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Sosiaalipsykologian emeritus-
professori Klaus Helkaman 
teos voidaan mieltää viimei-

seksi osaksi eräänlaiseen tahattomaan 
trilogiaan, jonka muut osat ovat Pilvi 
Torstin Suomalaiset ja historia (2012) 

sekä Semi Purhosen ja työryhmän 
Suomalainen maku (2014). Kaikissa 
kolmessa teoksessa selvitetään kysely-
tutkimusten perusteella, mitä nyky-
hetken suomalaiset pitävät tärkeänä 
ja arvokkaana ja mitä taas eivät.

Helkaman tärkeimpänä läh-
teenä on aineisto, jota on kerätty 
eteläisen Kymenlaakson Pyhtäällä 
vuosina 1975, 1982, 1993 ja 2007. 
Hän viittaa kuitenkin myös useiden 
muiden tutkimusten tuloksiin. 
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lisuudesta, jota tämä yrittää heikolla 
menestyksellä peitellä (ilmeisesti lä-
hinnä tietoisena amerikkalaisten luki-
joidensa kapeakatseisuudesta; samalla 
kommentaarissa suorastaan ihan-
noidaan Zemblan Kaarle-kuninkaan 
miesseikkailuita).

Kalvas hehku on epäluotettavan 
kerronnan, ironian ja hulluuden 
mestariteos. Henkilökuvauksessa 
se hipoo sekä täydellisyyttä että ab-
surdia, ja ajaa rakentamansa identi-
teetit tuhoutumispisteeseen. Kinbote 
vihjailee niin monella tasolla, että 
lukija eksyy mahdollisuuksien vii-
dakkoon. On täysin epävarmaa, 
missä kulkee raja Kinboten, ku-
ningas Kaarle ”Rakastetun” taikka 
kommenttien läpi kohti kerto-
muksen avainkohtaa liikkuvan ”ku-
ninkaanmurhaajan” välillä. Kenen 
tarinaa luemme? Kuka on kuollut, 
jos kukaan?

Jos lukija haluaa etsiä jonkin-
laista totuutta kertojan puuhista, 
voitaisiin sanoa, että mielisairas, 
maansa ja asemansa menettänyt tai 
muuten vain yksinäinen Kinbote luo 
kaksoisolentoja, joiden avulla käsi-
tellä minuuttaan. Kinboten pitkin 
kommentteja pirstaloitunut ja toisen 
ihmisen työstä voimansa saava ker-
tomus rikkoo norminmukaista aja-
tusta tarinasta yhtenä, ehyenä ja har-
monisena. Eikö Kinbote pysty ker-
tomaan tarinaansa muuten? Hänen 
on varastettava Shaden kertomus saa-
dakseen äänensä kuuluviin. Voidaan 
leikitellä tulkinnalla, jossa kommen-

taari toimii henkilökohtaisen terapian 
välikappaleena.

Samalla teos vihjaa, kuin eheyden 
rippeisiin takertuen, että tässä kaikessa 
on jotakin moraalisesti epäilyttävää. 
Itsekeskeinen, mahtaileva ja todelli-
suudentajunsa menettänyt Kinbote 
on ehkä paitsi hullu myös murhaaja. 
Tämäkin on kuitenkin vain osa leikkiä 
ja yksi tulkintamahdollisuus. Mysteeri 
jää vaille ratkaisua, sillä uusia vihjeitä 
tarjoutuu joka suunnasta. Sekä esipu-
heessa että kommentaarissa teoksen 
kirjallisuudentutkimuksellinen kehys 
(ja veruke tekstin tuottamiselle) 
murtuu hetkittäin ja Kinboten pu-
heelle ilmestyy nimetty kuulija, jonka 
henkilöllisyys kuitenkin nopeasti ohi-
tetaan: ”Voimme nyt siirtyä eteenpäin 
ja kuvailla tohtorille – tai kenelle ta-
hansa kuuntelemaan halukkaalle [...]” 
(299) Kertojan lipsahdukset paljastavat 
uusia kerronnan tasoja ja viittailevat 
myös mieheen, jonka todelliset lukijat 
tuntevat nimellä Nabokov.

Kertojaa vastaan – vai 
menoon mukaan?

”Me olemme järjettömän tottuneita 
siihen ihmeeseen, että muutama kir-
joitettu merkki voi sisältää kuolemat-
tomia kuvia, monimutkaisia ajatusra-
kennelmia, uusia maailmoja elävine 
ihmisineen, puhetta, itkua ja naurua. 
[...] Entä jos me kaikki jonain päivänä 
heräämme ja huomaamme, että emme 
kerta kaikkiaan osaa lukea? Toivon, että 

ette ihastelisi vain sitä mitä te luette, 
vaan myös sitä ihmettä, että se on yli-
malkaan luettavissa (näin olen usein 
sanonut oppilailleni).” (310)

Haluaako lukija olla terapeutti, sala-
poliisi tai kirjallisuudentutkija, joka 
diagnosoi epäluotettavan kommen-
taattorin, selvittää rikoksen ja tul-
kitsee Shaden runoelman niin kuin 
se ”ansaitsisi”? Vai onko parempi 
unohtaa sivuseikat ja vain nauttia me-
nosta? Kinbote lukee häikäilemättä 
Shaden teoksesta ja sen kuvaamasta 
henkilökohtaisesta tragediasta omaa ja 
oman maansa tragediaa. Samalla käy 
helposti niin, että Zemblan historia ja 
vallankumous alkavat kiehtoa myös 
aktuaalista  lukijaa, Shade unohtuu ja 
Kinboten luoma todellisuus imaisee 
mukaansa. Merkit vievät mennessään, 
vaikka varoituskylttejä on aseteltu 
ympäriinsä.

Kalvas hehku ei ole ainoastaan pa-
rodia lukemisesta, itseriittoisen sub-
jektiuden kuvitelmasta, elämäkerran 
kirjoittamisesta ja totuuden kertomi-
sesta vaan myös maailmanpolitiikasta, 
isänmaanrakkaudesta, sovinnaisista 
moraalikoodeista, amerikkalaisesta 
yliopistomaailmasta ja räikeästä 
epätasa-arvosta. Kommentit avaavat 
loputtoman määrän maailmoja. Ja 
kun lukija palaa takaisin Shaden ru-
noelman pariin (toki tarkkaavaisesti 
kaikki loppuviitteet ja hakemiston 
luettuaan), mieleen muistuu jälleen 
Shaden tarina omasta elämästään. Lu-
keminen voidaan aloittaa alusta.
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Oman esittelynsä ja popularisoin-
tinsa saavat osakseen useat maailman 
keskeisimmistä arvotutkijoista kä-
sitteineen: Ronald Inglehart ja post-
materialistiset arvot; Geert Hofstede 
ja valtaetäisyys (ylempi–alempi-suh-
teiden jyrkkyys tai loivuus); Shalom 
H. Schwartz ja arvotyyppien kehä-
mäinen järjestelmä.

Helkama käy yksi kerrallaan 
läpi arvot, jotka suomalaisten klisei-
sessä omakuvassa ovat yleisimmin 
esiintyneet: tasa-arvo, maanpuolus-
tustahto, työ, sivistys, rehellisyys. 
Paljastuu, että suuri osa omakuvasta 
pitää paikkansa jollakin tasolla.

Arvojen muuttumisesta Helkama 
esittää kaksi isoa näkökohtaa, 
jotka aiheesta keskusteltaessa eivät 
useinkaan saa riittävästi huomiota. 
Ensiksikin: arvot kyllä muuttuvat, 
mutta ne tekevät sen hitaammin 
kuin yleinen mielikuva antaa ym-
märtää. Ja toiseksi: arvot muuttuvat 
suunnilleen siihen suuntaan kuin 
yleinen mielikuva antaa ymmärtää, 
mutta tarkka muuttumisen tapa on 
vähemmän stereotyyppinen kuin 
luullaan.

Suomen tapauksessa erityisen 
kiinnostavaa on, että sellainen ”ik-
kunat auki Eurooppaan” -mentali-
teetti, jolla esimerkiksi kyllä-puoli 
ratsasti vuoden 1994 EU-kan-
sanäänestyksessä, yleistyi kyllä ai-
kansa, mutta vaikuttaa sittemmin 
lakanneen etenemästä. Kyse ei 
myöskään ole vain eurokriisin ai-
heuttamasta nationalistisesta kä-
pertymisestä, koska muutos alkoi 
jo ennen kriisiä – ilmeisesti joskus 
2000-luvun alkuvuosina.

Käy myös ilmi, että kyselydatan 
perusteella Suomi on nykyään maa-
ilman ainoa maa, jossa turvallisuus 
on miehille tärkeämpää kuin naisille. 
Helkama selittää tämän varsin uskot-
tavan tuntuisesti turvattomuuden 
tunteella, jonka teollisuustyöpaik-
kojen häviäminen on aiheuttanut.

Koulutusta käsittelevässä luvussa 
Helkama muistuttaa, että suoma-

lainen koulujärjestelmä, jota ny-
kyään markkinoidaan ylpeästi jopa 
ulkomaille kopioitavaksi malliksi, 
on aikoinaan luotu kiihkeän kiis-
telyn ilmapiirissä. Elinkeinoelämä 
ja puoluepoliittinen oikeisto pitivät 
1970-luvulla peruskoulu-uudistusta 
sosialistisena salaliittona, ja sitä vas-
tusti rahakas säätiö, jonka perustajiin 
kuului läpileikkaus suomalaisesta 
sivistyneistöstä aina Helsingin yli-
opiston kansleria ja Suomen Kult-
tuurirahaston toiminnanjohtajaa 
myöten.

Turhautuneesti huokaillen 
Helkama kertoo, miten vaikeaa 
Sitralle oli vielä 2000-luvulla kel-
puuttaa itse teettämänsä tilaustut-
kimuksen tulokset, joiden mukaan 
suomalainen peruskoulu ei tasa-
päistä eikä jarruta etevimpien op-
pimista. Tasa-arvo ja oppineisuus, 
kaksi Suomessa korkealle notee-
rattua arvoa, eivät ole toisilleen 
uhka vaan pikemminkin tukevat 
toisiaan. Sen sijaan että tästä win-
win-tuloksesta olisi riemuittu, se 
koettiin pettymykseksi ja takais-
kuksi, koska se ei hivellyt teettä-
jänsä naiivilla tavalla kilpailukes-
keistä maailmankuvaa. Helkalan 
huomiosta osansa saavat myös muut 
a-loppuiset organisaatiot, joissa 
suomalaisten kannattamien arvojen 

hyväksyminen on ollut tukalaa: esi-
merkiksi EVA ja Nokia.

Asiavirheitä en huomannut kuin 
muutaman. Yhdysvallat ei antanut 
Suomelle lainaa ”1920-luvulla” vaan 
1919 (31), eikä Suomi ollut ainoa 
lainansa maksanut maa: muita olivat 
Kuuba ja Liberia. Juha Vainion 
”Vanhojapoikia viiksekkäitä” ei ole 
vuodelta 1983 (115), vaan nousi 
suosioon jo edellisvuoden Syksyn 
sävel -kilpailun kautta. Hiihtäjä, 
jonka nimen jätän Helkaman tavoin 
mainitsematta (159), ei tietääkseni 
tehnyt itsemurhaa. Autonomian ajan 
Suomea ei hallinnut Venäjän tsaari 
(185) vaan Venäjän keisari; Venäjän 
tsaareja ei ole ollut vuoden 1721 
jälkeen.

Kirjan lopussa oleva kiitoslista 
päättyy toteamukseen: ”Tämän 
kirjan olen pitkään halunnut kir-
joittaa.” Se on helppo uskoa. 
Kirja on henkilökohtainen, mutta 
ei väkinäisesti tai kosiskelevasti. 
Helkama kuvittaa arvoeroja tois-
tuvasti esimerkiksi eri maiden ui-
mahallien eroavaisuuksilla, joista 
hänellä uinnin harrastajana on sel-
västi laaja tietämys. Hän käyttää 
mielellään myös erikoisia histo-
riallisia tuokiokuvia, jollaisiin ei 
yleensä viitata arvotutkimuksen 
yhteydessä: mielisairaalaan jou-
tunut Aleksis Kivi huudahtele-
massa ”Concordia-satan”; Toivo 
Kärki kuulemassa olevansa huo-
nompi säveltäjä kuin Kari Aava (eli 
Toivo Kärki); Matti Klinge eroa-
massa protestiksi maanpuolustus-
kurssiyhdistyksestä.

Suomalaisten arvot on teos, johon 
tutustuminen kannattaa jo pelkän 
asiasisällönkin vuoksi. Lisäksi se 
on juuri oikealla tavalla anekdotaa-
linen ja edustaa siten erinomaista 
tasoa myös kirjallisuutena, tekstinä. 
Kun outoja yksittäissattumuksia ei 
käytetä akateemisessa tutkimuksessa 
empirian korvikkeena vaan sen väri-
tyksenä, syntyy aivan omanlaistaan 
mielihyvää.


