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Arvion mekin ansaitsemme
Kirja-arviot ja tieteellisen kirjoittamisen taito

T iedekirjoja ja tietokirjallisuutta julkais-
taan hengästyttäviä määriä. Julkaisutyyp-
pien kirjo on valtava ja informaatioähky 

on totta myös tieteellisen kirjoittamisen saralla. 
Tuskin kukaan pystyy yksin seuraamaan edes 
omien keskeisimpien tutkimusintressiensä kor-
pusta täydellisesti. Nykyään harva tutkija on enää 
vain yhden aihepiirin asiantuntija, vaan kiinnos-
tuksenkohteita on paljon. Tämä lisää erilaisten 
tieteellisten rajapintojen määrää, mihin myös 
kasvava poikkitieteellisyyden vaatimus lisää omat 
haasteensa. Jotta akateemisen julkaisupaineen 
alla julkaisut eivät jäisi vain Jufo-pisteiksi ja mai-
ninnoiksi ansioluetteloissa, on merkityksellistä, 
että kirjoja luetaan ja arvioidaan, ja että niistä 
myös keskustellaan.

Tutkimuksesta keskusteleminen on keskeinen 
osa tieteellistä toimintaa. Kirja-arviot ovat tässä 
mielessä erittäin tärkeä osa tiedekirjoittamista. 
Ne tekevät tutkimusta näkyväksi ja kertovat kol-
legoille siitä, mitä kentällä tapahtuu, sitovat tie-
teellisiä keskusteluja yhteen, auttavat suhteut-
tamaan tutkimuksissa esiin nousevia käsityksiä 
aikaisempiin ja tarjoavat parhaimmillaan erilaisia 
vinkkejä ja näkökulmia pohdittaviksi. Oman alan 
uuden kirjallisuuden esittely ja arviointi on siis 
tärkeä palvelus muulle tiedeyhteisölle. Arviointi 
on myös olennainen osa akateemista laadunval-
vontaa. Siinä missä tieteellinen vertaisarviointi 
yleensä edeltää kaikkien tutkimusten julkaise-
mista, kirja-arvostelut ovat akateemisen arvioin-
nin ulospäin kenties näkyvin muoto.1

Ryhdyimme kirjoittamaan tätä puheenvuoroa 
erinomaisen opetuskokemuksen inspiroimina. 
Keväällä 2020 järjestimme pilottikokeiluna Jyväs-
kylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen 
väitöskirjatutkijoille suunnatun kurssin, joka 
käsitteli tieteellisten kirja-arvioiden laatimista. 
Taustalla olivat omat kokemuksemme nuorem-
pina tutkijoina ja arvioiden kirjoittajina sekä 
tämänhetkiset luottamustehtävämme tiedeleh-
tien toimituksissa. Arvioiden kirjoittamisen ja 
arvioinnin haasteet olivat tulleet esiin myös väi-
töskirjatutkijoiden suunnalta ja muiden kollego-
jen kanssa keskustellessa.

Tiiviillä, työpajamuotoisella ja taitopainottei-
sella kurssilla perehdyimme kirja-arvion kirjoi-
tus- ja julkaisuprosessiin. Lisäksi tutustuimme 
konkreettisten esimerkkien kautta erilaisiin arvi-
oihin ja niiden kirjoittamisen periaatteisiin sekä 
pohdimme yhdessä laadukkaan kirja-arvion kir-
joittamiseen tarvittavia seikkoja ja taitoja. Kurssi 
jakautui kolmeen lähiopetukselliseen kontak-
tikertaan ja toteutettiin yhdistelmänä ohjausta, 
itsenäistä työskentelyä ja vertaistukea. Tueksi 
ja materiaaleja varten laadimme myös Moodle-
pohjaisen kurssialustan. Aloitimme pienillä alus-
tuksilla ja pohdimme yhdessä arvioimisen eri 
ulottuvuuksia. Kun opiskelijat olivat perehtyneet 
itse valitsemiinsa kotimaisiin ja kansainvälisiin 
esimerkkiarvioihin sekä muutamiin opettajien 
tarjoamiin esimerkkeihin, he laativat kukin oman 
kirja-arvionsa, osin ohjatusti ja osin omatoimi-
sesti kurssilla opittua hyödyntämällä.

1.  Mikko T. Virtanen, Akateeminen kirja-arvio moniäänisenä toimintana. Väitöskirja. Helsingin yliopisto 2015, 13. https://
helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/158605/Akateemi.pdf?sequence=1 (23.8.2020), 11.
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Kurssille osallistuneet olivat väitöskirjaproses-
sinsa alku- tai keskivaiheilla eikä heillä ollut juu-
rikaan kokemusta kirja-arvioiden kirjoittamisesta 
tai arvioinnista. Päämääränä oli, että he oppisi-
vat laatimaan päteviä kirja-arvioita kohtuullisella 
työpanoksella, ymmärtämään tekstilajin merki-
tyksen tieteen, tiedeyhteisön ja myös yhteiskun-
nalliseen keskusteluun osallistumisen kannalta 
sekä hahmottamaan arvioinnin perusteiden ja 
tieteellisen kritiikin merkitystä myös siirrettä-
vänä taitona ja osana tieteellistä työkalupakkia. 
Kurssin aikana arviointia opeteltiin jatkuvasti 
sekä ohjatusti että erilaisten keskustelujen ja alus-
tusten kautta. Ensimmäisen lähijakson jälkeen 
eskaloitunut COVID-19 -epidemia johti kuitenkin 
siihen, että siirryimme täysimuotoiseen etäope-
tukseen Moodlessa. Pyöreän pöydän keskustelut 
toteutimme sangen joustavalla Zoom-ohjelmis-
tolla. Tämä aiheutti jonkin verran pedagogisia 
haasteita, sillä paraskaan etäohjelma ei voi täysin 
korvata lähiopetuksen hedelmällistä, turvallista 
ja vuorovaikutteista ilmapiiriä. Näistä seikoista 
olisi asiaa enemmänkin, mutta säästämme sen 
tulevia pohdintoja varten.

Työpajan aikana, olosuhteiden sallimissa 
rajoissa, tieteellisen kirja-arvion laatimisen 
perusteita opeteltiin ohjatusti yhdessä teke-
mällä. Oman tekstin kirjoittamista pohjustettiin 
muun muassa reflektoimalla omaa arvostelijan 
positiota, pohtimalla eri arviointityylejä ja myös 
kysymystä siitä, millä tavoin eri kirjoittajien pyrki-
myksiä voisi tavoittaa. Myös eri julkaisualustoihin 
ja niiden konventioihin kiinnitettiin huomiota. 
Väitöstutkijat työstivät tekstiään prosessikirjoit-
tamisen periaatteiden mukaisesti ja saivat sekä 
vertaispalautetta että kohdennettua palautetta 
ohjaajilta. Lisäksi pulmista oli mahdollista kes-
kustella verkkoalustalla yhdessä tai ohjaajien 
kanssa. Tämän jälkeen osallistujat kirjoittivat 
saamansa palautteen perusteella arvion lopulli-
sen version.

Valmiita arvioita oli mahdollista tarjota jul-
kaistavaksi johonkin oman alan kannalta rele-
vanttiin suomenkieliseen tiedelehteen, jossa ne 
kävisivät vielä läpi lehden oman toimitusproses-
sin. Kurssin suorittaminen ja arvion kirjoittami-
nen ei taannut arvion julkaisua, mutta työpajan 
yhteistyökumppaneina toimineet Historiallinen 

Aikakauskirja ja J@rgonia olivat jättäneet muu-
tamalle arviolle tilaa.

Koimme toimitus- ja julkaisuprosessiin pereh-
dyttämisen tärkeänä tapana lisätä käytännönlä-
heisyyttä. Samalla pyrimme varmistamaan ja 
havainnollistamaan yhteisöllisiä elementtejä 
tieteellisessä kirjoittamisessa, hälventämään 
kirja-arvioihin ja yleensä laajemminkin tieteel-
liseen toimitustyöhön liittyvää mystiikkaa sekä 
siirtämään eteenpäin hiljaista tietoa. Näin ilmiön 
tullessa tutummaksi ja käytäntöjen avautuessa 
tutkijan uransa alkuvaiheissa oleville myös ”pöy-
dän toiselta puolelta”, olisi laadukkaan arvion 
tekemiselle entistä paremmat mahdollisuudet 
ja kynnys tieteelliseen keskusteluun osallistumi-
selle madaltuisi. Tärkeintä oli kuitenkin arvioimi-
sesta ja kirjoittamisesta opittavien siirrettävien 
taitojen, arvojen ja ajatusten ymmärtäminen ja 
kehittäminen sekä arvioimisesta keskustelemi-
nen matalalla kynnyksellä.

Työpajan johtoajatus oli dialogisuus tieteen 
tekemiseen ja myös laajemmin akateemisen elä-
mään kuuluvana asenteena ja toimintatapana. 
Kirja-arviot ovatkin lähtökohtaisesti moniääni-
siä. Kuten tutkija Mikko T. Virtanen on todennut, 
niissä kohtaavat erilaiset akateemisen maailman 
äänet ja näkökulmat.2 Laadukkaan kirja-arvion 
tekeminen ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteisen 
helppoa. Pelkillä sisältöreferaateilla on toki paik-
kansa, mutta arvioon liittyy paljon muutakin. 
Laadukkaat kirja-arviot ovat rakentavalla tavalla 
kriittisiä, analyyttisia, pyrkivät tavoittamaan 
kirjoittajien lähtökohtia, pyrkimyksiä ja tiedon-
intressejä sekä ottavat huomioon myös erilaiset 
kirjoitustyylit. Taitava arvioitsija osallistuu tie-
teelliseen keskusteluun ja tekee tämän avoimesti, 
oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti, arvioitavan 
työn vahvuuksia ja mahdollisia heikkouksia tasa-
painoisesti analysoiden. Mahdollisista ongel-
mista vaikeneminen ei kuitenkaan kuulu asiaan, 
sillä arvion kuuluu arvottaa.

Rakentavan kritiikin käsitettä pohdittiinkin 
kurssilla paljon. Monet osallistujista mielsivät 
aluksi kritiikin ensisijaisesti puutteiden ja ongel-
mien käsittelyksi. Laadukas kritiikki nostaa kui-
tenkin myös ansioita esiin ja lähestyy teosta ana-
lyyttisesti ja ymmärtävällä otteella. Se keskittyy 
käsillä olevaan teokseen ja sen aihepiiriin, mutta 

2.  Virtanen 2015, 13.
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tähän kuuluu myös tarjolla olevan tiedon suh-
teuttamista, esimerkiksi uutuusarvon pohtimista, 
joka on käytävä läpi ainakin ajatustasolla. Mitä 
aihepiiriin liittyvää on viime aikoina ilmestynyt, 
onko olemassa jotain teemaa koskevia klassikoita 
ja niin edelleen – kaikki tämä kuuluu arviointi-
prosessiin. Tärkeää on myös pohtia, täydentääkö 
arvioitava teos olemassa olevaa tutkimusta, 
haastaako se sitä – jopa kieltää ja kyseenalaistaa? 
Kaikki arviointiprosessiin sisältyvä ajatustyö ei 
realisoidu valmiissa arviossa, mutta siitä on var-
masti hyötyä myöhemmin ja se jalostaa sanot- 
tavaa.

Pian kurssin käynnistymisen jälkeen havait-
simme, että kirja-arvioiden opettamisessa ei ole 
kysymys vain opastamisesta tietyn rajatun teks-
tilajin pariin vaan laajemminkin tieteellisen kir-
joittamisen perusteiden ja ihanteiden välittämi-
sestä eteenpäin, tässä tapauksessa tutkijanuransa 
alkutaipaleella vaeltaville väitöskirjan tekijöille. 
Keskustellessamme laadukkaiden arvioiden kri-
teereistä tulimme väistämättä puhuneeksi myös 
laadukkaasta tutkimuksesta ja pätevästä tieteelli-
sestä ilmaisusta. Tuli selväksi, että hyvin laaditut 
kirja-arviot palvelevat tieteellisesti perustellun, 
kriittisen, monet näkökulmat tunnustavan, mutta 
silti vahvasti tietyn näkökulman puolesta argu-
mentoivan tutkimuksen tekemisen ihannetta. 
Arvion kirjoittaminen onkin tutkimustyössä 
tarvittavien siirrettävien taitojen opettelemisen 
lisäksi myös matkan aikana kertyneen näkemyk-
sen sanallistamista ja näkyväksi tekemistä.

Kirja-arviot ja historiallisen tiedon  
rakentuminen

Anna Veijola ja Simo Mikkonen peräänkuulut-
tavat historiallisen ajattelun ja historiallisen 
tiedonmuodostuksen periaatteiden opetuksen 
lisäämistä historian perusopintoihin, jotta opis-
kelijat oppisivat toimimaan lähtökohtaisesti 
ristiriitaisen aineiston kanssa ja tekemään sen 
pohjalta perusteltuja tulkintoja. Historiallisen 
ajattelun ja historian taitojen kehittäminen on 
tärkeää, sillä näin koulutetaan myös tietoon 
kriittisesti suhtautuvia kansalaisia.3 Veijola ja 
Mikkonen esittävät myös hyvän kysymyksen kos-
kien historianopetuksen ja -tutkimuksen yleistä 

funktiota: onko historia sopivaksi katsottujen, 
menneisyyttä koskevien tietojen siirtämistä suku-
polvilta toisille, vai aktiivista, moniperspektiivistä 
informaation käsittelyä ja analysointia?4 Ajatusta 
voi mielestämme soveltaa myös historiantutki-
mukseen perustuvien tiedekirjojen arvioinnissa: 
paitsi ”kertomus” menneisyydestä, historia on 
myös menneisyyden moninäkökulmaisuuden ja 
tulkinnallisuuden huomioiva tieteellisen kirjoit-
tamisen laji.

Kurssilla käydyissä keskusteluissa nousi esille 
paitsi historian myös yleisesti tieteen uskotta-
vuuden kannalta keskeinen kysymys siitä, millä 
tavoin tiedon rakentumisen prosessi on julkai-
suissa esitetty. Johtopäätöksemme oli, että tiede-
kirjojen arvioinnissa on hyvin tärkeää kiinnittää 
huomiota siihen, kuinka avoimesti tutkimus-
prosessi ja siihen perustuvat johtopäätökset on 
kuvattu, eli millä tavoin historiallinen tieto on 
kussakin yksittäisessä tutkimuksessa rakentunut. 
Tämä ei tarkoita sitä, että kirjoittajien pitäisi tut-
kimuksen esityksissään mukautua ahtaisiin tutki-
musprosessin tai metodologian esittämisen kaa-
voihin. Esitystapoja on monia ja tekstin pitää olla 
myös kiinnostavaa luettavaa. Historiantutkijoilla 
argumentointi ja sen uskottavuus nousevat usein 
narratiivista perustuen siihen, kuinka johdonmu-
kaisesti asioista ja ilmiöistä kerrotaan.

Menetelmällisten polkujen avaamisesta ja tie-
teellisestä uskottavuudesta ei kuitenkaan pidä 
mielestämme tinkiä edes populaareille tietokirja-
markkinoille suunnatussa teoksessa, sillä taitava 
kirjoittaja voi aivan hyvin pohtia tiedon tulkinnal-
lisuutta sekä empiriaan liittyviä epävarmuusteki-
jöitä ja tehdä lukijalle näkyväksi omien (perustel-
tujen) tulkintojensa rakentumista niin, että nämä 
elementit sujahtavat luontevaksi osaksi narratii-
via. Myös tieteelliseen tutkimukseen perustuvalta 
tietokirjalta pitää odottaa, että tiedon rakentumi-
sen elementti tuodaan avoimesti esille; että kirja 
on yksi näkökulma, joka tuo teemaa koskevaan 
keskusteluun uuden elementin, uutta tietoa, ja 
tekee siten tuota teemaa koskevasta keskustelusta 
objektiivisempaa (= monia näkökulmia huomioi-
vaa), samalla velkansa aiemmalle tutkimukselle 
tunnustaen. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta esi-
tystavasta voidaan mainita vaikkapa historian-

3.  Anna Veijola & Simo Mikkonen, Mitä historia on. Aloittavien historianopiskelijoiden historiakäsitykset. Kasvatus & Aika 
10:3 (2016), 7.

4.  Ibid., 8.
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tutkija Marko Lambergin kirja Noitaäiti. Malin 
Matsintyttären tarina (SKS 2019).5

Tieteellisten kirja-arvioiden yksi tärkeim-
mistä funktioista on toimia paitsi yleisten laa-
tustandardien ylläpitäjänä ja kehittäjänä myös 
alan sisäisenä kritiikkinä suhteessa historiallisen 
tiedonmuodostuksen prosessiin. Arvioiden kir-
joittaminen on historiallisen keskustelun tason 
vaalimista, mutta myös alan laajemman merkit-
tävyyden ja niin kutsutun yhteiskunnallisen vai-
kuttavuuden puolesta toimimista. Lukevathan 
kirjoja ja niistä tehtäviä arvosteluja historian-
tutkijakollegoiden ohella myös muut tutkijat ja 
lukeva yleisö akateemisen maailman ulkopuo-
lella. Historiantutkimuksen yhteiskunnallisesta 
vaikuttavuudesta puhuminen ei tarkoita yksin-
omaan sitä, että tuotamme yhteiskuntaan uutta 
”vaikuttavaa” tietoa, vaan myös sitä, millä tavoin 
menneisyydestä koskevasta julkisesta debatista – 
ja historiakulttuurista laajemminkin – tulisi vielä 
nykyistäkin moniäänisempää, dialogisempaa ja 
myös eettisesti kestävämpää.

Kirja-arviot ja tutkimusetiikka

Moninäkökulmaisen ja dialogisen historiantut-
kimuksen edistäminen voidaan ymmärtää myös 
tutkimuseettisenä projektina. Kirja-arvioissa puo-
lestaan on mahdollista ottaa kantaa ja keskustella 
tutkimusetiikasta konkreettisten esimerkkien 
kautta. Yksi kevään 2020 kurssilla saavuttamis-
tamme oivalluksista liittyikin kirja-arvostelujen 
moniin eettisiin ulottuvuuksiin. Historiantutki-
joille tuttuna esimerkkinä mainittakoon ensin 
aikaisempaan tutkimukseen viittaaminen, jonka 
eettisistä puolista muun muassa professori Petri 
Karonen on kirjoittanut. Soveltaen Jorma Kale-
lan teesejä oikeuden tekemisestä menneisyyden 
ihmisille Karonen painottaa, että myös menneille 
tutkijasukupolville ja heidän pyrkimyksilleen on 
tehtävä oikeutta.6 Kalela onkin kirjoittanut histo-
rian tutkimuksesta ”eettisenä hankkeena”: tutkija 
ei tutki vain mennyttä todellisuutta vaan myös 
aikaisempia tulkintoja tästä todellisuudesta.7 
Hyvä kirja-arvostelija kiinnittää huomiota siihen, 

”kuka puhuu” eli mikä on tutkijan omaa tulkin-
taa, ja mikä puolestaan lähteistä ja tutkimuskir-
jallisuudesta nostettua. Onko tutkija dialoginen ja 
antaako hän äänen tutkijatovereilleen?

Keskustelimme väitöstutkijoiden kanssa myös 
esteellisyydestä ja jääviyteen liittyvistä, sinänsä 
melko selkeistä pelisäännöistä, mutta vielä 
enemmän puhuimme siitä, millä tavoin toisen 
ihmisen tieteelliseen luomukseen olisi hyvä suh-
tautua – miten hänet tulisi tutkijana ja ihmisenä 
kohdata. Ymmärsimme, että kirja-arvostelut ovat 
jo itsessään tärkeitä dialogin käynnistäjiä: ne ovat 
arvokkaita, sillä ne tekevät toisten tutkimusta 
pyyteettömästi näkyväksi tutkijoille ja muille kan-
salaisille, arvioivat niitä syvällisesti ja nostavat ne 
osaksi tieteellistä keskustelua. Arvosteleminen 
on toisen huomioimista, näkemistä ja tunnus-
tamista, siis jo sellaisenaan hyvä ele. Arvostelija 
pyrkii tavoittamaan kohteena olevasta tekstistä 
jotain tärkeää, pyrkimyksen, perehtyneisyyden, 
rakkauden lajiin, ja hän tekee näin kanssatut-
kijana, kanssakirjoittajana ja kanssaihmisenä. 
Eettisesti kestävään toimintaan kuuluu myös vir-
heistä ja väärinkäytöksistä huomauttaminen ja 
huolimattomuuksien korjaaminen. Kukaan arvi-
oitsija ei tietenkään oleta, että vilppiä olisi tehty, 
mutta aiheesta on keskusteltu paljon. Eettisiä 
pelisääntöjä ei pidäkään ulkoistaa pelkästään 
erilaisille järjestelmille ja työkaluille. Hyvät kirja-
arviot voivat myötävaikuttaa siihen, että eettisyy-
destä tulee sisäistetty käytäntö.

Kenties kirja-arviot ja kirjallisuuskatsaukset 
voisivat nykyistä enemmän pyrkiä antamaan 
panoksensa dialogiin historiakulttuurin tai muun 
tieteenalan tai oppiaineen tilasta kiinnittämällä 
huomiota objektiivisuuden, moniäänisyyden ja 
eettisen kestävyyden ideaalien toteutumiseen 
käytännössä, tai siihen, mitä muut tutkijat näistä 
asioista sanovat. Tilaa tälle kaikelle ei välttämättä 
aina toimituskäytännöistä johtuen kuitenkaan 
ole, ja monelle kirja-arviot toimivat lyhyenä esit-
telynä siitä, mihin ehkä kannattaa tutustua, eikä 
merkkimäärän kasvattaminen välttämättä ole 
laadun tae. Siksi laadukkaiden arvioiden teke-

5.  Ks. Jari Eilola, Noitien ja ihmisyyden jäljillä 1600-luvun Tukholmassa. J@rgonia 18 (2020), 96–99. http://urn.fi/
URN:NBN:fi:jyu-202006234347 (21.8.2020). 

6.  Petri Karonen, Tutkimuskirjallisuuteen viittaamisen etiikasta (Tietolaatikko). Teoksessa Satu Lidman, Anu Koskivirta & 
Jari Eilola (toim.) Historiantutkimuksen etiikka. Gaudeamus 2017, 136–138.

7.  Jorma Kalela, Historian rakentaminen eettisenä hankkeena. Teoksessa Satu Lidman, Anu Koskivirta & Jari Eilola (toim.) 
2017, 93.
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minen onkin haastavaa. Tiiviiseen muotoon on 
mahdutettava paljon ja valintoja on tehtävä. Yhtä-
läisyys tutkijantaitoihin on ilmeinen.

Tuloksia ja onnistumisia

Molemmat tämän puheenvuoron kirjoittajista 
ovat saaneet omassa toimitustyössään huomata, 
että kirja-arvioiden tarkka toimittaminen voi par-
haimmillaan antaa paljonkin hyviä eväitä kirjoit-
tajalle oman kritiikin kärkensä terävöittämiseksi. 
Nuorempien tutkijoiden kohdalla toimittajan 
roolina voi olla eräänlainen sparraaminen ja 
rohkaisu, sillä uskalluksen puutteen vuoksi nuo-
rempi tutkija saattaa luopua sellaisesta relevan-
tista, kohteliaasta ja rakentavastakin kritiikistä, 
jolla voi olla suurtakin merkitystä tieteelliselle 
keskustelulle. Tällöin yksi toimittajan tehtävä voi 
olla kannustaa tekijää pysymään rohkeasti lin-
jassaan, onhan niin, että suurin osa kirjoittajista 
nauttii perustellusta kritiikistä ja ajattelee sen 
olevan yhtä tervetullutta kuin ansioista annet-
tujen kiitostenkin. Kukapa ei haluaisi tulla näh-
dyksi ja tunnustetuksi työnsä kautta. Tieteellisiä 
kirja-arvioita ei synny ilman tärkeimpiä tekijöitä 
eli merkittävien julkaisujen kirjoittajia, mutta ei 
myöskään ilman arvioitsijoita tai tieteellisten 
lehtien toimituskuntia. Näistä kolmesta kahden 
viimeisen vastuulla on pitkälti se, nousevatko 
tärkeät kirjat osaksi eettistä, perusteltua ja laaja-
alaisesti kriittistä, mutta rakentavaa tieteellistä 
jatkumoa.8

Kurssilla opimme, että kirja-arvio on oma 
kiehtova tieteellisen kirjoittamisen tyylilajinsa. 
Kirja-arvioita laatimalla ja muiden työn tuloksia 
arvioimalla on mahdollista oppia paljon myös 
itsestään ja kehittää omaa tutkijuuttaan. Saa-
mamme palautteen perusteella vaikuttaa siltä, 

8.  Matti Roitto & Petteri Impola, Arvokkaat arviot. J@rgonia, 16 (2008). http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201812185173 
(23.8.2020).

että kirja-arvioiden, tieteellisen kirjoittamisen ja 
tutkijaihanteiden yhteyttä korostamalla onnis-
tuimme osumaan jonkinlaiseen hyvään her-
mopisteeseen. Selkeänä onnistumisena pidäm-
mekin osallistujien keskuudessa virinnyttä 
keskustelua tutkijanidentiteetistä ja sen löytä-
misestä. Väitöstutkijoiden mukaan kurssi valoi 
uskoa omaan tekemiseen, antoi eväitä punta-
roida tietoa ja sen rakentumisen prosesseja, tuki 
omien vahvuuksien löytämisessä ja antoi keinoja 
kohdata luettavaa tekstiä analyyttisesti, mutta 
samalla arvioitavan tekstin omilla ehdoilla.

Kirja-arvion kirjoittaminen osana jatko-opin-
toja ja väitöskirjaprojektia näyttäytyi konkreetti-
sena, hallittavana kokonaisuutena ja välitti uskoa 
siihen, että laajempikin kokonaisuus on mah-
dollista saada valmiiksi tavoiteajassa. Monen-
laisia artikkeli- ja väitöskirjapajoja järjestetään 
yhä enemmän, mutta tämä kompakti ja käytän-
nönläheinen kurssi osoittautui varsin käteväksi 
tavaksi saada tuntumaa helpommin hallittavasta 
kokonaisuudesta. Palautteen saaminen omasta 
tekstistä kannustavassa ja ongelmanratkaisuun 
rohkaisevassa ilmapiirissä ja vertaisten kanssa 
työskennellen vaikutti monille hyvin tärkeältä.

Yliopistoissa puhutaan paljon tutkimuksen 
arvioinnista ja laatutyöstä. Oli oivaltavaa huo-
mata, että juuri kirja-arvioiden opettamisen 
kautta pääsimme hyvin luontevasti etenemään 
myös laajempiin keskusteluihin siitä, miten tutki-
musta ja tieteellistä kirjoittamista tulisi arvioida ja 
mitä laadukas tutkimus ylipäätään on. Kirja-arvio 
on syytä nähdä äärimmäisen tärkeänä ruohon-
juuritason dialogisena käytäntönä, joka ei aino-
astaan esittele uusia kirjoja ja tutkimuksia vaan 
viime kädessä toimii niiden tieteellisen laadun 
takeena.

FT Matti Roitto, tutkijatohtori
Jyväskylän yliopisto

 
FT Tuomas Laine-Frigren, tutkijatohtori

Jyväskylän yliopisto
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Syvemmälle sokkeloon
Historianopetus, historiallinen ajattelu ja tieteentutkimus 

L innake, leijonapatsaita, taistelevia sotilaita 
musketteineen, asiakirjoja, hevosvau-
nuja, Martti Luther sekä kättelevät Elvis ja 

Richard Nixon. Näinkö historiaa opitaan? -teok-
sen kannessa on kokoelma tutun oloista, mennei-
syyteen ja historiaan helposti yhdistyvää symbo-
lista ainesta.1 Kannen hahmot ovat kietoutuneet 
pyöreän labyrintin ympärille. Elvis ja Nixon jopa 
seisovat labyrintin sisällä. Aivan kuin tämä joukko 
asuttaisi labyrinttimaista planeettaa. En tiedä, 
onko Jussi Jääskeläisen tekemä kansi suunniteltu 
itsenäisesti vai tiiviissä yhteistyössä kirjoittajien 
kanssa, mutta se saa huomioni. Onko labyrintti 
yksi historiallista menneisyyttä edustava esine 
muiden joukossa vai jotain keskeisempää? Jos 
kirjankansissa ”[h]istoria takertuu pintaan”, kuten 
tietokirjailija Ville Hännisen asian ilmaisee,2 mitä 
labyrintti voisi kertoa historiasta – ja sen oppimi-
sesta?

Vaikka työryhmä ei labyrinttia kirjan sisällössä 
käsittelekään, arvioin ajatuksen innoittamana 
joitain Näinkö historiaa opitaan? -teoksen tee-
moja, piirteitä ja väitteitä. Kohti kirjoitukseni 
loppupuolta irrottaudun kuitenkin itse teoksesta 
tarkastelemaan hieman laajemmin kirjan pääkä-
sitettä, historiallista ajattelua, ja joitain sen sisäl-
tämiä oletuksia.

Ariadnen lanka

Yksi tunnetuimmista labyrinteista lienee se myyt-
tinen kreetalainen, jossa Minotaurosta pidettiin 
vankeudessa. Lopulta Theseus surmasi Minotau-
roksen ja selvisi ulos labyrintista niin sanotun Ari-
adnen langan avulla. Onko historian oppiminen 
labyrintissa seikkailua, jonka tarkoituksena on 
löytää reitti ulos: onko historian oppija Ariadnen 
lankaa seuraava Theseus?

Näinkö historiaa opitaan? -teos pyrkii ”mur-
tamaan perinteen voiman”. Työryhmä puhuttelee 
historianopetuksen suunnittelun ja toteutuksen 
parissa toimivia – etenkin historianopettajia ja 

sellaiseksi aikovia. Kirjoittajien haasteena on his-
torianopetus, jossa ”[o]pettajat kertovat historian 
tapahtumista ja ilmiöistä, ohjaavat oppikirjojen ja 
tehtäväkirjojen käyttöön”, ja jossa ”[o]ppilaat eivät 
juurikaan tulkitse lähteitä tai käy keskusteluja his-
torian tulkinnoista”.3 Perinteen murtaminen on 
kirjan normatiivinen tavoite. Se sisältää väitteitä 
sekä siitä, miten asioiden tulisi olla historianope-
tuksessa, että siitä, miten tämä asiantila voidaan 
saavuttaa.

Normatiivisen tavoitteen lisäksi kirjalla on 
myös merkittävä deskriptiivinen tavoite: tekijät 
kuvailevat (etelä)suomalaisten koulujen histori-
anopetusta ja oppimista. Molemmat pyrkimykset 
esiintyvät vuoroin pitkin kirjaa ja tukevat toisiaan. 
Etenkin ensimmäisessä, historialliseen ajatteluun 
paneutuvassa ja kuudennessa, perinteen voiman 
murtamista käsittelevässä kappaleessa sekä teh-
täväesimerkeissä painottuu teoksen normatiivi-
nen kärki.

Toisessa, historiantunteja käsittelevässä kap-
paleessa taas painottuu selvimmin teoksen kuvai-
leva pyrkimys. Siinä keskitytään kuvailemaan ala-
koulun ja lukion historian oppitunteja. Aineisto 
perustuu havainnointiin, jonka Amna Khawaja ja 
Mikko Puustinen ovat toteuttaneet yli 100 oppi-
tunnin aikana useassa alakoulussa ja lukiossa. 
Kirja ei kuitenkaan ole pääasiallisesti raportti 
tästä empiirisestä tutkimuksesta. Löydöksiä kyllä 
eritellään, mutta mitään varsinaista analyysime-
netelmää kirjassa ei kuvata. Aineistoon syvenny-
tään kuvaillen oppituntien kulkuja, oppimisen 
tiloja ja välineitä, opetusmenetelmiä sekä oppi-
laiden toimintaa. Tärkeimmät havainnot tiivis-
tyvät napakasti toisen kappaleen väliotsikoihin: 
”Oppikirjat hallitsevat alakoulun historiantun-
teja” ja ”Lukiossa luotetaan luennointiin”. Näistä 
ensimmäiseen liittyen kirjoittajat nostavat haus-
kasti esiin, kuinka jotkut opettajat ”puristi[vat] 
opettajanopasta tiukasti käsissään tunnin alusta 
loppuun asti” (s. 39). Havaintoja purkaessaan 

1.  Jukka Rantala, Mikko Puustinen, Amna Khawaja, Marko van den Berg & Najat Ouakrim-Soivio, Näinkö historiaa opitaan? 
Gaudeamus 2020.

2.  Ville Hänninen, Kirjan kasvot. Sata vuotta suomalaisia kirjankansia. SKS 2017, 10.
3.  Rantala et al. 2020, 169–170.
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4.  Beverley Southgate, In search of Ariadne’s thread. Teoksessa Alun Munslow (toim.) Authoring the past. Writing and rethin-
king history. Routledge 2013, 163.

5.  Amy Cox Hall, Archival labyrinth. Words, things and bodies in epistemic formation. Tapuya. Latin American Science, 
Technology and Society 1:1 (2018), 172, 176.

6.  Mika Kajava, Fyysiset, materiaaliset ja taloudelliset edellytykset. Teoksessa Mika Kajava et al. (toim.) Kulttuuri antiikin 
maailmassa. Teos 2009, 49–50.

7.  Marc Bloch, Historian puolustus. Artemisia 2003. 77–78.
8.  Van Troi Tran & Patrick-Michel Noël, For an anthropology of historians. Ethnologies 40:1 (2018), 52–57.
9.  Historianopetusta käsittelevässä debatissa on pyöritelty vastaavia ideoita jo yli vuosisadan verran. Ks. James Fitzgerald, 

History in the curriculum. Debate on aims and values. History and Theory 22:4 (1983), 83–93; Avishag Reisman, Reading 
like a historian. A document-based history curriculum intervention in urban high schools. Cognition and Instruction 30:1 
(2012), 86; Tyson Retz, At the interface. Academic history, school history and the philosophy of history. Journal of Curricu-
lum Studies 48:4 (2016), 505, 508–512.

kirjoittajat kritisoivat oppitunneilla ilmenneiden 
menetelmien, välineiden ja tekstityyppien sup-
peaa kirjoa. Toisaalta kirjoittajilta löytyy myös 
paljon ymmärrystä opettajien tilanteille, valin-
noille ja niiden ehdoille, sillä ne eivät ole yksin 
opettajien hallinnassa. Tässä ilmeneekin piirre, 
joka on yksi teoksen vahvuuksista: tarkastelun 
tasoja on monta. Kirjoittajat löytävät haasteita 
opetuskäytäntöjen lisäksi niin eri tasojen opetus-
suunnitelmista, niissä ilmaistuista tavoitteista, 
oppikirjoista kuin ylioppilaskokeistakin.

Työryhmälle historianopetuksen perinne on 
kuin Ariadnen lanka. Siinä historian oppiminen 
on jonkin tietyn valmiina odottavan kertomuk-
sen seuraamista pitkin ennalta määrättyä reittiä 
kohti jotain yksittäistä päämäärää. Tämän sitkeän 
perinteen olemassaolon he havaitsevat aineis-
toissaan ja haluavat haastaa sen.

Myös aatehistorioitsija Beverley Southgate 
on reflektoinut historiakäsityksensä kehitystä 
labyrintin kautta, päätyen myös hylkäämään Ari-
adnen langan metaforan, koska “ei tietenkään 
koskaan voi olla mitään yhtä menneisyytemme 
kompleksisuuden läpi vievää tietä, joka johdat-
taisi meidät tyydyttävästi, siististi, turvallisesti ja 
lopullisesti takaisin nykyisyyteemme”.4 Lankoja 
lieneekin useampi. Näin ajattelee antropologi 
Amy Cox Hall kuvatessaan tutkimuksen arkisto-
työhön kiinnittyvää vaihetta labyrinttimaiseksi, 
jolloin ”tutkija ei koskaan näe kokonaisuutta, 
vaan pelkästään mahdollisuuksien lankoja. 
Valittu polku muodostaa aikanaan kuvion, ja jos 
olet onnekas, argumentin, jota vertaisarvioitsijat 
pitävät arvokkaana. Asiaan kuuluu järjestelyä, 
selailua, rakentelua, purkamista, aktiivista dialo-
gia, jatkuvaa keskustelua, johonkin suuntaamista 
ja ei-mihinkään menemistä.” Hall lisää vielä: 
”Lopulta emme niinkään löydä tietämme ulos, 
vaan asutamme labyrintin.”5

Taitava käsityöläinen

Myytissä Minotauroksen vankilaksi tarkoitetun 
labyrintin suunnitteli ja rakensi Kreetan kunin-
kaallisten tilaustöiden tekijä Daidalos, jonka 
nimi merkitsee taitavaa käsityöläistä.6 Voisiko 
historian oppiminen olla käsityöläisen hommaa? 
Esimerkiksi Marc Bloch on tunnetusti verrannut 
historioitsijaa luutunrakentajaan.7 Historian-
tutkimuksen suhdetta käsityöläisyyden meta-
foraan ovat tarkastelleet myös antropologi Van 
Troi Tran ja historioitsija Patrick-Michel Noël. 
Heidän tulkitsemanaan käsityöläisen hahmo on 
kiinnostavasti mobilisoitu melkeinpä vastakkais-
ten positioiden toimesta: yhtäältä sen avulla on 
irtisanouduttu tietoteoreettisesta naiiviudesta, 
toisaalta sillä on edistetty kuvaa historioitsijoi-
den taidon käytännönläheisyydestä.8 Näin siis 
historioitsijoista, mutta entäpä oppilaat, opiske-
lijat ja muut, jotka pyrkivät kyllä ymmärtämään 
historiaa, mutteivat tekemään siitä ammattia tai 
edes harrastusta? Onko heidänkin tekemisensä 
käsityöläisyyttä muistuttavaa?

Jos teoksen työryhmältä kysytään, vastaus lie-
nee myöntävä. Kirja argumentoi, että historia on 
taitoa vaativaa tekemistä – ei siis vain sisältöä, ja 
tähän taitoon harjaantuminen tulisi olla keskei-
semmässä roolissa koulujen historianopetuk-
sessa. Työryhmän premissinä on, että historian-
opetuksen täytyy vaalia ja edistää ”historiallista 
ajattelua”, ja että tämä pyrkimys onkin jo eräässä 
muodossa nostettu virallisella tasolla opetuksen 
keskeiseksi tavoitteeksi. Tässä ei siis vielä juu-
rikaan uutta.9 Kirjan pääasiallisena tutkimus- 
ongelmana onkin, että käytännössä historialli- 
sen ajattelun tavoite ei toteudu. Tähän kirjoitta-
jat erittelevät syitä opetuksen järjestämisen eri 
tasoilla ja tekevät ehdotuksia ongelman ratkaise-
miseksi. Tämä ongelma vaikuttaa sinänsä hyvin 
diagnosoidulta, sen syyt monipuolisesti analy-
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soidulta ja ehdotetut ratkaisut toteuttamiskel-
poisilta.

Mutta mitä on ”historiallinen ajattelu”? Koska 
työryhmän mielestä opetussuunnitelmien mää-
rittely kaipaa selvennystä, keskityn heidän edis-
tämäänsä näkemykseen. Työryhmä lainaa histo-
riandidaktikko Ruth Sandwellia: ”historiallisessa 
ajattelussa on kyse historioitsijoiden tavasta tul-
kita historiallista todistusaineistoa ja luoda mie-
lekkäitä kertomuksia menneisyydestä.” Työryhmä 
painottaa, että ”[j]okaisesta oppilaasta ei ole tar-
koitusta tehdä historiantutkijaa”, mutta oppilaita 
tulisi kuitenkin ”kannustaa lukemaan, kirjoitta-
maan ja ajattelemaan historioitsijoiden tapaan”.10 
Kyseessä on kokonaistaito, jonka ytimessä ovat 
historian tekstitaidot.11 Tässä yhteydessä histo-
rian tekstitaidot mielletään nimenomaan läh-
detyöskentelyksi, kyvyksi tulkita menneisyyden 
lähteitä.12

Tämän lähestymistavan voidaankin katsoa 
edustavan tutkivaa oppimista, vaikka työryhmä 
ei termiä käytäkään.13 Tutkivassa oppimisessa 
oppilaat tai opiskelijat eivät vain opiskele jotain 
väitetietoa ja muuta jo-artikuloitua sisältöä, vaan 
toimivat ohjatusti itse tutkijan ominaisuudessa 
tiedon tuottajina erilaisten menetelmien ja väli-
neiden avulla. Kyse ei ole vain kasvatustieteelli-
sestä konstruktivismista, jossa oppija mielletään 
aktiivisena tiedonmuodostajana, vaan tarkoituk-
sena on usein myös muodostaa sekä sisältötietoa 
että käytäntöihin kiinnittynyttä ymmärrystä ala-
kohtaisista tiedonmuodostuksen prosesseista. 

Erilaisten sovellutusten välillä tavoitteiden ja 
menetelmien painotukset saattavat elää huomat-
tavastikin.

Kirjan työryhmä – kuten myös monet muut 
historian oppimisen tutkijat – esittävät, että his-
torianopetuksen tulee edistää oppilaiden kykyä 
ymmärtää, tulkita ja tuottaa historiaa jokseenkin 
samalla tavalla14 kuin historioitsijat. Tämä tavoite 
taas saavutetaan kääntymällä historioitsijoita 
koskevaan tutkimukseen ja tulkitsemalla sieltä 
esiin se ”historioitsija”, jota opetuksen ja oppimi-
sen suunnittelussa sitten mallinnetaan. Työryh-
män ajattelussa tämä pyrkimys yhdistyy erilaisten 
sisältöjen oppimiseen.15

Kolmannessa ja neljännessä kappaleessa käsi-
tellään peruskoulun ja lukion historianopetuksen 
piirteitä. Viides kappale on arvokas kontribuutio 
kielen ja identiteetin kysymyksiin historianope-
tuksessa. Kappaleessa tehdään myös onnistunut 
avaus genreihin. Kielitieteilijä Caroline Coffinin 
työn pohjalta työryhmä erittelee muutamia histo-
riankirjoituksen tekstityyppejä (kuvaus, selostus, 
analyysi ja argumentaatio), ja havainnollistavat 
niitä oppikirjoista ja muusta historiankirjoituk-
sesta valikoiduilla näytteillä.

Kuudennessa kappaleessa kirjoittajat tiivistä-
vät ehdotuksensa, millaisin askelin historiallisen 
ajattelun opetusta tulisi edesauttaa. Ehdotukset 
suuntaavat useaan kohteeseen: muutoksen edis-
tämiseksi tarvitaan opettajien ja heidän yhtei-
sönsä tahtoa, pedagogista keskustelukulttuuria, 
moniperspektiivisempiä ja vähemmän sisältö- 

10.  Rantala et al. 2020, 15, 22 (kursiivit lisätty).
11.  Mukaillen historiandidaktikkojen Jannet van Drien ja Carla van Boxtelin kehittämää historiallisen päättelyn mallia, 

Rantala ja kumppanit määrittelevät kirjan päättävässä liitteessä historiallisen ajattelun taidoksi, jonka tarkasta sisällöstä 
ei ole yksimielisyyttä, mutta johon lähdetyöskentelyn lisäksi liitetään yleensä kysymysten esittäminen, argumentointi 
sekä sisällöllisten käsitteiden ja metakäsitteiden käyttö (s. 196).

12.  Kirjassa käsitellään myös historiankirjoituksessa esiintyvien genrejen tunnistamista (s. 146–151), mutta esimerkiksi his-
toriateorian piirissä keskeinen kertomuksellisuuden käsite ei esiinny osana historian tekstitaitoja.

13.  Oppimistutkimuksen saralla päällekkäisistä ajatuksista on puhuttu mm. ”tutkivana oppimisena” ja ”historiallisena 
ajatteluna”. Ks. Michiel Voet & Bram De Wever, History teachers’ knowledge of inquiry methods. An analysis of cogni-
tive processes used during a historical inquiry. Journal of Teacher Education 68:3 (2017), 312–329. Historianopetukseen 
liittyvästä tutkivasta oppimisesta, ks. Jan Löfström & Matti Rautiainen (toim.) Kohti tutkivampaa historian opiskelua. 
Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus 2013. Tutkivasta oppimisesta laajempana 
kasvatustieteellisenä viitekehyksenä, ks. Kai Hakkarainen, Kirsti Lonka & Lasse Lipponen, Tutkiva oppiminen. Älykkään 
toiminnan rajat ja niiden ylittäminen. WSOY 1999. Tutkivan oppimisen voi nähdä kytkeytyvän myös ”tutkimukselli-
suutta” painottavaan muutokseen opettajankoulutuksessa. Johanna Sitomaniemi-San, Fabricating the teacher as rese-
archer. A genealogy of academic teacher education in Finland. Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 
157. Oulun yliopisto 2015; Matti Rautiainen, Minne menet historian opettajankoulutus? Historiallinen Aikakauskirja 
114:3 (2016), 316–318.

14.  Samankaltaisella tavalla, mutta ei samassa laajuudessa tai syvyydessä.
15.  Rantala et al. 2020, 17.
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painotteisia oppikirjoja, selkeämpiä opetussuun-
nitelmia sekä historiallisen ajattelun piirteisiin 
kohdistettua arviointia.16

Historiallinen ajattelu näyttäytyy työryhmälle 
arvokkaana niin itsessään kuin välineellisesti. Sen 
välineellinen arvo ilmenee esimerkiksi identitee-
tin muodostukselle ja onnistunut historianopetus 
nähdään ”parhaana lääkkeenä” ”mustavalkoisia 
väitteitä, vaihtoehtoisia faktoja ja sumeilema-
tonta informaatiosotaa vastaan”.17 Väite olettaa 
huomattavan siirtovaikutuksen historiallisesta 
ajattelusta muuhun toimintaan, ja tässä mie-
lessä sitä voisi tarkastella myös erään tuoreen 
tutkimuksen valossa. Historian oppimistutki-
jat Sam Wineburg ja Sarah McGrew vertailivat 
yhdysvaltalaisia historioitsijoita, faktantarkistajia 
ja kanditason yliopisto-opiskelijoita heidän etsi-
essään tietoa lähteiksi valituilta verkkosivuilta 
ja arvioidessaan sivujen luotettavuutta. Heidän 
tuloksensa osoittivat, että – toimiessaan erikois-
tumisensa ulkopuolella – tutkimukseen osallis-
tuneet historioitsijat eivät onnistuneet erityisen 
hyvin tunnistamaan luotettavia verkkosivuja. Ja 
he olivat käyneet läpi tohtoritason historianope-
tuksen.18 Uusien medioiden parissa toteutettavan 
tiedonmuodostuksen turvaamiseksi tarvittaneen 
siis muitakin ”lääkkeitä”.

Merkittävä osa teosta ovat myös tehtäväesimer-
kit, joilla tekijät sekä havainnollistavat historialli-
seen ajatteluun kannustavaa tehtäväsuunnittelua 
että tarjoavat valmiita malleja sovellettavaksi. Osa 
niistä on kirjoittajien omaa ja osa muiden histo-
riandidaktikkojen käsialaa. Tehtäväesimerkkien 
teemat liikkuvat neuvostoliittolaisessa propagan-
dassa, Yhdysvaltain harjoittamassa orjuudessa, 
Nixonin ja Elviksen tapaamisessa, Pohjois-Ame-
rikan siirtokuntalaisten ja Britannian sotilaiden 
väkivaltaisessa yhteenotossa sekä kylmän sodan 
alkumetreillä.

Vaikka Näinkö historiaa opitaan? -teoksen 
kuvailevan tavoitteen päällimmäisenä antina 

ovat kriittiset huomiot siitä, kuinka historiallisen 
ajattelun pedagogiset tavoitteet eivät toteudu,19 
teos ei tyydy kuvailevassa puolessaankaan vain 
huomioimaan ”perinteisiä käytäntöjä”, umpikujia 
ja vaikeuksia. Näiden tunnistamisen ja erittelyn 
rinnalla kirjoittajat myös yllättyvät ja innostuvat 
joidenkin opettajien käytännöistä tai oppilaiden 
yhteiskunnallisen tiedon korkeasta tasosta. Tämä 
kirjoitusvalinta on onnistunut. Se välttää yksin-
kertaistamasta aihetta liikaa. Khawaja ja Puus-
tinen huomauttavat, että oikeastaan ”[j]okaisen 
opettajan työtavoista ja ajattelusta piirtyi monita-
hoinen ja joskus sisäisesti ristiriitainenkin kuva”.20 
Samalla tämä kirjoitusvalinta tuo esille, kuinka 
monet toisintekemisen mahdollisuudet ovat jo 
täällä. Kirjassa esimerkkejä ovat muun muassa 
ajankohtaisen uutisaineiston yhdistäminen his-
toriallisten kysymysten selvittämiseen sekä poik-
kitieteellinen useiden rinnakkaisten (esimerkiksi 
sosiaalipsykologian ja historiantutkimuksen) 
selitysmallien vertailu osana historialliseen kysy-
mykseen vastaamista.21

Historiatietoisuus ja historiallinen ajattelu

Jos labyrintistä ei pääse pois lankaa seuraamalla, 
onko historian oppiminen sittenkin ikuista vael-
lusta vankilamaisessa sokkelossa, jossa joskus 
löydämme itsemme Elviksen saappaankärjeltä, 
toisinaan taas kantapään puolelta? Onko histo-
rian oppija kenties Minotauros tai Ikaros, joille 
labyrintistä pääseminen merkitsi loppua?

Historia ymmärretään usein jonain aina 
uusien nykyisyyksien tulkitsemana ja uusia tule-
vaisuuksia luotaavana. Tällaiseen ajatukseen on 
viitattu historiatietoisuuden käsitteellä. Vuonna 
2015 julkaistussa Ajan merkit -teoksessaan Jukka 
Rantala ja Sirkka Ahonen selvittivät, ”mitä histo-
riatietoisuus 2000-luvun yhteiskunnassa edellyt-
tää ja millä eri tavoin uuden digitaalisen aikakau-
den nuoria opetetaan”. Yksi teoksen kappaleista 

16.  Arvionnin kehittämisen suuntaa on tässäkin lehdessä yksityiskohtaisemmin tarkastellut yksi työryhmän jäsenistä, Najat 
Ouakrsim-Soivio, Historian opetuksen tavoitteet ja sisällöt muuttuvat. Entä niiden arviointi? Historiallinen Aikakaus-
kirja 114:3 (2016), 293–305.

17.  Rantala et al. 2020, 185.
18.  Sam Wineburg, Sarah McGrew, Lateral reading and the nature of expertise. Reading less and learning more when eva-

luating digital information. Teachers College Record 121:11 (2019), 1–40.
19.  Tässä teos jatkaa jokseenkin samoilla linjoilla kuin Rantala ja Anna Veijola aiemmin. Jukka Rantala & Anna Veijola, His-

toriallisen tiedonmuodostuksen periaatteet hukassa. Tapaustutkimus nuorten historian tekstitaidoista. Historiallinen 
Aikakauskirja 114:3 (2016), 267–277.

20. Rantala et al. 2020, 37.
21.  Rantala et al. 2020, 42–43, 186–188.
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käsittelee sitä, ”[m]iten historiaa opetetaan ja 
opitaan”, painottaen erityisesti ”historiallista 
ajattelua”.22 Kyseisen kappaleen ja uudemman 
työryhmän teoksen välillä voikin nähdä selkeän 
jatkumon.

Toinen huomionarvoinen seikka näiden kah-
den Rantalan ja kollegoiden teosten välillä liittyy 
historiatietoisuuteen. Vuoden 2015 teoksen kan-
tavana teoreettisena käsitteenä esiintynyt histo-
riatietoisuus mainitaan uudessa teoksessa vain 
kahdesti ja silloinkin ohimennen. Ensimmäisessä 
kappaleessa tekijät tunnistavat historiatietoisuu-
den käsitteen osana ongelmaa: ”Opetussuun-
nitelmissa on historiallisen ajattelun, historian 
tekstitaitojen ja historiatietoisuuden kaltaisia 
käsitteitä. Käsitteitä ei kuitenkaan määritellä, 
eikä niiden keskinäisiä suhteita avata.”23Aivan 
kirjan lopussa historiatietoisuus mainitaan seu-
raavan kerran, jolloin se huomioidaan saksalais-
ten historiandidaktikkojen panoksena historialli-
sen ajattelun määrittelylle. Tätä kontribuutiota ei 
kuitenkaan käsitellä24 vaan tyydytään toteamaan, 
että erilaisten teoreettisten perinteiden ”kirjavista 
määrittelyistä huolimatta itse asia [historiallinen 
ajattelu] on suurelta osin sama.”25

Kuinka samanlaisia nämä eri mallit oikeastaan 
ovat? Työryhmä näkee ”historiallisen ajattelun” 
perustan historioitsijoiden käytännöissä, joita 
opetuksessa pyritään ymmärtämään ja jossain 
määrin omaksumaan mallintamalla niitä. He 
näkevät historiallisen ajattelun perustavanlaa-
tuisen arvokkaana, mutta ”epäluonnollisena” ja 
”intuitionvastaisena” toimintana.26 Historia-
tietoisuus taas tarkoittaa esimerkiksi Ahoselle 

”ihmiselle ominaista kykyä suhteuttaa itsensä 
samanaikaisesti menneisyyteen ja tulevaisuuteen 
katsomalla menneisyyteen tulevaisuudenodotus-
ten ja tulevaisuuteen menneisyyden selitysten 
näkökulmasta.” 27 Tässä kirjoittajat jättävätkin rat-
kaisematta osan kirjan alussa esille nostamastaan 
käsitteiden sekaannuksen ongelmasta. Avoimeksi 
kysymykseksi jää, kuinka historiatietoisuuteen ja 
tutkivaan oppimiseen perustuva lähestymistapa 
käytännössä sovitetaan yhteen.28

Historiallisen ajattelun empiirinen perusta

Historiallisen ajattelun malleja kohtaan on myös 
esitetty kritiikkiä. Eräs huoli liittyy faktoihin ja 
kronologioihin painottuvan historiallisen tiedon 
vähäisyyteen opetuksessa.29 Tämän työryhmä 
ottaakin huomioon teoksessaan: vaikka histori-
allinen ajattelu ei heille missään nimessä tarkoita 
tällaisen ”sisällön” katoamista, ovat he kuitenkin 
jossain määrin valmiita tinkimään sen laajuudes-
ta.30 Toinen haaste liittyy siihen, että historiallisen 
ajattelun mallit voivat ohjata historianopetusta 
staattisen taitoryppään opetteluun, jonka katso-
taan edustavan historiantutkijoiden kognitiivista 
toimintaa, mutta joka ei oikeastaan tavoita peda-
gogisen toiminnan ulkopuolista historiallista 
ajattelua sen laajuudessaan, monipuolisuudes-
saan ja dynaamisessa luonteessaan.31 Tähän liit-
tyy myös kolmas haaste. Kuten mainittu, tutkiva 
oppiminen nojaa yleensä ajatukseen siitä, että 
siinä esiintyvät piirteet edustavat jollain tapaa tut-
kimustoiminnan keskeisiä piirteitä. Mutta onko 
olemassa jokin yhtenäinen historiallinen tapa 

22.  Jukka Rantala & Sirkka Ahonen, Ajan merkit. Gaudeamus 2015, 10, 140–192.
23.  Rantala et al. 2020, 26.
24.  Tästä ks. esim. Sebastian Bracke et al. German research on history education. Empirical attempts at mapping historical 

thinking and learning. Teoksessa Manuel Köster, Holger Thünemann & Meik Zülsdorf-Kersting (toim.) Researching 
history education. International perspectives and disciplinary traditions. Wochenschau 2019, 17–70.

25.  Rantala et al. 2020, 196. 
26.  Rantala et al. 2020, 81–82. Kirjoittajat viittaavat historian oppimistutkijoihin Sam Wineburgiin ja Peter Leehen. ”Epä-

luonnollisuuden” argumenttia on hiljattain kriittisesti tarkastellut Jon A. Levisohn, Historical thinking. And its alleged 
unnaturalness. Educational Philosophy and Theory 49:6 (2017), 618–630.

27.  Sirkka Ahonen, Metodologinen nationalismi historiatietoisuuden näkökulmasta tarkasteltuna. Historiallinen Aikakaus-
kirja 118:1 (2020), 76 (kursiivi lisätty).

28.  Tätä kysymystä ja sen vastausta ovat alustavasti hahmotelleet ainakin Christian Mathis & Robert Parkes, Historical 
thinking, epistemic cognition, and history teacher education. Teoksessa Christopher W. Berg & Theodore M. Christou 
(toim.) The Palgrave handbook of history and social studies education. Palgrave Macmillan 2020, 189–212.

29.  Esim. Veli-Matti Rautio, Lukion historianopetus. Keskustelupuheenvuoro. Historiallinen Aikakauskirja 117:3 (2019), 
233–234.

30.  Rantala et al. 2020, 17.
31.  Robert Thorp, Anders Persson, On historical thinking and the history educational challenge. Educational Philosophy 

and Theory 52:8 (2020), 891–901.
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ajatella tai tutkia?32 Jos ei, niin keiden historioit-
sijoiden toimintaa oikeastaan mallinnetaan:33 
empiristien, teoreettisesti orientoituneiden 
historioitsijoiden, (re-/de-)konstruktionistien, 
kulttuurihistorioitsijoiden, aatehistorioitsijoi-
den, tieteenhistorioitsijoiden, posthumanistien, 
uusmaterialistien, digitaalisten humanistien, 
eurooppalaisten, metodologisten nationalistien/
globalistien? Tätä listaa voisi jatkaa, ja tulevaisuus 
tuonee siihen lukuisia uusia vaihtoehtoja.

Nämä kritiikit huomioiden uskon kuitenkin 
kirjan työryhmän tavoin, että erilaiset tutkivan 
oppimisen lähestymistavat ovat merkittävä ja 
kehittämisen arvoinen resurssi historianope-
tukselle. Ja juuri siitä syystä näen, että niiden 
perusteissa piilee vielä yksi heikko kohta, johon 
pureutuminen olisi tärkeää historianopetuksen 
lisäksi myös laajemmalle ymmärryksellemme 
historiantutkimuksesta. Tämän havaitsemiseksi 
tulee esittää kysymys: miten tiedämme, miten 
historioitsijat tuottavat historiaa?

Tässä suhteessa työryhmän olennaisin refe-
renssi historialliselle ajattelulle ja lähdetyöskente-
lylle on Wineburg34 ja etenkin hänen esittämänsä 
malli lähdetyöskentelystä. Wineburgin mukaan 
historioitsijan tekstitaidot jakautuvat kolmeen 
osa-alueeseen, joita hän kutsuu heuristiikoiksi: 
1) taustoittamiseen eli lähteiden luonteen ja tar-
koituksen selvittämiseen, 2) kontekstualisoimi-
seen eli lähteiden sijoittamiseen historialliseen 
kontekstiinsa ja 3) vertailuun, eli lähteitä keske-
nään vertailemalla tapahtuvaan oman tulkinnan 
vahvistamiseen.35

Historian oppimisen tutkimuksen parissa 
Wineburgin päätelmillä on ollut suuri vaikutus, 
ja niihin pohjautuen on hahmoteltu niin histori-

anopetuksen uusia menetelmiä36 kuin historian- 
filosofisia tutkimuksiakin.37 Näihin heuristiik-
koihin Wineburg päätyi tutkimalla vuonna 1991 
julkaistussa artikkelissaan akateemisia histori-
oitsijoita ja toisen asteen opiskelijoita San Fran-
siscon alueella. Tutkimuksen osallistujat saivat 
eteensä joukon valikoituja tekstinpätkiä ja kuvia, 
jotka liittyivät Yhdysvaltain vapaussodan Lexing-
tonin taisteluun. Ennen varsinaista koetilaisuutta 
osallistujat koulutettiin toimimaan Wineburgin 
soveltaman menetelmän mukaisesti, jossa tar-
koituksena on sanoittaa päättelyä ”ajattelemalla 
ääneen”. Koetilanteessa osallistujat lukivat teks-
tejä ääneen ja sitten ne esitettiin heille uudelleen 
lyhyemmissä pätkissä. Tarkkaa kysymyksenaset-
telua tai päättelyä suuntaavaa ohjetta osallistujille 
ei esitetty, mutta mikäli he olivat hiljaa, heidän 
ajatusliikkeistään tiedusteltiin ääneen.

Kuten kuvauksesta selviää, Wineburgin tut-
kimuksessa oli kyse kognitiivisen psykologian 
saralla yleisestä kliinisestä tutkimusasetelmasta, 
jossa tutkija pyrkii pitämään tehtävän, materiaa-
lin, tilan ja kontekstin hallinnassaan. Sellaisena 
kyseessä onkin varsin mallikelpoinen tutkimuk-
sellinen taidonnäyte. Myöhemmin Wineburgin 
päätelmät ovat saaneet myös tukea useista muis- 
ta – enemmän tai vähemmän vastaavilla menetel- 
millä toteutetuista – tutkimuksista.38 Vaikka läh- 
detyöskentelyn tai lähdekritiikin käsitettä ei 
aina eriteltäisikään tarkemmin, useimmille his-
torioitsijoille lähteiden taustoittaminen, kon-
tekstualisoiminen ja keskinäinen vertailu lie-
nevät itsestäänselvyyksiä. Mutta kuinka hyvin 
historiantutkimusta voi ymmärtää kliinisen 
tutkimuksen kautta, jossa konteksti ja toiminta 
ovat ulkopuolisen tutkijan sanelemaa?39 Vaikka 

32.  Retz 2016, 509. Ks. myös Sarah Maza, Thinking about history. The University of Chicago Press 2017, 1–4.
33.  Ks. esim. Mark Donnelly & Claire Norton, In the service of technocratic managerialism? History in the UK universities. 

Educational Philosophy and Theory 49:6 (2015), 643–655; Thorp & Persson 2020.
34.  Wineburgiin viitataan myös henkilöhakemiston mukaan eniten koko kirjassa.
35.  s. 22–23; Alkuperäisessä analyysissään Wineburg tunnisti myös neljännen historioitsijoiden käyttämän heuristiikan: 

puuttuvan todisteaineiston huomioimisen. Tämän hän mainitsee kuitenkin vain ohimennen alaviitteessä, eikä se ole 
saanut juurikaan huomiota myöhemmässä kirjallisuudessa. Samuel S. Wineburg, Historical problem solving. A study of 
the cognitive processes used in the evaluation of documentary and pictorial evidence. Journal of Educational Psychology 
83:1 (1991), 73–87.

36.  Reisman 2012.
37.  Jong-pil Yoon, Was Emily Brown American empress in Korea? The limits and meaning of historical inquiry as seen 

through inferential contextualism. Journal of the Philosophy of History 12:1 (2018), 71–92.
38.  Gaea Leinhardt & Kathleen McCarthy Young, Two texts, three readers. Distance and expertise in reading history. Cogni-

tion and Instruction 14:4 (1996), 441–486; Cynthia Shanahan, Timothy Shanahan & Cynthia Misischia, Analysis of expert 
readers in three disciplines. History, mathematics, and chemistry. Journal of Literacy Research 43:4 (2011), 393–429.

39.  Kasvatustieteilijät Emily Fox ja Liliana Maggionin mielestä historioitsijoiden lähteistä päättelyyn kohdistuva empiirinen 
tutkimus on keskittynyt tilanteisiin, jossa historioitsijat tulkitsevat heille tilanteessa annettuja lähteitä. Foxin ja Maggio-



HISTORIALLINEN AIKAKAUSKIRJA 118:3 (2020)   367

KIRJOITTAMISEN, AJATTELUN, KERRONNAN OPPIMISTA

Wineburgin tutkimus on monella tapaa ansiokas, 
sen koeasetelma tuskin vastaa yhtäkään histori-
antutkijan arjen tilannetta. Ja mikäli vastaisikin, 
tuo tilanne tuskin kuvaisi historiantutkimuksen 
tekemistä kovin kattavasti.

Toki lisäksi saatavilla on myös muunlaista kir-
jallisuutta, kuten lukuisia historioitsijoiden eritte-
lyjä alan tutkimusmenetelmistä. Näiden teosten 
pyrkimys on kuitenkin usein normatiivinen, mikä 
rajoittaa niiden mahdollisuuksia kuvauksina tie-
teenalasta. Monesti myös tutkimusjulkaisuissa 
kerrotaan jonkin verran siitä, miten tutkimus 
on toteutettu, mutta harvoin kovin mittavasti.40 
Eri aloilla on myös omat tapansa liittyen siihen, 
mikä osa tutkimustyöstä ylipäänsä kuuluu rapor-
toinnin piiriin, joten julkaisut eivät aina kerro 
kaikkea olennaista tutkimuksen käytännön toteu-
tuksesta.41 Ovatko kaikki kortit jo katsottu vai 
voitaisiinko vielä kuvitella jotain muunkinlaista 
olennaista, kontekstit huomioivaa tietoa histori-
antutkimuksesta?

Historiantutkimuksen etnografia

Vertailukohdaksi voi ottaa luonnontieteet ja 
niihin kohdistuvan tutkimuksen, tieteentutki-
muksen. 1970- ja 1980-lukujen taitteesta lähtien 
tieteentutkijat ovat tutkineet luonnontieteitä 
havainnoiden toimintaa laboratorioissa ja muissa 

työtiloissa etnografisin menetelmin. Laborato-
rioetnografian motivaationa on päästä loppura-
porttien ja idealisoitujen julkilausumien taakse 
tarkastelemaan tieteentekemistä niin ideointi- 
kuin päätelmävaiheissa, sekä konflikteissa että 
arkisten itsestäänselvyyksien keskellä.42 Sosiologi 
John Law’n mukaan etnografia tarjoaa mahdolli-
suuden tietokäytäntöjen suhteellisen sotkuisuu-
den näkemiselle, mikä monesti piilee siistittyjen 
menetelmäkuvausten takana.43 Tieteentutkimus 
on oma mittava tutkimusalansa, jossa tehdään 
monenkirjavaa tutkimusta, ja jolla on useita omia 
menetelmällisiä ja teoreettisia viitekehyksiä, jul-
kaisuja ja instituutioita. Tieteentutkimus kattaa 
tietysti paljon muutakin kuin tieteenantropolo-
gian ja laboratorioetnografian, mutta ne muodos-
tavat tieteenfilosofian ja -historian lisäksi yhden 
sen ytimistä. Niin etnografisen tieteentutkimuk-
sen tuloksilla kuin metodologisilla käsitteellis-
tyksillä on ollut merkittävä anti sille, kuinka tie-
deopetusta toteutetaan, tutkitaan ja kehitetään.44

Jos tieteentutkimuksen piirteitä peilaa takaisin 
historian alaan, näyttäytyy kiintoisa epäsuhta: 
siinä missä historiantutkimusta käsittelevää 
historiantutkimusta ja -filosofiaa kyllä löytyy, 
historiantutkimusta käsittelevä etnografia on 
äärimmäisen harvassa.45 Tämän huomion ovat 
tehneet myös Tran ja Noël, jotka ihmettelevät 

nin katsovat että tällainen tutkimusasetelma tilanteena toistaa – tai jopa matkii – niitä aineistoperustaisten tehtävien 
tilanteita, joita esiintyy yhdysvaltalaisissa standardoiduissa kokeissa. Emily Fox & Liliana Maggioni, Multiple source use 
in history. Teoksessa Jason. L. G. Braasch, Ivar. Bråten, & Matthew T. McCrudden (toim.) Handbook of multiple source 
use. Routledge 2018, 209.

40.  Esimerkiksi Historiallisen Aikakauskirjan kirjoitusohjeistuksessa käytetyt metodit tulee kuvata lyhyesti.
41.  Lisäksi voisi mainita, että historioitsijat ovat myös huomattavan ahkeria omaelämänkertojen kirjoittajia, ja myös tämä 

aineisto on huomattavan merkittävä resurssi ymmärrykselle historioitsijoista. Esim. Jeremy D. Popkin, Historians on 
the autobiographical frontier. The American Historical Review 104:3 (1999), 730.

42.  Mika Kiikeri & Petri Ylikoski, Tiede tutkimuskohteena. Filosofinen johdatus tieteentutkimukseen. Gaudeamus 2004, 
148–161.

43.  John Law, After method. Mess in social science research. Routledge 2004, 18–19.
44.  Monipuolisen tieteentutkimuksen merkityksestä tiedeopetukselle ks. esim. Wolff-Michael Roth & Michelle K. McGinn, 

Knowing, researching, and reporting science education. Lessons from science and technology studies. Journal of Rese-
arch in Science Teaching 35:2 (1998), 213–235; Gregory J. Kelly, The social bases of disciplinary knowledge and practice 
in productive disciplinary engagement. International Journal of Educational Research 64 (2014), 211–214; Sibel Erduran 
(toim.) Focus on … scientific practices. Science Education 99:6 (2015), 1023–1054. Laboratorioetnografiasta kummunneita 
viitekehyksiä sovelletaan aktiivisesti myös tiedeoppimisen tutkimuksessa. Ks. esim. Kok-Sing Tang, Scientific practices 
as an actor-network of literacy events. Forging a convergence between disciplinary literacy and scientific practices. 
Teoksessa Vaughan Prain & Brian Hand (toim.) Theorizing the future of science education research. Springer 2019; Lotta 
Leden, Lena Hansson & Malin Ideland, The mangle of school science practice. Teachers’ negotiations of two nature of 
science activities at different levels of contextualization. Science Education104:1 (2020), 5–26.

45.  Joitain tapauksia toki löytyy, kuten esimerkiksi Smiljana Antonijevi in tutkimus digitaalisisten humanistien tutkimus-
työstä ja Michèle Lamontin tutkimus (mm. historian) professoreista rahoittajatahojen arviointiraadeissa. Amy Cox Hall 
ja Lucia Carminati ammentavat jossain määrin etnografiasta reflektoidessaan omia arkistokokemuksiaan. Myös Lud-
milla Jordanovan laajassa johdatuksessa historiantutkimuksen käytäntöön on kiinnostava antropologinen ote. Tosin 
etnografiaksi sitä ei varsinaisesti voi laskea. Jouni-Matti Kuukkanen on ohimennen leikitellyt ajatuskokeella, jossa sosio-
logi havainnoisi historioitsijan työtä. Michèle Lamont, How professors think. Inside the curious world of academic judg-
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ment. Harvard University Press 2009; Smiljana Antonijevi , Amongst digital humanists. An ethnographic study of digital 
knowledge production. Palgrave Macmillan 2015; Jouni-Matti Kuukkanen, Postnarrativist philosophy of historiography. 
Palgrave Macmillan 2015, 38; Amy Cox Hall 2018; Lucia Carminati, Dead ends in and out of the archive. An ethnography 
of D r al Wath ’iq al Qawmiyya, the Egyptian National Archive. Rethinking History 23:1 (2019), 34–51; Ludmilla Jordanova, 
History in practice. Bloomsbury Academic 2019.

46.  Näistä Tran ja Noël nostavat esille mm. vertaisarvioinnin lahjataloutena, heimomaiset ryhmittymät initiaatioriitteineen, 
pölyyn ja kulumaan liittyvän mystisyyden, kirjoittamattomat perinteet sekä alakohtaisten merkkihahmojen totemisaa-
tion. Tran & Noël 2018, 49–50; Myös Apajalahti ja Hannula viittaavat historiateoreettiseen keskusteluun historiantut-
kimuksesta erkaantuneena ”filosofisena heimoyhteisönä”. Ahto Apajalahti & Henri Hannula, Historiantutkimuksen 
tieteellisyydestä. Historiallinen Aikakauskirja 118:1 (2020), 89.

47.  Tran & Noël 2018, 51.
48.  Stephan Palmié & Charles Stewart, Introduction. For an anthropology of history. HAU. Journal of Ethnographic Theory 

6:1 (2016), 207.
49.  Fox & Maggioni 2018, 209.
50.  Apajalahti & Hannula 2020, 92.
51.  Näissä on huomattavia eroja esimerkiksi eri sijaintien tai kulttuuristen kontekstien kohdalla. Ks. esim. Marte Mangset, 

The discipline of historians. A comparative study of historians’ constructions of the discipline of history in English, French, 
and Norwegian universities. Universitetet i Bergen & Sciences Po 2009; Linus Salö, The sociolinguistics of academic 
publishing. Language and the practices of homo academicus. Palgrave Macmillan 2018; Samaila Suleiman, The Nigerian 
‘history machine’. Teoksessa Michael J. Kelly, & Arthur Rose (toim.) Theories of history. History read across the humanities. 
Bloomsbury Academic 2018, 119–140.

sitä aiheiden kirjoa, jota antropologit ja muut 
kulttuurintutkijat ovat etnografisesti lähestyneet, 
samalla kun historioitsijat ja heidän käytäntönsä 
ovat – kaikessa antropologisessa kutkuttelevuu-
dessaan46 – jääneet pimentoon. Historioitsijat 
ovat toki olleet osana etnografioita, mutta ”[h]
istorioitsijat itsessään, ammattilaisina, työläi-
sinä, tutkijoina, käsityöläisinä, tiedon tuottajina 
ja akateemisina työntekijöinä eivät koskaan ole 
olleet systemaattisen etnografisen tarkastelun 
kohteena.”47 Tämä puute voidaan nähdä meto-
dologisten valintojen lisäksi myös osana antro-
pologian tutkimuskohteiden valintaa laajemmin. 
Antropologit Stephan Palmié ja Charles Stewart 
toteavat, että ”[m]eillä on ollut historiaa ja antro-
pologiaa, historiallista antropologiaa ja jopa ant-
rohistoriaa, mutta vielä ei ole ollut jäsentynyttä 
historian antropologiaa.”48 Myös kasvatustieteili-
jät Emily Fox ja Liliana Maggioni näkevät empii-
risen tutkimuksellisen perustan puuttuvan siltä, 
kuinka ymmärrämme historioitsijoiden kehittä-
vän kysymyksiään, etsivän ja valitsevan lähteitään 
ja tuottavan kysymyksiinsä perustuvia tekstejä 
menneisyydestä.49

Aiemmin tänä vuonna Ahto Apajalahti ja 
Henri Hannula argumentoivat tämän lehden 
sivuilla jokseenkin niin, että historiantutkimus 
on tiedettä siinä missä luonnontieteetkin. Tilan-
teisen ja havainnoivan tieteentutkimuksen puute 
on merkittävä myös tämän ajatuksen kannalta: 
emme nimittäin tiedä historiantutkimuksen 
käytännöistä tavalla, jolla tiedämme luonnon-
tieteellisen tutkimuksen käytännöistä. Yhdyn 

Apajalahden ja Hannulan huomioon sellaisen 
historianfilosofian tarpeesta, ”joka lähestyisi his-
toriantutkijoiden 2020-luvulla tärkeiksi kokemia 
kysymyksenasetteluja”.50 Tähän voi kuitenkin 
lisätä kaksi laajentavaa huomiota. Kysymyksen-
asettelut – kyllä, mutta ehkäpä myös tutkimuk-
sen muu sfääri. Tällöin huomio osuisi myös 
esimerkiksi aineistonkeruun ja analysoinnin 
menetelmiin, teknologioihin, argumentointiin, 
työnjakoon, keskusteluihin, infrastruktuureihin, 
sääntöihin, institutionaalisiin edellytyksiin ja 
muihin yhteisöllisiin järjestelyihin.51 Tärkeäksi 
koettu – kyllä, mutta myös kaikki muu, jonka 
varaan tutkimus nojaa, mutta jota ei ole nostettu 
kaapin päälle. Tällöin huomio kohdistuisi myös 
huomaamatta jääneeseen, tiedostamattomaan ja 
ei-tarkoitukselliseen: siihen, mikä historiantut-
kimuksessa oletetaan huomaamatta sekä siihen, 
mitä milloinkin ”tullaan tehneeksi” sitä erityisesti 
tarkoittamatta. Tällaisia piirteitä voi toki tutkia 
myös historiantutkimuksen tuotoksina muodos-
tuvista teksteistä ja tällaisessa tutkimuksessa on 
eittämättä omat vahvuutensa. Ilman tutkimuksen 
tekemisen käytäntöjen monipuolista tieteentutki-
musta ymmärryksemme historiantutkimuksesta 
jää kuitenkin etäiseksi ja huomattavan rajalliseksi 
– se jää välittymättä tavalla, joka on osoittautunut 
monella tapaa merkittäväksi luonnontieteiden 
sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa.

Apajalahden ja Hannulan puheenvuoroa 
kommentoiva Anna Sivula kirjoittaa myös ”his-
toriantutkijan käsityötaidosta”, jonka hän katsoo 
muodostuvan ”kolmesta menneisyyden käsittä-
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misen dimensiosta”, eli ”historian, historiantutki-
muksen ja historiankirjoituksen kompleksisesta 
yhteenkietoutumasta”. Sivula kuitenkin päättää 
puheenvuoronsa toteamalla, että ”[s]itä me his-
torioitsijat emme tietenkään paljasta, miten se 
yhdistäminen todella tapahtuu,”52 jättäen luki-
jan tulkittavaksi, mitä tällä oikeastaan tarkoittaa. 
Miksi Sivula ja hänen historiantutkijansa eivät 
paljastaisi taitonsa luonnetta? Eivätkö he halua 
esittää näkemystänsä aiheesta?53 Tätä olisi vai-
kea uskoa. Kenties Sivulan historiantutkijat eivät 
”paljasta” yhteenkietoutumansa ”todellista” 
luonnetta siksi, ettei se ole mahdollista – ehkä 
heillä ei ole pääsyä siihen. Tähän uskon itsekin. 
Etenkään se ei ole mahdollista yksin historiantut-
kijoiden toimesta. Voimme kuitenkin hahmottaa 
historiantutkimusta hieman paremmin ja tämän 
tavoitteen edistämiseksi on monia mahdollisia 
askelia. Siksi historiantutkimusta tulee tutkia 
erilaisin käsitteellisin oletuksin, viitekehyksin, 
menetelmin ja monialaisesti. Tätä tutkimusta 
tulee tehdä erilaisissa poliittisissa, historiallisissa, 
sosiaalisissa ja materiaalisissa konteksteissa. 
Monipuolinen tieto historiantutkimuksen käy-
tännöistä mahdollistaisi paremman lähtökohdan 
niin historianfilosofialle kuin tutkivalle historian-
opetuksellekin.

Lopuksi: Planeetta

Labyrintit olivat tärkeitä myös kirjailija Jorge 
Luis Borgesille. Haarautuvien polkujen puutarha 
-novellissa kirjallisuus ja labyrintti kohtaavat ja 
ovat oikeastaan ”yksi ja sama asia”, joka ”sisältää 

menneisyyden, tulevaisuuden ja on jollain tapaa 
yhteydessä myös planeettoihin.”54 Toisessa spe-
kulatiivista fiktiota edustavassa novellissaan hän 
kertoo planeetasta nimeltä Tlön. Borges hahmot-
telee planeetan todellisuutta kuvitteellisten tieto-
kirjojen avulla. Näissä novellin sisäisten teosten 
kuvauksissa tlöniläinen maailmankatsomus ja 
kulttuuri on hyvin omalaatuinen. Esimerkiksi 
materiaalisuuden kokeminen tai ilmaiseminen 
ei kerta kaikkiaan käy päinsä. Mutta oikeastaan 
Tlön-planeetta on asiaan vihkiytyneen pienen 
piirin keksintöä. Se on ”ihmisten suunnittelema 
labyrintti, labyrintti joka on tarkoitettu juuri 
ihmisten tulkittavaksi.”55 Ollaan siis sellaisen sosi-
aalisen konstruktion äärellä, jolla on todelliset ja 
merkittävät seuraukset – niin novellin sisäisessä 
kuin ulkoisessakin todellisuudessa.56 Novellin 
sisäisessä ”jälkimerkinnässä” Borges suorastaan 
puhuttelee historiandidaktikkoja esittäessään 
huomion siitä, kuinka koulujen historianopetus 
(hänen fiktiivisen luomuksensa todellisuudessa) 
on ottanut vaikutteita tlöniläisestä historiakult-
tuurista ja uudelleenjäsentänyt suhteensa men-
neisyyden ”todellisuuteen” ja ”varmuuteen” sekä 
siitä kertovien episodien luonteeseen.57 On sel-
vää, ettei Borges syvenny historianopetuksen 
kysymyksiin – eikä varsinkaan tarjoa sille agen-
daa. Hän saattaa kuitenkin hipaista jotain olen-
naista, nimittäin planetaarisuutta.

Ihmisinä emme asuta planeettaa yksin, ja tä- 
män seikan merkitystä on viime vuosina pohdittu 
myös historiantutkimuksen saralla.58 Ei-inhimil-
listä voi lähestyä monelta kantilta, esimerkiksi 

52.  Anna Sivula, Historiantutkimuksen tieteellisyyttä koskevan keskustelun konteksti on keskusteleva historiantutkimus. 
Historiallinen Aikakauskirja 118:1 (2020), 98.

53.  Näinkin on esitetty historioitsijoiden toimesta. Esim. Peter N. Stearns, Goals in history teaching. Teoksessa James F. 
Voss & Mario Carretero (toim.) International Review of History Education Vol. 2. Learning and Reasoning in History. 
Woburn Press 1998, 283.

54.  Jorge Luis Borges, Haarautuvien polkujen puutarha. WSOY 2001, 31, 34.
55.  Jorge Luis Borges, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Teoksessa Matti Rossi (toim.) Kolmas maailma. Uutta proosaa espanjan-

kielisestä Amerikasta. Tammi 1966, 91.
56.  Tlöniä ovatkin pohtineet niin historian oppimistutkijat kuin historiateoreetikot. Ks. esim. Liliana Maggioni, Bruce 

VanSledright & Patricia A. Alexander, Walking on the borders. A measure of epistemic cognition in history. The Journal 
of Experimental Education 77:3 (2009), 187–188; Claire Norton & Mark Donnelly, Liberating histories. Routledge 2019, 
179–180.

57.  Borges 1966, 91.
58.  Ewa Domanska, Beyond Anthropocentrism in Historical Studies. Historein 10 (2010), 118–130; David Gary Shaw, A way 

with animals. History and Theory 52:4 (2013), 1–12; Tero Toivanen & Mikko Pelttari, Tämä ihmisen maailma. Planeetan 
hätätila, antroposeenikertomuksen kritiikki ja antroposeenin vaihtoehtoinen historia. Tiede & Edistys 42:1 (2017), 18–19; 
Hannu Salmi, Suomi, kulttuurihistoria ja kulttuurisuuden haaste. Historiallinen Aikakauskirja 115:4 (2017) 423–423; 
Dipesh Chakrabarty, The planet. An emergent humanist category. Critical Inquiry 46:1 (2019), 29; Q. Edward Wang, 
Toward a multidirectional future of historiography. Globality, interdisciplinarity, and posthumanity. History and Theory 
59:2 (2020), 296-302; Marek Tamm & Zoltán Boldizsár Simon, More-than-human history. Philosophy of history at the 
time of the anthropocene. Tulossa.
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miettimällä sen roolia yhteiskuntatieteiden teo-
rioissa, joiden parissa merkittävä osa historian- 
tutkimuksesta tapahtuu.59 Vaikka monista ei-inhi-
milliseen liittyvien käsitteiden muodosta ja ole-
muksesta debatoidaan, on ilmeistä, että ei-inhi- 
millisen rooli osana yhteiskuntatieteellisiä teo-
rioita ja niiden muotoutumista on merkittävä.60

Toisen globaalia61 skaalaa edellyttävän kysy-
myksen voi nähdä Ahosen käsittelemässä kysy-
myksessä metodologisesta nationalismista. 
Tällöin kritiikin kohteeksi asettuvat historiantut-
kimuksen ontologiset ja epistemologiset lähtö-
kohdat, joissa kansallisvaltio nähdään luonnolli-
sena tutkimuskohteena ja päätoimijana, ja joissa 
selitykset keskittyvät kansallisiin toimijoihin ja 
perustuvat kansallisista kokoelmista hankittuihin 
aineistoihin. Näitä piirteitä ylittävää toimintaa 
taas kutsutaan metodologiseksi globalismiksi.62

Antroposentrismin kritiikkiä tai metodolo-
gisen nationalismin/globalismin käsittelyä voi 
toki ottaa osaksi sisältöä ja lähestymistapaa ope-
tuksessa, mutta en nosta niitä esille juuri siksi. 
Tutkivan historianopetuksen tulevaisuuden 
kannalta olennaisempaa on, että nämä aiheet – 
kuten myös esimerkiksi digitalisaatio63 – ovat esi-
merkkejä ilmiöistä ja keskusteluista, joiden kautta 
historiantutkimus käytäntöineen on viime vuosi-
kymmeninä muovautunut, ja joihin suhteessa 

historioitsijat yhteisöineen tekevät teoreettisia 
ja menetelmällisiä valintojaan. Tutkiva histori-
anopetus perustuu ymmärrykseen historiantut-
kimuksesta, mutta tunnistaako tutkiva historian-
opetus tällaisen historiantutkimuksen?

Historiantutkimus on liikkuva kohde ja histo-
rianopetusta suunnitteleville sen tavoittaminen 
on vaikeaa. Tieteenhistorioitsija Henry M. Cow-
les toteaa tuoreen teoksensa ensiriveillä, ettei 
(yksittäistä, universaalia) tieteellistä metodia ole 
olemassa, mutta ”tieteellinen metodi” on.64 Jäl-
kimmäisellä hän tarkoittaa juurikin pedagogisiin 
tarkoituksiin reseptimäiseksi kaavaksi – langaksi 
– tiivistettyä idealisaatiota tieteestä. Cowlesin 
väite tuntuu osuvalta myös historiantutkimuksen 
tapauksessa: historiallista ajatteluakaan ei ehkä 
ole olemassa, mutta ”historiallinen ajattelu” on. 
Vaikka opetuskäyttöön tuotetut mallit tieteistä 
eivät täydellisesti tavoita tieteentekemistä sel-
laisenaan, eivät ne kuitenkaan ole tuhoon tuo-
mittu lähestymistapa, vaan pikemminkin tärkeä 
resurssi oppimisen tukirakenteina. Ne ovat tie-
donalan ja sen oppimisen väliin sijoittuvia epis-
teemisiä työkaluja. Myös tämän välityksen tulee 
elää ajassa – sekä herkistyä historiantutkimuk-
sessa ja oppimisessa tapahtuville muutoksille että 
arvioida niitä kriittisesti – jottei se menetä koske-
tustaan näihin viitepisteisiinsä.

KM Mikko Kainulainen
Turun yliopisto

59.  Tähän lukeutuvat mm. teoriat historiankirjoituksen mahdollisuuksista, teoriat kertomuksista, teoriat tietämisestä ja 
teoriat vallasta, joita historioitsijat kehittävät, soveltavat ja kritisoivat. Ks. esim. Nancy Partner & Sarah Foot (toim.),  
The Sage Handbook of Historical Theory. Sage 2013.

60.  Esimerkiksi ympäristöhistorian saralla Andreas Malm arvioi kriittisesti ihmisen ja ei-inhimillisen muodostamia hybri-
dejä subjekteja sekä materian toimijuutta. Andreas Malm, The Progress of This Storm. Nature and Society in a Warming 
World. Verso 2018, 44–118.

61.  Jätän tässä syventymättä globaalin ja planetaarisen kategorioiden eroon. Ks. Chakrabarty 2019, 3–4.
62.  Ahonen 2020.
63.  Esim. Ian Milligan, History in the Age of Abundance. How the Web is Transforming Historical Research. McGill-Queen’s 

University Press 2019.
64.  Henry M. Cowles, The Scientific Method. An Evolution of Thinking from Darwin to Dewey. Harvard University Press 

2020, 1.
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Tarina tarinoiden takana
Historiatietoisuus ja ajassa olemisen taito

Haluatteko kuulla tarinan siitä, miten 
pääsin opiskelemaan historiaa? Elettiin 
alkuvuotta 2007. Olin juuri suorittanut 

asepalveluksen ja edessä oli työn- ja pääsykokei-
siinluvuntäyteinen kevät. Olin hakenut opiske-
lemaan historiaa jo kahtena aiempana vuotena. 
Ensimmäisellä kerralla ylioppilaskirjoitukset, toi-
sella armeija, hidastivat pääsykokeisiin lukemista 
niin, että ovet yliopistolle eivät auenneet. Nyt 
tilanne oli toinen, olin aiempia vuosia vapaampi 
paneutumaan pääsykokeisiin. Vaikka olin moti-
voitunut ja sinnikäs sisään yrittäjä, hiipi realismi 
mieleen. Jollen kolmannella kerralla pääsisi 
sisään, ajattelin sen olevan merkki siitä, etten ole 
tarpeeksi kyvykäs historiassa. Päätin antaa histo-
rialle vielä viimeisen mahdollisuuden. Jos tärp-
päisi niin tärppäisi, jos ei, olisi aika katsoa jotain 
muuta hommaa.

Elämämme on täynnä vastaavan kaltaisia pie-
niä ja suuria tarinoita. Osa, kuten minun pieni 
tarinani, ovat yksityisiä ilman yleisempää merki-
tystä. Osa niistä on tuttuja suuremmalle joukolle, 
kuten vaikkapa argumentit siitä, miten maidon 
juominen on terveellistä tai miten korruptio Suo-
messa on vähäistä, vaikka samaan aikaan erilaiset 
hyvä veli -verkostot suhmuroivat taustalla. Jotkin 
tarinoista kääntyvät huonosti kielelliselle tasolle, 
vaikka moni ne tunnistaakin; aivan kuin ne olisi 
kirjoitettu dna-rihmojemme väliin. Tällaisia tari-
noita voivat olla vaikkapa huomaamattomat kas-
kut tai sananlaskut, mutta myös hyvin haitalliset 
ja vaaralliset ennakkoluulot, kuten sukupuoliroo-
lit tai rasistiset oletukset ihmisroduista ja niiden 
paremmuusjärjestyksestä.

Yhteistä kaikille tarinoille on se, että ne kuvaa-
vat jollain tavalla meitä, elämäämme ja ajatte-
lutapojamme. Vaikka ne yleensä ovat kuvauksia 
menneisyydestä, kiinnittyvät ne samaan aikaan 
nykyisyyteen ja luotaavat myös tulevaan. Yhteistä 
on myös se, että vaikka jokainen tarinoista on ker-
tojalleen totta, on ne mahdollista kertoa lukemat-

tomalla eri tavalla riippuen siitä, mitä merkityksiä 
olemme niihin yksilöinä tai yhteisönä ladanneet 
ja mitä näistä merkityksistä katsomme parhaaksi 
sillä kertaa ottaa käyttöön. Alun esimerkkitarina 
voidaan lukea ”kolmas kerta toden sanoo” tai 
”kova työ palkitsee”-tyylisenä kehityskertomuk-
sena, mutta yhtä hyvin siitä voi lukea selittelyä 
aiempien vuosien epäonnistumisista tai ylipää-
tään sen, miten ymmärrän ja selitän syy-seu-
raussuhteita elämässäni. Valinta kertoa tarina 
kuvannee sitä, mitä pidän kertomisen arvoisena 
eli merkityksellisenä.

Tarinoiden ja niiden merkitysten käyttö vaa-
tivat taitoa. Saksalainen historiandidaktikko ja 
filosofi Jörn Rüsen kuvaa tällaista taitoa historia-
tietoisuudeksi. Hänen ajattelussaan historiatietoi-
suus on pienten ja suurten historiakertomusten 
– narratiivien – käytön taitoa, jossa valjastetaan 
menneisyys osaksi yksilön tai yhteisön itseym-
märrystä. Siksi historiatietoisuus on myös taitoa 
asettua mielekkäästi ajan virtaan menneisyyden, 
nykyisyyden ja tulevaisuuden ristiaallokkoon.1

Mitä syvempi tai laajempi historiatietoisuus 
on, sitä kyvykkäämpää on narratiivien käyttö. 
Pinnallisimmillaan historiatietoisuus on Rüsenin 
mukaan traditionalistista, jolloin historia näyttäy-
tyy muuttumattomana ja historialliset narratiivit 
otetaan annettuina. Tällöin ihminen voi ajautua 
historian vangiksi. Syvimmillään historiatietoi-
suus on geneettistä, jolloin kaiken muuttuvuus 
ja inhimillisen elämän moninaisuuden ja komp-
leksisuuden ymmärrys ovat historiatietoisuuden 
määrittäviä tekijöitä. Niiden lisäksi sen hyväksy-
minen, että narratiiveja voi tulkita lukuisilla, jopa 
ristiriitaisilla tavoilla, on tähdellistä.2

Tarinoita kerrotaan nykyään paljon, ehkä 
enemmän kuin koskaan, ja sosiaalisen median 
kaiuttamana luonteeltaan yksityisetkin tarinat 
kantautuvat kauemmaksi ja useampien henki-
löiden korviin kuin aiemmin. Vaikka kiihtyvä 
tarinatalous ja sen lieveilmiöt ovat saaneet ana-

1.  Jörn Rüsen, Historical Consciousness. Narrative Structure, Moral Function, and Ontogenetic Development. Teoksessa: 
Peter Seixas (toim.) Theorizing Historical Counsciousness. University of Toronto Press 2004, 63–85; Sirkka Ahonen, Taak-
sepäin katsoen. Puoli vuosisataan historianopetussotia. Kasvatus & Aika (2020), 129–139.

2.  Rüsen 2004, 70–78.
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lyytikkonsa ja kriitikkonsakin esimerkiksi moni-
tieteisestä Kertomuksen vaarat projektista, histo-
rian rakenteellisesta narratiivisuudesta ihmisen 
elämän kannalta keskustellaan vähemmän. Kes-
kustelu historian käytöstä sivuaa osaltaan aihetta, 
mutta keskustelu on usein negatiivissävytteistä 
puhetta historian poliittisesta käytöstä, ja sitä 
käydään valtiotasolla. Harvemmin keskustellaan 
yksityishenkilöiden tarinallisesta, ja siksi histori-
aan viittaavasta päivittäisestä valintojen mikro-
politiikasta, vaikka se koskettaakin meitä kaikkia. 
Siinä historia voisi merkityksellistyä kaikille vält-
tämättömäksi taidoksi ”olla ajassa” mielekkäällä 
tavalla ja viestiä siitä muille uskottavalla ja eetti-
sesti kestävällä tavalla.

Nykyään historiassa ja sen oppimisessa tär-
keäksi ajatellaan historiatietojen ja -taitojen, 
kuten historiallisen ajattelun omaksumista, 
syy- ja seuraussuhteiden sekä muutoksien ja 
jatkuvuuksien ymmärtämistä. Nämä kaikki ovat 
tärkeitä taitoja, mutta historia ei tyhjene yksin 
niihin. Ne eivät kaappaa elämän ja ajallisuuden 

mysteeriä, josta historiassa on myös kysymys. 
Niiden lisäksi tarvitaan ajassa olemisen taitoa ja 
syvää historiatietoisuutta. Sitä, miten rakentaa 
tarinoista täynnä olevassa totuudenjälkeisessä 
ajassa itseymmärrystä suhteessa kerrottuihin 
tarinoihin, muihin ihmisiin sekä ennen kaikkea 
menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen.

Kysymys tarinoista kytkeytyy historiaan ja sen 
merkitykseen, mutta ei ole ihan uusi. Jo 1800-
luvun loppupuolella Friedrich Nietzsche kirjoitti 
pohtiessaan historian haittoja ja hyötyjä näin: 
”Totta kai me tarvitsemme historiaa, mutta aivan 
eri syistä kuin tiedon puutarhoissa maleksivat 
joutilaat, vaikka he jaloudessaan halveksisivat-
kin meidän karkeita ja hienostumattomia tar-
peitamme. Toisin sanoen me tarvitsemme sitä 
elämää ja toimintaa varten.”3 Näihin sanoihin 
on helppo yhtyä. Tarvitsemme historiaa tietääk-
semme mitä oli olla ihminen menneisyydessä, 
mutta ennen kaikkea tarvitsemme sitä selvittääk-
semme, mitä on olla ihminen nyt ja tulevaisuu-
dessa.

FT Mikko Hiljanen 
Jyväskylän yliopisto

3.  Friedrich Nietzsche, Historian hyödystä ja haitasta elämälle. JULPU 1999, 9.


