Keskeinen ongelma köyhyyden tutki-
muksessa on teoksen mukaan se, että
vaikka näemme kyllä köyhyyden sinänsä,
emme välttämättä aina huomaa yksit-
täisiä köyhiä ihmisiä. Käsitteellisellä ja
teoreettisella tasolla ongelmia tuottaa
nimenomaan köyhyyden ja huono-
osaisuuden määrittely sekä elintason
mittaaminen ja vertaileminen eri ihmis-
ten, erilaisten ihmisryhmien ja
olosuhteiltaan poikkeavien valtioiden
kesken. Objektiivisen ja absoluuttisen
köyhyysrajan määritteleminen on aina
vaikeaa. Nykyään näyttääkin siltä, että
hyvinvointivaltiolle tyypillisin köyhyyden
muoto on relatiivinen eli suhteellinen
köyhyys. Toisin sanoen monet hyvinvoin-
tiyhteiskunnassa elävät voivat kokea
olevansa köyhiä esimerkiksi suhteessa sii-
hen, mitä heidän naapurinsa tai
tuttavansa omistavat. Absoluuttinen
köyhyys on puolestaan köyhyyttä kaik-
kien kriteerien mukaan eli se on elämää
hengissäsäilymisen reunaehdoilla. Näin
esimerkiksi kehitysmaiden köyhyyteen tai
1800-luvun Suomen huono-osaisten
asemaan verrattuna näyttävät nyky-
päivän köyhien asiat olevan paljon

paremmalla mallilla. Hyvinvointivaltiossa
absoluuttisesti köyhien tilalle onkin
kehittynyt huono-osaisten ryhmä, jota
kutsutaan yhteisnimellä “uusköyhät”.
Hyvinvointiyhteiskunnan luomat uudet
odotukset elintasosta sekä oman aseman
ja varallisuuden vertaaminen yhteiskun-
nan muihin jäseniin tai yhteiskunnan
keskiarvoon, on vienyt ihmisiä velka-
loukkuun. Pysyäkseen yhteiskunnan
keskitasolla, on moni kuluttanut reilusti
yli varojensa. Mikäli velkojen maksuun
ei löydy apua, saattaa tämä suhteellisesta
köyhyydestä alkunsa saanut kierre joh-
taa lopulta myös todelliseen puutteeseen
ja absoluuttiseen köyhyyteen. Toisaalta
työttömyyden lisääntyminen on johtanut
siihen, että yhä useammat joutuvat
nykyään elämäään tyttömyyskorvausten
ja toimeentulotuen varassa. Lisäksi niin
kutsuttu pysyvä-tilapäisyys työmarkki-
noilla (sekä siis myös työttömyydessä)
on muuttanut käsitystä ansiotyöstä ja
sen merkityksestä.

Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion
muutos on monipuolinen kuvaus köyhyy-
destä ja huono-osaisuudesta suomalai-
sessa yhteiskunnassa. Vaikka kirja on
tarkoitettu lähinnä yliopistojen ja kes-
kiasteen oppikirjaksi, on se hyödyllistä
luettavaa kaikille suomalaisesta sosiaali-
politiikasta ja hyvinvointivaltion kohta-
losta kiinnostuneille. Siitä huolimatta,
että huono-osaisuuden ongelmia käsitel-
lään nimenomaan sosiaalipoliittisen
tutkimuksen näkökulmasta, antaa teos
hyödyllistä historiallista ja empiiristä
tietoa hyvinvointivaltion kehityksestä
myös filosofian opiskelijoille, opettajille ja
tutkijoille. Teoreettisenkin oikeudenmu-
kaisuuspohdiskelun taustalle tarvitaan
kuitenkin aina myös käytännön tietoa
ja empiirisiä esimerkkejä.

Sirkku Hellsten
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Erkki Vettenniemi, Toinen hallitus:
Aleksandr Solzhenitsyn, venäläinen
kirjailija. Taifuuni, Helsinki 1994.
182 s.

Tamperelainen tutkija Erkki Vetten-
niemi on kirjoittanut erinomaisen
oppaan Solzhenitsynistä, jonka elämä
ja kirjallinen tuotanto on verrannollinen
kokonaiseen aikakauteen. Vettenniemen
ansiosta siihen pääsee vaivatta käsiksi
aiheeseen vähemmän perehtymätönkin.
Kirjoittaja välttää taitavasti vaaran upota
kohteensa loputtomaan hetteikköön ja
antaa lukijoilleen kestävät pitkospuut
edetä solzhenitsynismissä eteenpäin.
Samalla suomalaiset saavat tuiki tar-
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peellisen mahdollisuuden kurkistaa
venäläiseen aatehistoriaan. Tiivis kirja
paikkaa suurta aukkoa suomalaisten
sivistyksessä.

Minua kiinnostaa Solzhenitsyn tässä
yhteydessä Venäjän aatehistorian
kannalta. En puutu hänen ansioihinsa
kirjailijana. Tosin juuri Venäjälle on
ominaista kirjailijoiden yhteiskunnallinen
ja aatteellinen osallistuminen. He ovat
toimineet kautta aikojen yhteiskunnan
omatuntona. Tästä on mitä suurimmassa
määrin kyse myös Solzhenitsynin
kohdalla.

Tuntuu siltä, että Solzhenitsyn käyttää
tietoisesti hyväkseen tätä perinnettä. Ei
ole sattuma, että hän palasi takaisin
Moskovaan rautateitse halki Siperian ja
Venäjän. Kuprin palasi 1909 Kiovaan
kirjailija-messiaana ja kirjailija-
profeettana. Tässä on yhtymäkohtia
Tolstoihin ja jopa Leninistä on tehty
myytti “veturinlämmittäjänä”. Rautatiet
ja joet ovat Venäjän valtasuonia. Gogol
on osuvasti maininnut, että tiet (dorogi)
ja typerykset (duraki) ovat Venäjän
kehityksen esteitä. Onko Solzhenitsynin
käyttäytymisessä sittenkin jotain liian
laskelmoitua ja imelää?

Solzhenitsynin paluuta yksinoikeu-
della kuvannut länsimainen BBC:n tv-
ryhmä sai nykyvenäläisiltä happaman
kommentin koko “teatterista”. Varsin ylei-
nen käsitys Moskovassa tänään on se,
että Solzhenitsynin vanhoillisuus ja vai-
keaselkoisuus on ajanut hänen junansa
sivuraiteille. Sanon tämän omien
keskustelujeni ja vaikutelmieni pohjalta,
jotka syntyivät Moskovassa joulukuussa
1994. Tästä näkökulmasta Vettenniemi
lataisi siis liian suuria odotuksia Solzhe-
nitsynin aatteellisen ja poliittisen paino-
arvon suhteen “toisena hallituksena”
Venäjän nykytilanteessa.

Tavallinen venäläinen kengänkuluttaja
ei ole nyt innostunut historian vääryyk-
sistä. Hän olisi halukas vaihtamaan
demokratian ja glasnostin “pariin kun-
non talvijalkineita”. Enemmän kuin
Kolymassa kuoliaaksi paleltuneet miljoo-
nat häntä huolettaa sadat Moskovassa

pakkaseen nyt paleltuvat.

Solzhenitsyn
aatehistorioitsijana

Solzhenitsyn pitää pääteoksenaan 7000-
sivuista Punaista pyörää. Sen on ollut
määrä oikaista bolshevikkien ja heidän
perillistensä aikaansaamat historian
kirjoituksen vääristymät. Teossarja
kattaa vuodet 1914-1917. Se on eittä-
mättä tärkeä ja monumentaalinen. Sen
“nieleminen” edellyttää kuitenkin tietty-
jen lähtökohtien hyväksymistä: Lenin,
bolshevikit ja marxismi ovat pahuuden
ja vihan lähteitä. “Elämän perusrunko
on uskonnollinen, ei puoluepoliittis-
ideologinen tietoisuus”.

Vettenniemen mainitsema “politikoivan
sosiologin Boris Kagarlitskin tapainen
autenttisen sosialismin ikuinen etsijä”
sanoo punaisen ympyrän sulkeutuneen.
“Aloitimme punaisen terrorin tuomitse-
misesta ja päädyimme valkoisen terrorin
oikeuttamiseen”. Niin Kagarlitski kuin
Solzhenitsynkin ovat silminnäkijöinä,
kuinka hajonneen totalitaarisen
monoliitin tilalle nousee autoritaarinen
ja barbaarinen kapitalistinen valta-
koneisto.

Marxilaisuus on Solzhenitsynin
mukaan erehtynyt kaikissa taloutta ja
yhteiskuntaa koskevissa ennustuk-
sissaan. Historian ironiaa on nyt vain se,
että Venäjän nykyinen “kapitalismin
alkuperäisen kasaantumisen vaihe”
sosiaalisine seuraamuksineen on kuin
suoraan Marxin Pääomasta kopioitu. Ja
“nurkkakuntainen kapakkakiihottaja”
Leninkin ennusti, että Venäjän siirtymi-
nen kapitalismiin tulisi olemaan äärim-
mäisen tuskallista. Sosiaalinen konflikti
kärjistyy päivä päivältä. Seuraavatko
venäläiset puolalaisten, unkarilaisten ja
bulgarialaisten esimerkkiä äänestämällä
“entiset kommunistit” jälleen valtaan?
Historia irvailee vielä niinkin, että
Solzhenitsynin valtionduumassa käyt-
tämän puheen julkaisi vain hänen
kannaltaan surullisenkuuluisa Pravda.
Punainen pyörä sulkeutuu tässäkin.

Solzhenitsyn vetää puoleensa arvoste-
lua taipumuksestaan vääntää historialli-
set tapahtumat omaan viitekehykseensä
sopiviksi. Selkein esimerkki tästä on
Solzhenitsynin kaunokirjallinen kuvael-
ma Lenin Zurichissä, jonkinlainen
venytetty pilkkakirjoitus. Stalinin terro-
ria ansiokkaasti tutkinut Roy Medvedev
mainitsee esimerkkinä sen miten Solzhe-
nitsyn kohtelee 24 vuotta vankileireillä
ollutta Jakubovitshia. Ihmisestä joka
vietti lähes neljännesvuosisadan vanki-
leireillä ja vankiloissa osoittaen tällöin
vankileiritovereidensa mukaan korkeim-
pia inhimillisiä moraalisia ominaisuuksia
Solzhenitsyn kirjoittaa ikään kuin
provokaattorista ja “löydöstä syyttäjän-
virastolle”. Kaikki tämä johtuu siitä, että
Jakubovitsh, joka oli vuonna 1917
menshevikki, alkoi myöhemmin tehdä
yhteistyötä bolshevikkien kanssa ja
pysyi vielä leireistä päästyäänkin sosia-
lismin kannattajana.

Stalinin terrorin kärki kohdistui 30-

luvun jälkipuoliskolla itse kommunisteja
ja puolueen jäseniä vastaan. Se oli ilmi-
selvää kadunmiehellekin, joka nukkui
yönsä paljon rauhallisemmin kuin kom-
munistit. Solzhenitsyn ei tunnusta 1936-
1939 vangittuja kommunisteja Stalinin
terrorin uhreiksi.

Solzhenitsyn ojentaa Venäjän kuin
peilinä lännelle, johon se voi katsoa omaa
moraalista kuvaansa. Totta, kun Jeltsin
pommitutti Venäjän parlamenttia, niin
suomalainen kansanedustaja totesi, että
“mitä pahaa tuossa nyt on, sillä nehän
siellä sisällä ovat vanhoillisia ja kommu-
nisteja”. Tshetsheenitkin ovat olleet
pitkään pelkkää rikollisainesta.

Itse olisin toivonut Vettenniemeltä
kriittisempää otetta Solzhenitsynin
kansallisuuspoliittisiin käsityksiin. Jelt-
sin keskusteli Solzhenitsynin kanssa neljä
tuntia ennen kuin päätti hyökätä
tshetsheenien kimppuun. Solzhenitsyn
vaikenee verilöylystä. Vankileirit läpikäy-
nyt ihmisoikeustaistelija Sergei
Kovalkov on noussut Venäjän kansalli-
seksi omaksitunnoksi. Hänen mielestään
Jeltsinin hallinto on ohittanut valheissa
kommunistit ja jopa Göbbelsin.

Solzhenitsynia on arvosteltu isovenä-
läisestä suurvaltashovinismista. Hän ei
voi sietääkään Leniniä, joka kansalli-
suuspoliittisessa testamentissaan sanoi
haluavansa järkkymättömästi hinnalla
millä hyvänsä, suunnattomien uhrausten
ja myönnytysten hinnalla pitää yllä
rauhaa kaikkien niiden kansallisuuksien
kanssa, jotka kuuluivat ennen Venäjän
valtakuntaan eivätkä halunneet jäädä
yhteen sen kanssa. Tässä Solzhenitsyn
syyttävä sormi osoittaa kohti Leniniä.
Olisin toivonut Vettenniemen kommen-
toivan lisäksi Solzhenitsynin tv-lausun-
toja siitä, kuinka suomalaiset Karjalassa
muka polkevat venäläistä kantaväestöä.

Jugoslavian konfliktin syyllisenä
Solzhenitsyn näkee kommunisti Titon.
Oikeauskoiset kristityt serbit suorittavat
Bosniassa vain lähetystehtäväänsä.
Tshetsheenitkin ovat toisuskoisia musli-
meja. Solzhenitsynin kristinusko koet-
telee rajojaan.

*  *  *

Lueskeltuani Moskovassa NKP:n
arkistossa politbyroon Solzhenitsynia
käsitteleviä pöytäkirjoja haluaisin tieten-
kin, että vastikään avautuneita
arkistoaineistoja olisi hyödynnetty myös
Vettenniemen oivassa teoksessa. Solzhe-
nitsynin vastustajien argumentoinnin
analyysi olisi vain selkiinnyttänyt
“voittajan” kuvaa. NKP:n papat näkivät
Solzhenitsynin ennen kaikkea kylmän
sodan ideologisen taistelun käsikas-
sarana. Tuosta tirkistysaukosta heidän
käyttäytymiselleen löytyy tietty looginen
perusta. Lännen suhtautuminen
Solzhenitsyniin on ollut ehkä jonkin
verran monisyisempi. Tosin, kuka on
tänään kiinnostunut Solzhenitsynin
julkaisemisesta suomeksi?

Aimo Minkkinen
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