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Politiikan kirjallisuuskatsaus 
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Suomalaisia pidetään lukevana kansana, mutta miten kirjat ja kirjallisuus näkyvät kansan niin 

sanottujen edustajien keskuudessa? 

Eduskunnan kirjaston johtava tietoasiantuntija Timo Turja on tutkinut kirjallisuuden käyttöä 

suomalaisessa politiikassa. Turja on koonnut eri kirjastoja kiertävän roll up –näyttelyn, joka oli 

helmikuun ajan nähtävissä Jyväskylän yliopiston kirjastossa. 

Näyttelystä selviää, mitä kirjoja poliitikot ovat eniten siteeranneet eduskunnassa ja mihin kirjoihin 

suurten suomalaisten puolueiden politiikka on perustunut. Turja avasi näyttelyn luennolla, jossa 

hän kertoi tutkimuksestaan ja valotti yleisölle kirjallisuuden ja politiikan yhteiseloa Suomessa. 
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Puolueiden kirjalliset kaanonit 

Turja pohti, miten paljon ja mitkä kirjat ovat toimineet polttoaineena suomalaisten poliitikkojen 

arvomaailmalle ja poliittisille ideologioille. Kirjathan toimivat loistavasti poliittisen taktikoinnin 

välineenä. Omia sanojaan tukemaan voi nostaa jonkun kirjallisen auktoriteetin ja heti on sana 

painavampi. Esittämällä poliittiselle vastustajalleen vasta-argumentin jonkun itseään 

kuuluisamman ja tunnustetumman ajattelijan sanoilla, on poleemisuudessa astetta enemmän 

pontevuutta. 

Kiinnostavaa on, miten paljon poliittiset näkemykset ohjaavat lukutottumuksia ja toisaalta taas 

sitä, miten paljon lukeminen ja kirjat osaltaan muokkaavat poliittisia näkemyksiä. Uskonkin, että 

lukumieltymysten ja aatemaailman kesken vallitsee yleensä symbioosi. 

Suomen isoilla puolueilla on kaikilla oma kirjallinen kaanoninsa. Santeri Alkion kirjat ovat kuluneet 

keskustalaisten käsissä, SDP:n puoluekirjan vierestä on usein löytynyt Minna Canthin teoksia ja 

kokoomuslaiset ovat makustelleet J. L. Runebergia. Tähän voisi helposti kuvitella useitakin 

esimerkkejä. Mitähän vaikka kristillisdemokraattien tai vihreiden kirjalliseen kaanoniin kuuluu? 

Asiaa on mielenkiintoista miettiä myös kirjailijasta päin. Minkä puolueen edustajista löytyisi eniten 

vaikkapa George Orwellin, Pentti Linkolan tai Simone de Beauvoirin lukijoita? Löytyykö 

vasemmiston lukupiiristä muutakin kuin Marxia ja Gramscia? 

Erityisesti kaunokirjat ovat usein sen verran monitulkintaisia ja monitahoisia, ettei niitä pitäisi 

tunkea yhteen poliittiseen muottiin tai minkään puolueohjelman alaluvuksi. Kukaan ei voi määrätä, 

miten kirjoja ja niiden sanomaa tulee tulkita. Kriittistä lukutaitoa olisi hyvä harjoittaa niin lukiessa 

kuin tulkintoja kuullessakin. 

 

 

Keskeisiä kirjoja suomalaisessa politiikassa. 

KUVA: Arto Ikonen 
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Farisealaisia kaikki tyynni 

Ei ole suinkaan yllättävää, että kristinuskoisessa maassa on useimmiten siteerattu kirjaa, josta 

löytyy hämäriä ja monitulkintaisia lainauksia varmaan joka tilanteeseen, niin puolesta kuin vastaan 

– eli Raamattua. 

Pyhä kirja tarjoaa runsaan apparaatin sitaateille ja lukuisia metaforia, jotka muuttavat 

merkitystään kontekstista riippuen. Poliitikot ovatkin syyttäneet ahkerasti toisiaan farisealaisiksi ja 

eduskunnassa myös jeesustellaan eikä nähdä mitään uutta auringon alla. 

Raamattu sopiikin poliittiseen kielenkäyttöön erinomaisesti. Raamatulla koetaan olevan 

auktoriteettia varmasti enemmän kuin millään muulla kirjalla. Se tarjoaa hyvin tulkinnanvaraisia 

esimerkkejä, jotka voi tilanteesta riippuen kääntää tarkoittamaan täysin päinvastaista. Tämä jos 

mikä sopii poliitikolle, jonka suurin huoli tuntuu olevan se, että joku haukkuu (tai huomaa) hänen 

olevan takinkääntäjä. 

Muita suosittuja siteerattuja kirjoja – ei taaskaan yllättäen – ovat suomalaiset klassikot, kuten 

Linnan Tuntematon sotilas ja Kiven Seitsemän veljestä. 

Marginaalista tietoa 

Kiinnostavaa poliitikkojen lukemisen tutkimisessa on myös se, mitä jää marginaaliin – 

kirjaimellisesti. Esimerkiksi Urho Kekkonen töherteli eduskunnan kirjaston kirjoja kirjoittelemalla 

sivujen marginaaliin omia ajatuksiaan. Tästä esimerkkinä Turja näytti Georg Schaumanin kirjan 

Valtiomuototaistelu Suomessa 1918 (WSOY, 1924). 
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Vasemmalla roll upissa Urho Kekkonen lukemassa omaa Tamminiemi-kirjaansa. Pöydän ääressä 

Timo Turja lukemassa Kekkosen merkitsemää Georg Schaumanin kirjaa. 

KUVA: Arto Ikonen 

 

Kirjaston edustajana en kannusta tällaiseen Kekkosen suosimaan käytökseen kirjaston kirjoja 

kohtaan, mutta historioitsijalle ja politiikan tutkijalle merkinnät tarjoavat kiinnostavaa materiaalia. 

Kirjan marginaalista voi nähdä mihin asioihin Kekkonen on kiinnittänyt huomiota, mistä hän on 

ollut samaa mieltä tai minkä kappaleen kohdalla on vain kysymysmerkki. Juhani Suomi on käynyt 

läpi Kekkosen päiväkirjat, joten olisivatko seuraavana vuorossa Kekkosen marginaalimerkinnät? 

 

Kuka kertoo ja mitä tarinaa? 

Turja muistutti, että politiikka ja kirjallisuus ovat kumpikin tarinan kertomista. Politiikassa tarinan 

on oltava vakuuttava, että saadaan äänestäjät uskomaan siihen. Vakuuttavuutta pyritään 

lisäämään tietynlaisella politiikan kielellä. 

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini sanoi aikanaan puolueensa kapinoivan vallitsevan 

politiikan kieltä kohtaan. Tässä kapinassa perussuomalaiset ovat onnistuneet ihan hyvin, jos 

seuraa mediassa puituja sanomisia ja some-möläytysten määrää. Poliitikkoja on usein syytetty 

diplomaattisesta kieli-keskellä-suuta-puheesta, mutta kielenkäyttö tuntuu lähivuosina muuttuneen. 

Tässä ei voi vähätellä median roolia, joka usein niin mielellään paisuttelee epäolennaisuuksia ja 

irrottaa kommentteja kontekstista. Tällainen journalismi on omiaan hämärtämään politiikan kieltä, 

kuten myös sen sanomaa. On siis mietittävä mitä sanotaan ja kuka sen sanoo, jos haluaa olla 

selvillä siitä, mitä tarinaa parhaillaan kerrotaan ja mitä sillä pyritään saavuttamaan. 

”Kyllä kansa tietää” –hokemat ja muut sloganit ovat sen sijaan usein ihan joutavaa lätinää ja yhtä 

syvällistä sisältöä täynnä kuin ”elämä on laiffii” tai ”ottiatuota”. 

Kyllä nimittäin kansa ei tiedä, mutta eivät sen puoleen tiedä valtaapitävätkään. Toivottavasti 

molemmat lukevat jatkossakin kirjoja ja ajattelevat lukemaansa. 

Arto Ikonen 
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